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Wijkkrant
Wijkkrant “Boerhaavelaar” is een uitgave
van de wijkraad Boerhaavewijk.
In de Boerhaavelaar is nieuws
opgenomen uit de wijk, van organisaties
die in onze wijk werkzaam zijn, en
informatie over het stadsdeel Schalkwijk.
Ook aankondigingen en mededelingen
van par-ticuliere personen of
organisaties kunnen worden opgenomen.
Commerciële mededelingen worden niet
geplaatst.
De Boerhaavelaar wordt huis aan huis
verspreid in de Boerhaavewijk.
Suggesties voor artikelen, korte
berichten, of vragen over aanlevering
van kopij, kunt u schriftelijk of via e-mail
richten aan het redactieadres.
Sluitingsdatum voor de volgende
wijkkrant is 8 februari 2021
Redactieadres
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem.
E-mail
boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Ontwerp en druk:
Stichting MEO, Alkmaar
Redactiebepalingen
De redactie is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het blad en beslist
over plaatsing van ingezonden kopij.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden kopij in te korten en kan,
zonder opgaaf van redenen, afzien van
plaatsing van bijdragen.
De auteur krijgt geen bericht als zijn of
haar bijdrage niet wordt geplaatst.
Overname van artikelen of gedeelten
hiervan is alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming van de
redactie.
Verschijning:
Er zijn drie edities per jaar: in het begin
van de maanden maart, september en
december.
Fotografie:
Wijkfoto’s zijn verzorgd door Rob
Havermans of de wijkraad en andere door
inzenders. door inzenders.
Foto’s op de voorzijde:

De Professor Pelstraat vanaf het Ben
Liesepad in zuidelijke rich-ting;
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Inzet:

Schalkwijk in aanbouw in 1962;
linksboven in de foto de Europa-weg,
bij de pijl het zuidelijke eind van de
Professor Pelstraat, op de voorgrond
Meerwijk in aan-bouw.
Foto’s op de achterzijde

De wijkraad Boerhaavewijk wenst alle
inwoners van de wijk
– van Europaweg tot Ringvaart en van
Schipholweg tot Aziëweg –

Fijne Feestdagen en
een Voorspoedig en Gezond
2021.
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genda wijkraad

Wijkraadsvergaderingen
ER STAAN VOOR DE
KOMENDE PERIODE GEEN
WIJKRAADSVERGADERINGEN
GEPLAND!!
De vergadering op elke eerste
dinsdagavond van de maand om 20:00
uur in wijkcentrum “De Ringvaart” is
dit voorjaar opgeschort tot later. De
wijkraad heeft een eigen kantoor en
daar komen wij af en toe bij elkaar
voor besprekingen die we niet digitaal
kunnen afhandelen. De grote zaal van
het wijkcentrum is slechts beperkt te
gebruiken. Voor vergaderingen moet de
vereiste afstand aangehouden kunnen
worden. Als alles meezit met betrekking
tot de corona-epidemie verwachten we
in volgend jaar weer reguliere, openbare
vergaderingen te kunnen plannen.

We houden u uiteraard hierover op de
hoogte.

Kennismaking

Mijn naam is Marièlle Barnhoorn, ik woon
na jaren van omzwervingen sinds juni
2019 weer in Haarlem, de stad waar ik
ben opgegroeid. In het dagelijks leven
werk ik met gezinnen met meervoudige
en complexe problematiek. Als regisseur
probeer ik samen met de hulpverlening
deze gezinnen op alle gebieden weer
op de rit te krijgen zodat ze uiteindelijk
de regie over hun eigen leven weer op
kunnen pakken. Mijn interesse ligt vooral bij
mensen en de samenhang in de buurt dus
daar hoop ik me in de wijkraad vooral voor
in te zetten. Maar ik vind het ook leuk om
ervaring op te doen op de terreinen waar
ik misschien wat minder in thuis ben, ik laat
me graag uitdagen.

Ter introductie hebben de twee
nieuwe wijkraadsleden een korte
kennismaking geschreven:
Beste wijkgenoten,
Mijn naam is Gabe Yntema, samen met
mijn gezin ben ik begin mei naar Vijverpark
verhuisd. Ik zie dat de wijk in bloei is met
allerlei projecten en wil hier graag over mee
kunnen praten om zo een betere toekomst
voor de jeugd te kunnen verzorgen.
Met vriendelijke groeten, Gabe

De communicatie met de
wijkbewoners zal vaak via de
Facebook-pagina en de website
gaan en natuurlijk via de wijkkrant.
Houdt die drie media dus in de gaten.
Contact
Het spreekuur dat altijd op
woensdagmiddag werd gehouden is ook
tot nader bericht opgeschort!
U kunt op afspraak naar ons spreekuur
komen.
U kunt ons met vragen, andere
verzoeken of problemen bereiken via het
contactformulier op de website
www.boerhaavewijk.nl en per e-mail:
wr@boerhaavewijk.nl.

Groetjes, Marièlle Barnhoorn
Samenstelling
Wijkraad
Boerhaavewijk

Wijkraad

Boerhaave-

Wijk

Aad Blankert, Ekamastraat
Secretaris
Antoinette Wijnoogst, Semmelweisstraat
Penningmeester; tevens
waarnemend voorzitter
Frits van der Ploeg, Van Konijnenburgstraat
Vicevoorzitter
groen en openbare ruimte en
gebiedsontwikkeling/ redacteur Boerhaavelaar
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Dick Wijnoogst, Semmelweisstraat
werkgroep verkeer en vervoer/redacteur website
Adriënne Rijk, Mathijsenstraat
Openbaar groen
Wim Nunnikhoven, Alexander Flemmingstraat
Redacteur Facebook-pagina
Marièlle Barnhoorn, Van de Beltstraat
sociale samenleving
Gabe Yntema, Vijverpark
veiligheid in de wijk

omus+ / Skaeve Huse

D

Wijkraad
Enquête Domus+/Skaeve Huse
De wijkraad Boerhaavewijk wil de bewoners
bedanken voor de vele reacties/suggesties
die ontvangen zijn via onze flyeractie over
Domus+ en Skaeve Huse.
Aanvankelijk had de gemeente alleen
de bewoners van onze wijk in de directe
omgeving van de geoogde locatie middels
een brief op de hoogte gebracht. De
wijkraad reageerde meteen door de
gemeente te verzoeken de hele wijk via
deze brief op de hoogte te brengen. We
krijgen er toch allemaal mee te maken.
Nadat alle bewoners van onze wijk van de
plannen op de hoogte waren gebracht,
hebben wij direct een huis aan huis flyer
actie gehouden om input te krijgen van
onze bewoners over hun visie op dit
voornemen. Wij hadden uiteraard al een
standpunt gevormd, maar wilden in dit
geval de mening van zo veel mogelijk
bewoners weten.

deel van onze wijkbewoners (bijna
95%) tegen de plaatsing van dergelijke
voorzieningen is. Veel bewoners hebben
hun negatieve reactie ook gemotiveerd.
Bewoners die niet tegen waren hadden
toch ook bedenkingen en voorwaarden.
Als wijkraad hebben wij hier de
belangrijkste punten uit gehaald en
gebruikt voor onze brief naar het college
van B&W, de raadscommissie Samenleving
en de gemeenteraad.
Zie ook voor de plannen
van wethouder Meijs:
https://www.haarlemsdagblad.nl/
cnt/dmf20201112_18800652?utm_
source=google&utm_medium=organic
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/
DMF20201121_98840245
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/
DMF20201120_55167283

Hierop zijn 319 reacties door ons
ontvangen (bijna 10% van de adressen),
waarbij duidelijk werd dat het overgrote

Voor het laatste nieuws in onze wijk: de
website https://boerhaavewijk.nl/domusof-skaeve-huse/ of de Facebook-pagina

“De vier beoogde locaties in Haarlem”

“Domus Plus en Skaeve Huse elders”
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rief aan de Gemeente
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Haarlem, 26 november 2020
Betreft:
Domus (plus) en/of Skaeve Huse
Geacht college, raadsleden en
commissieleden,
Naar aanleiding van de aankondiging, dat
het college van B&W voornemens is de raad
voor te stellen om – onder andere – in de
Boerhaavewijk een Domus Plus- of Skaeve
Huse-locatie te vestigen, willen wij als wijkraad
hier graag op reageren en onze zorgen uiten
over dit voornemen.
De bewoners van onze wijk en de wijkraad
zijn in het verleden niet onverschillig gebleven
omtrent verzoeken van het stadsbestuur om
op bepaalde locaties binnen de wijk ‘sociale
opvang’ te aanvaarden.
Bij de opvang van statushouders is na
duidelijke informatie van de bewoners en
omwonenden bereidheid geweest om dit door
te laten gaan.
Toen de locatie Zuiderpoort van de GGZ
inGeest (voorheen Geestgronden) gedeeltelijk
werd gesloten zijn er ook in onze wijk in
sociale huurwoningen cliënten geplaatst.
Nog dagelijks heeft de wijkagent daaraan zijn
handen vol in verband met de overlast die
deze mensen veroorzaken. Daarvoor bestaat
echter wel begrip in de wijk.
De Boerhaavewijk stond/staat bekend als
een sociaal zwakkere wijk en om het imago
en het veiligheidsgevoel te verbeteren is
er de laatste jaren – en nog steeds – door
alle stakeholders in de Boerhaavewijk hard
gewerkt om dat beeld te veranderen. Er zijn
twee buurten bij gekomen met een flink aantal
woningen van een hoger niveau, een aanwinst
voor de wijk. Er is dus al een hoop ten goede
veranderd, maar we zijn er nog niet. De
eventuele komst van Domus plus of Skaeve
Huse brengt een groot gevaar van afbraak van
het verhoogde imago met zich mee.
Zoals eerder genoemd is, is duidelijke en
open informatie op steekhoudende gronden
noodzakelijk om voor uw voornemen een
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draagvlag te vinden. Er zijn echter nog steeds
vragen die een antwoord nodig hebben. En
er zijn argumenten, die tegen de aanwijzing
van deze locatie zijn en die wellicht niet in
de beschouwing zijn meegenomen, maar bij
nader inzien wellicht een andere conclusie
rechtvaardigen. Hieronder een paar van
deze punten.
In het rapport van de locatiestudies heeft u
aangegeven welke locaties zijn onderzocht.
Daarbij worden voor- en tegenargumenten
genoemd, maar er wordt echter nergens
aangegeven wat de redenen zij waarom de
meeste locaties zijn afgevallen en waarom
de nu overgebleven vier locaties wel geschikt
worden bevonden. Dit is niet transparant en
wij zouden dan ook graag de inhoudelijke
argumenten waarop de keuze is gemaakt van
u willen vernemen.
Het rapport vermeldt: “alle stadsrandlocaties
liggen met zekerheid buiten de huidige
ontwikkelzones. Niet zeker is dat van
locatie 35”. Op 17 oktober 2019 heeft de
gemeenteraad van Haarlem de startnotie
Entree Verre Oosten Schalkwijk vastgesteld.
Op 20 oktober 2020 ontving de wijkraad
een schrijven van de gemeente (Kenmerk
PCM/2020/946595) dat besloten is om het
project tijdelijk op te schorten. Het tijdelijk
opschorten van de ruimtelijk scenariostudie
betekent niet dat deze ontwikkeling zelf ook
stilligt. Derhalve ligt locatie 35 nog altijd in een
ontwikkelzone en is hiermee geen passende
locatie voor de voorgenomen voorzieningen.
Bij de vaststelling van de 100 meter grens
t.o.v. scholen en sportverenigingen is men
uitgegaan van het midden van het terrein,
terwijl voor de wijkraad geldt dat het terrein
begint bij de inrit en dat dus vandaaruit
zou moeten worden gemeten. Als dat punt
aangehouden wordt dan liggen de SBO ‘Van
Voorhuijsenschool’, hockeyclub ‘Saxenburg’,
BSO ‘Cool after School’ (locatie Saxenburg),
HBSV ‘Brederode’, volkstuinvereniging
‘Poelpoldervreugde’ binnen de 100 meter
grens.
Gaat u toch uit van het middelpunt, dan
betekent het dat u gaat bouwen in de Groene

B

Zoom van Haarlem-Oost en door diverse
colleges is vastgesteld, dat daarin niet
gebouwd gaat worden.

rief aan de Gemeente

Aangegeven wordt dat er in geval van
een Domus Plus voorziening er 24 uur
beveiliging op het terrein aanwezig is en
dat dagbesteding wordt geboden. Aan de
dagbesteding behoeft echter niet te worden
deelgenomen en de bewoners kunnen zich
dus gaan verplaatsen door de wijk. Dit ligt
met name voor de hand, omdat de enige
supermarkt van de wijk aan de andere (west-)
zijde ligt. Ook als zij naar het winkelcentrum
zouden willen moeten zij door de wijk. Dit
vooruitzicht komt het gevoel van veiligheid van
de bewoners niet ten goede.
De beveiliging zit op het terrein en heeft
daarbuiten geen enkele bevoegdheid om op
te treden. Wijkpolitie en handhaving hebben
nu reeds een probleem om altijd aanwezig
te zijn. Door dit wordt door de gemeente
een schijnveiligheid voor de wijkbewoners
gecreëerd.
In sommige Domus Plus voorzieningen geldt
dat mensen op een bepaald tijdstip (22:00
uur) binnen moeten zijn en anders niet meer
worden toegelaten. Wie dan niet binnen is
moet de nacht buiten doorbrengen en zal dus
een slaapplaats in de wijk gaan zoeken. Het
meest voor de hand liggend is dan, dat het
zoeken naar een slaapplaats gaat gebeuren
op het terrein van de drie naastgelegen
tuinverenigingen. Hier staan veel tuinhuisjes
en dus veel “geschikte” slaapplaatsen.
Ook ligt het natuurgebied Poelpolder pal ten
zuiden van de locatie aan de Boerhaavelaan.
Op sommige plekken is dit een uitgelezen
plaats om bij dergelijke “gedwongen” buitenovernachtingen te verblijven, zoals in het
verleden bijna ieder jaar het geval was door
zwervers en daklozen.
In het geval van een Skaeve Huse voorziening
wordt uitsluitend ingezet op beheer en
handhaving en is geen permanente beveiliging
en/of begeleiding aanwezig. Dit is tijdens de
bewonersinfo-avond onlangs in het Patronaat
expliciet bevestigd.

Wijkraad
Op dit moment zijn er al grote problemen met
het handhaven van de veiligheid in de wijk en
gelet op de aankondiging dat bezuinigingen
die volgend jaar ook bij handhaving plaats
zullen gaan vinden, zal dat de veiligheid rond
de beoogde locaties niet verbeteren, maar
naar verwachting eerder minder worden.
Wethouder Meijs heeft op de genoemde
bewonersinfo-avond aangegeven dat er bij de
keuze ook gekeken is naar veilige looproutes
die de bewoners van Domus Plus of Skaeve
Huse zullen volgen als zij boodschappen
gaan doen of met het OV willen gaan reizen.
Welke route men ook kiest, altijd moeten de
bewoners zich dwars door de wijk begeven.
Dus vragen de wijkbewoners zich terecht af
voor wie de wethouder de looproutes veilig
vindt: voor de bewoners van de opvanglocatie
of voor de bewoners van de buurten waar zij
doorheen lopen?
In de namiddag en avond komen veel kinderen
uit heel Schalkwijk en omgeving met de
fiets naar Saxenburg om daar hun sport te
beoefenen. Nu kunnen ouders en kinderen dat
met een veilig gevoel (laten) doen, maar hoe
zal dat zijn als er op een steenworp afstand
één van deze voorzieningen komt?
Vermoedelijk zal er dan veel meer gehaald
en gebracht worden, waardoor er veel meer
autobewegingen zullen komen.
Tegenover de waterzuivering ligt de Poelpolder
een deels nieuw aangelegd natuurgebied,
waar bij mooi weer veel gewandeld wordt door
jong en oud uit heel Schalkwijk. Bij hen zal
zeker een onveilig gevoel gaan ontstaan als
ook de bewoners van bedoelde vestigingen
zich in de Poelpolder gaan ophouden, hetgeen
zeker gaat gebeuren. Overigens heeft dit
gebied zodra het donker wordt sowieso al een
aantrekkingskracht op daklozen en notoire
alcoholisten gelet op de tentjes, kledingstukken
en bierblikjes die je er regelmatig tegenkomt.
Wanneer men zich verdiept in de voorwaarden
waaraan een locatie voor een Domus Plus
en/of Skaeve Huse moet voldoen, wordt er
stelselmatig gesproken over een prikkelarme
omgeving.
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De locatie aan de rand van onze wijk is
zeker niet prikkelarm te noemen. Deze ligt –
geklemd tussen twee drukke wegen – dichtbij
een levendige wijk met zorginstellingen,
scholen, volkstuinverenigingen en een
Lidl-vestiging, naast een sportcomplex dat
intensief wordt gebruikt en naast een bekende
dealerplek. Dit is geenszins prikkelarm te
noemen en volgens ons dan ook niet in het
belang van de toekomstige gebruikers van de
voorzieningen.

Hieruit valt de conclusie te trekken dat er in de
wijk vrijwel zeker nog geen draagvlak is voor
een keuze voor locatie 35 van de locatiestudie
van VW-studio.

Vrijwel zeker is dat de toekomstige bewoners
van zowel een Domus Plus als die van de
Skaeve Huse gebruikers zullen zijn van alcohol
en ook verdovende middelen. Hoewel het niet
in het rapport vermeld staat – hetgeen ons
verbaast – is dat het sinds jaar en dag bekend
is bij de politie, dat op het parkeerterrein van
Saxenburg, zodra de lichten uitgaan en er
niemand meer aanwezig is, gedeald wordt.
Dus “de kat op het spek binden” gaat hier dan
zeker op.

U vraagt draagvlak, dan zult u openheid
moeten geven.

Ten slotte nog dit: door B&W van Haarlem en
de gemeenteraad wordt steeds benadrukt, dat
wij leven in een ongedeelde stad. Bewoners
van het oostelijk deel van Haarlem voelen
dit echter in het geheel niet zo. Dit gevoelen
wordt door de keuze van de locaties alleen
maar versterkt. Want hoe is het mogelijk dat
uit het totaal van te kiezen locaties de keuze
op dit moment valt op 3 (van de 4) locaties
die allemaal in Oost liggen terwijl er aan de
westzijde van Haarlem ook meerdere locaties
zijn.
Nadat de bewoners van onze wijk schriftelijk
door u van de plannen op de hoogte zijn
gebracht hebben wij direct een huis aan
huis flyer actie gehouden om input te krijgen
van onze bewoners over hun visie op dit
voornemen. Hierop zijn veel reacties door
ons ontvangen waarbij we kunnen stellen dat
het overgrote deel van onze wijkbewoners
(zeker 95%) tegen de plaatsing van dergelijke
voorzieningen is. Veel bewoners hebben
hun negatieve reactie ook gemotiveerd. Als
wijkraad hebben wij hier de belangrijkste
punten uit gehaald en gecombineerd met onze
eigen bedenkingen.
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Over de hierboven opgesomde vragen en de
onduidelijkheden in uw beargumentering ten
gunste van de locatie 35 hebben de wijkraad
en de bewoners van de Boerhaavewijk eerst
antwoorden en uitleg nodig. Bewoners en
wijkraad hebben daar ook recht op.

Tevens vragen wij om garanties ten aanzien
van de aanpak van de veiligheidsrisico’s, die
een dergelijke opvangvestiging met zich mee
gaat brengen en waar de bewoners van de
Boerhaavewijk op zijn minst bezorgd over
zijn, zodat deze adequaat zullen worden
verminderd.
Boven genoemde punten zijn slechts de
belangrijkste punten zoals wij deze uit de
wijk-raadpleging hebben geselecteerd. Gezien
de vele reacties die we hebben ontvangen
mag duidelijk zijn dat de buurt, enkele
bewoners uitgezonderd, tegen de plaatsing
van een Skaeve Huse- of Domus Plusvoorziening is. Het standpunt van de wijkraad
is overeenkomstig.
Wellicht kunnen uw antwoorden en toelichting
daar verandering in brengen.
Gelet op het boven staande vindt de wijkraad
Boerhaavewijk het voornemen om de locatie
van RWZI Haarlem Schalkwijk aan te wijzen
als vestigingslocatie voor een Domus Plus- of
een Skaeve Huse-voorziening buitengewoon
onverstandig.
Met vriendelijke groet,
Namens Wijkraad Boerhaavewijk

OED op eigen vestiging

Z

ZOED: onderdeel nieuwbouw
Boerhaaveterrein
Op het terrein van het voormalig
verpleeghuis Boerhaave in Schalkwijk
ontwikkelt ouderenzorgorganisatie Sint Jacob
een complex met diverse appartementen
voor ouderen die zorg nodig hebben. Sint
Jacob wil een levendig gebied creëren, waar
zowel gewoond als gewerkt wordt en waar
bewoners en mensen uit de buurt elkaar
ontmoeten. Op maandag 21 september
hebben Sint Jacob en de drie partijen die
samen een ZOED (Zorgverleners Onder
Een Dak) vormen, een intentieverklaring
ondertekend voor het vestigen van de ZOED
op het terrein.

Verbinding met de wijk
Sint Jacob heeft als doel om samen met
partners het terrein zo in te richten dat er
diverse faciliteiten voor bewoners zijn die
tevens een functie hebben voor de wijk.
“Ons uitgangpunt is om samen meer
waarde te creëren voor de cliënten,
de wijk en de medewerkers van Sint
Jacob”, aldus Eduard van Bockel,
bestuurder van Sint Jacob. “We
zijn blij met de samenwerking met
de drie partijen die hun ZOED op
het terrein zullen huisvesten. Deze
ZOED met een huisarts, apotheek en
fysiotherapiepraktijk is een aanwinst
voor onze bewoners en voor de wijk.
Doordat faciliteiten zoals deze ZOED, een
kinderopvang en een brasserie zich op
het terrein zullen vestigen, ontstaat een
open verbinding met de buurt en profiteert
jong en oud van de nieuwbouw op het
Boerhaaveterrein.”

Wijknieuws
Samenwerken is meer dan
samen werken
Samenwerking met Sint Jacob is voor de
ZOED een prachtige aanvulling op de zorg
aan de bewoners in de wijk. De partners in
de ZOED - de fysiotherapeut, apotheek en
huisarts – werken al lang samen. “Omdat
we elkaar binnen de ZOED goed weten te
vinden, schakelen we sneller in het bieden
van zorg en komen we samen tot creatieve
oplossingen” aldus de ZOED. “Zo willen we
dat ook met Sint Jacob: een samenwerking
waarin medewerkers van Sint Jacob en
de ZOED elkaar gemakkelijk vinden en
gezamenlijk de verantwoordelijk voor de
zorg aan bewoners in de wijk dragen.” Zo’n
samenwerking vraagt om goede afstemming
en elkaars werkterrein kennen. In de aanloop
naar de oplevering van de nieuwbouw gaan
Sint Jacob en de ZOED hier samen vorm aan
geven door een gedeelde visie op zorg op
te stellen. “Ook de opzet van de nieuwbouw
draagt bij aan elkaar leren kennen: de locatie
nodigt uit om op vrijdag in de brasserie met
elkaar de week af te sluiten of in de pauze te
genieten van het groen van de tuin en zo in
contact te zijn met elkaar, de bewoners en
bezoekers uit de buurt. We zien uit naar de
mooie samenwerking naast elkaar en mét
elkaar onder het motto:
‘Samenwerken is meer dan
alleen samen werken’.”
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Jubileum Haarlem

775
jaar Stad

Met elkaar de verjaardag van
de stad beleven
Op 23 november is Haarlem 775
jaar geworden. Op deze dag in 1245
verleende graaf Willem II van Holland
stadsrechten aan Haarlem, toen al een
flink grote plaats aan het Spaarne.
Het vormde het zuidelijke eind van de
verdedigingswerken van vestingen en
kastelen tegen de West-Friezen.
Een verjaardag die, in andere tijden,
groots zou zijn uitgepakt om te vieren
met allerlei Haarlemse activiteiten en
evenementen. In deze periode van
aangescherpte coronamaatregelen
waren we genoodzaakt te kiezen voor
een lightversie. Zo konden we toch dit
mooie moment markeren en samen met
alle de Haarlemmers beleven.
Op uitnodiging van de burgemeester
hebben alle Haarlemmers vanuit
eigen huis, tuin of andere locatie op
23 november om 19.00 uur een glas
geheven en geklonken op de verjaardag
van Haarlem.
Dit was een gezamenlijke Haarlem 775
Toost!

In de hele stad wapperden vlaggen,
nog nooit zoveel, ook al door de
oproep daartoe gedaan door Haarlem
Marketing. In de ochtend sneed
burgemeester Jos Wienen in de Janskerk
de verjaardagstaart aan, onder toezicht
van graaf Willem II van Holland en zijn
echtgenote, Elisabeth van Brunswijk. In
de Janskerk zijn de twee perkamenten te
bekijken, waarop het door graaf Willem II
verleende privilege is uitgeschreven.
Burgemeester Wienen: “Door de
aangescherpte coronamaatregelen
10
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had de organisatie van Haarlem 775
een mooi alternatief programma
samengesteld. Dit om een belangrijk
historisch moment als de 775ste
verjaardag van Haarlem samen te
kunnen beleven. Een uitgebreide viering
van de verjaardag van de stad is door
de huidige omstandigheden helaas niet
meer verantwoord. Om die reden wordt
de Haarlem 775-campagne en een
groot deel van de geplande activiteiten
en evenementen doorgeschoven naar
hopelijk het voorjaar van 2021.

Ik hoop dat we met veel Haarlemmers
op 23 november om 19.00 uur samen
een toost uitbrengen op de verjaardag
van de stad en dat we in het nieuwe jaar
dit gepast kunnen vieren met alle mooie
initiatieven en activiteiten”.
In de avond was op de Grote
Markt in het donker een bijzonder
lichtkunstkunstwerk te zien. De Vrienden
van de Grote of St.-Bavokerk schonken
dit lichtkunstwerk van Mijntje van de
Sande aan de jarige stad. Onder de
klanken van het Damiaatjes-carillon
baadde de dakruiter van de Grote Kerk
in een prachtige lichtshow.

Jubileum Haarlem

775
jaar Stad

De Haarlem Toost
Om 19.00 uur hieven alle Haarlemmers
die aan de oproep gehoor gaven samen
met de burgemeester het glas te heffen
vanuit huis. Voorafgaand was er een
toespraak van Jos Wienen. Haarlem werd
tijdens het heffen van het glas muzikaal
toegezongen door Roel van Velzen,
Remco Veldhuis en Richard Kemper.
Zij zongen het nieuwe Haarlem-lied:
“Haarlem, pas thuis als ik daar ben
/ Zo goed voor elkaar / die plek, dat
dorp / vermomd als een stad: Haarlem”.
(https://youtu.be/VBsm0VXzPpQ).
De Haarlem Toost is live te bekijken op
www.verjaardaghaarlem.nl en via een
livestream op facebook.

Daarnaast is er nog een Special
limited edition 775 jaar Haarlem bier,
in een pakket van drie; één om zelf te
drinken, één om cadeau te geven en
één om te bewaren. Een bijzondere
fles met speciaal ontworpen label,
waarmee ook nog eens de Haarlemse
horecaondernemers worden gesteund.

De rijke geschiedenis van
Haarlem
Uit archeologisch onderzoek blijkt dat er
3600 jaar voor onze jaartelling al sprake
was van bewoning in de omgeving van
het Spaarne. De plaats Haarlem ontstond
als geestnederzetting op een strandwal,
waarover een landweg liep die het noorden
van Holland met het zuiden verbond.
De vroegere naam van Haarlem was
Haarloheim, een woonplaats op een hoger
gelegen zandplaat in het bos. Haarlem
werd pas ‘echt’ een stad in 1245 met het
ontvangen van de stadsrechten van graaf
Willem II van Holland.

Vanaf dat moment groeide Haarlem uit tot
één van de belangrijkste steden van Holland.
Tijdens de Tachtigjarige oorlog verzette
Haarlem zich hevig tegen de Spaanse
overheersing. Eenmaal in handen van
Willem van Oranje trokken veel Vlamingen
naar de stad, waarvan de invloeden ook nu
nog zichtbaar zijn. In de Gouden Eeuw was
Haarlem een geliefde woon- en verblijfplaats
voor de rijken een machtigen.
Meer weten over de rijke historie? In
bezoekerscentrum Anno Haarlem ga je
letterlijk en figuurlijk de diepte in.
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Ook zij hebben inmiddels een Lief &
Leedpotje en een startpakket ontvangen
om in hun eigen straat attenties uit te
kunnen delen. Het is hartverwarmend om
te zien hoe buren voor elkaar zorgen bij
lief en leed momenten en hoe op deze
manier nieuwe onderlinge contacten in
de straat ontstaan.

Lief & Leedstraten in Schalwijk
Sinds de kick-off in augustus is er niet
stil gezeten in de Lief & Leedstraten in
Schalwijk! In verschillende straten zijn de
eerste attenties uitgedeeld.
Zo zijn in Boerhaavewijk Bianca en Helen
uit de Ekamastraat met een boeketje
langsgegaan bij een buurman die net zijn
vrouw had verloren.
Joop, de gangmaker van het
Madridplantsoen heeft inmiddels al
meerdere attenties uitgedeeld aan
zijn buren. Op de foto zien we hoe
een bloemetje en een kaart worden
overhandigd aan buurman Henk. Joop zag
dat het leven voor Henk niet altijd even
gemakkelijk is vanwege zijn lichamelijke
conditie. Hij heeft bewondering voor de
manier waarop Henk in het leven staat
en wilde hem om die reden een attentie
geven. Henk was ontroerd en waardeerde
het enorm. Joop bevestigt dat een klein
gebaar een groot effect heeft: “Het kost
€ 3,50 per glimlach voor bloemen en
een kaart.” Verder zijn er de afgelopen
maanden nieuwe straten en gangmakers
bij gekomen!

Wilt u dit ook in uw eigen straat? Meld
u dan aan bij de contactpersonen in uw
wijk. Voor Boerhaavewijk zijn dit:
Susanne de Smit – van Leeuwen,
tel. 06-14868196
of mail svleeuwen@dock.nl
Saloua Bouzia, tel. 06-28341084
of mail sbouzia@dock.nl

Organisaties in de wijk

ociaal Wijkteam Boerhaavewijk

S

Sociaal Wijkteam
Boerhaavewijk
•	Getsie, alweer een brief van de
Belastingdienst, het UWV, de Gemeente,
of van een deurwaarder… en ik weet
niet wat ik ermee moet doen.
•	Je maakt je zorgen over je buurvrouw.
Die was altijd vriendelijk maar nu een
beetje mopperig en je ziet dat ze nog
maar weinig buiten komt.
•	Oh jee, mijn kind gaat naar de
middelbare school en heeft een laptop
nodig, maar daar heb ik geen geld voor?
Hoe los ik dat op?
•	Mohammed wil op zwemles en ik heb
een HaarlemPas. Ik weet dat ik dan
ergens recht op heb, maar wat en hoe??

Dit zijn zomaar wat voorbeelden waarvoor
je bij het sociaal wijkteam terecht kan.
Het sociaal wijkteam (SWT) voor de
Boerhaavewijk (postcode 2035) zit in
Wijkcentrum de Ringvaart aan de Floris
van Adrichemlaan. Er zijn 9 Sociaal
Wijkteams in de heel Haarlem en wij zijn
van het Sociaal Wijkteam Boerhaavewijk.
In Schalkwijk zijn er nog 2 Sociaal
Wijkteams. Eentje in Europawijk/Molenwijk
en eentje in Meerwijk.
Het Sociaal Wijkteam bestaat uit mensen
vanuit verschillende organisaties en werkt
in opdracht van de gemeente Haarlem.
Het SWT heeft negen medewerkers:
•	
drie van verschillende afdelingen van de
gemeente, nl: Werk & Inkomen, WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) en SDV
(Schulddienstverlening);
•	
drie medewerkers van Stichting Dock;
•	
één medewerker van het Leger des Heils;
•	
één medewerker van MEE & de Weering
(maatschappelijke hulpverlening: een
ondersteuning voor mensen die moeite
hebben om hun leven goed op de rails te
krijgen);
•	
en één medewerker van Zorgbalans; dat
is een initiatief van de gemeente Haarlem,
maar er zijn diverse organisaties bij
betrokken.

Voor de coronatijd hadden we 3
spreekuren per week. Dan kon je
als bewoner van de Boerhaavewijk
binnenlopen met een korte vraag en liep
je met een oplossing, of ingevuld formulier
weer naar huis. Het is jammer dat dat nu
niet meer op die manier kan. Binnenlopen
op spreekuren (3 / week) kan door corona
niet meer. Je kan voor een korte vraag
bellen naar 023-5430991 en een afspraak
maken. Gelukkig weten veel wijkbewoners
ons op die manier weer te vinden en
kunnen we weer veel mensen helpen.
Problemen die meer tijd vragen worden
verdeeld door het SWT. De wijkbewoner
kan dit zelf melden, maar het gebeurt
ook dat bijvoorbeeld een huisarts dat
doet, of een betrokken buurvrouw, of de
wijkagent. Deze meldingen komen dus
vanuit verschillende hoeken naar het SWT.
De aanmeldingen worden 1 x per week
verdeeld door het SWT en de 1e afspraak
wordt altijd gemaakt met 2 mensen van
het SWT. In het 1e gesprek wordt gekeken
wat het SWT kan doen en dat wordt
besproken met de cliënt.
Dit is een korte en zeker niet volledige
beschrijving van wat het SWT doet. In
de volgende Boerhaavelaar zullen we er
meer over vertellen. Als u naar aanleiding
van dit stukje vragen heeft, dan kunt u
bellen naar 023-5430991 of een e-mail
sturen naar:
wijkteam-schalkwijk1@haarlem.nl.
Wij zijn natuurlijk ook altijd benieuwd
naar uw verhalen en ervaringen over het
SWT. Die kunnen ook naar dit mailadres
gestuurd worden.
December 2020
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istorische Wandeling Schalkwijk

H

Historische wandeling
Schalkwijk
‘Verleden verbindt’ is het motto van een
historische wandeling op 10 en 11 oktober
in Schalkwijk. De excursie met gids is
onderdeel van het evenement Kunstschatten
van Schalkstad dat van 9 tot 11 oktober
plaats vond. Het doel van de wandeling
was om mensen te verbinden en meer
bewustwording te kweken over de historie
van het gebied.
Meer bewustwording kweken
over dit Haarlemse stadsdeel
Ondanks de regen en Corona-perikelen was
de opkomst groot bij de twee historische
wandelingen door Schalkwijk op 10 en 11
oktober. Het ‘uitstapje’ was toegevoegd aan
het programma van de Kunstschatten van
Schalkwijk 2020 als verbindend element
binnen een corona-proof programma.
Secretaris van de organiserende Stichting
Palanka Negra, Marieke van der Leij: “Na
diep graafwerk vond ik hobby-historicus
Nick Nuyens voor een historische wandeling.
Vreemd genoeg wisten noch Historische
Vereniging Haarlem of de VVV een lokale
gids op te dissen.”
Zowel Nuyens als Van der Leij vinden
dat Schalkwijk onderbelicht is qua
geschiedenisbeleving in Haarlem.
“Er zijn soms tentoonstellingen over
Schalkwijk, zoals laatst nog in het ABC
Architectuurcentrum, maar dat dringt
nauwelijks door tot de bevolking hier,” aldus
het duo. “Het is raar dat de tentoonstelling
in een ander stadsdeel was.”
Veel belangstelling voor
geschiedenis Schalkwijk
De ploeg liep vanaf het Floridaplein naar
de Finlandstraat. Hier is de bouw van het
moderne Schalkwijk zo’n 60 jaar geleden
begonnen, op zo’n 5 meter opgespoten
zand, dat inmiddels is ingeklonken naar nog
maar 3 meter.
“Schalkwijk is continu aan het
moderniseren,” vertellen Nuyens en Van der
Leij. “Maar lang niet alles wordt opgetekend.
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Uit navraag blijkt dat boeren destijds met
dwang van hun land verdreven werden
om hoogbouw van o.a. de Engelandlaan
te realiseren. Die verhalen willen we
optekenen voordat het te laat is. Nu leven
de nakomelingen nog. Ook de geschiedenis
van gebouwen die soms slechts een
levensduur van een paar decennia hebben,
verdwijnen in rap tempo. Dan is het weg en
de geschiedenis meestal ook. ”
“Daar waar Schalkwijk nog het meest
authentiek is, is de beste plek om te ervaren
hoe het vroeger moet zijn geweest,” vertelt
hobby-historicus Nick Nuyens. “Op de hoek
van het Eenhoorn-pad bijvoorbeeld. Kijkend
over de weilanden, woningen, wegen en het
water krijg je een beeld van het oude SuytScalcwijck en hoe er uit zag voordat er in
de jaren ‘60 een dikke laag zand overheen
gespoten werd en er talloze woningen
verrezen.”
‘Suyt-Scalcwijck’ is voor het eerst
gedocumenteerd in 1310, maar menselijke
bewoning was er waarschijnlijk al eerder.
Het was destijds een schiereiland grenzend
aan het Spieringmeer, Haarlemmermeer
en Leidsemeer. Door turfsteken en het in
directe verbinding staan met de Zuiderzee,
vrat een zogenoemde ‘waterwolf’ steeds
meer land op en ontstond er één grote
watermassa: het Haarlemmermeer. Chique
was het toen ook al niet. Want ‘scalc’
betekent ‘knecht’ en ‘wijck’ een woonplaats.
Het overstroomde frequent.
Vandaar dat ‘Slot van Nieuwerkerk’ niemand
nog bekend in de oren klinkt.
Het is weggespoeld.

istorische Wandeling Schalkwijk

H

Alleen in ‘Schoolenaer’ (het oranjerode wijkje
langs de Noord-Schalkwijkerweg) verwijst
een straat naar het slot. Het schijnt driemaal
herbouwd te zijn; de laatste keer waarschijnlijk
aan het eind van het landelijke weggetje naar
het fietspontje naar de Cruquius waar het
via een tunnel onder het Spaarne misschien
nog steeds verbonden is met het ‘Oude
Slot’ in Heemstede. De gewezen locaties zijn
allerminst zeker. “De huidige nieuwbouw op
het Tjaden-terrein is een mooi moment voor
archeologisch onderzoek,” zegt Nuyens. Het
Slot van Nieuwerkerk had een belangrijke
economische functie: tolheffen. De enige
bevaarbare route vanuit het zuiden naar
Haarlem was immers via het Spaarne.
Het bewijs dat Suyt-Scalcwijck vroeger een
belangrijke gemeente (of ‘heerlijkheid’
net als Heemstede) was, is er. Zo ligt
er een voormalig raadhuis aan de
Zuid-Schalkwijkerweg 45 tegenover de
vogelbroedweilanden. “Dienden de tralies
ergens toe - had het een eigen gevangenis?
Dat was heel gebruikelijk voor een raadhuis
of ‘schoutenhuis’ zoals het vroeger genoemd
werd. Waarschijnlijk ligt er een galgenveld
naast,” zegt Nuyens.
Een belangrijk wapenfeit voor Schalkwijk
was het bevoorraden van het door de
Spanjaarden belegerde Haarlem in 1572.
De Watergeuzen lagen aan de zuidkant,
waardoor de stad het zeven maanden wist uit
te houden tegen de hertog van Alva, totdat
zij verjaagd werden door schepen van het
Vaticaan gezinde Amsterdam.

Schalkwijks Nieuws
Op z’n minst is de doelstelling om een vitrine
met historische middelen in te richten in
bijvoorbeeld de lokale bibliotheek. “Maar we
willen ook historische avonden organiseren en
zoeken daartoe archeologische vondsten of
oude foto’s,” aldus het duo.
Wie iets interessants heeft voor de vitrine en/
of historische avonden, kan dit melden op:
oud-schalkwijk@gmail.com.
Vanaf het pleintje op de hoek van Italiëlaan
en Laan van Angers kijkt de groep naar de
Frankrijklaan. © - Marieke van der Leij
Nick Nuyens bij een oude grenspaal en kaart
van Schalkwijk dat vroeger tot de gemeente
Haarlemmerliede behoorde. © - Marieke van
der Leij
Nick Nuyens (met hoed) en belangstellenden
bij het voormalige Raadhuis aan de ZuidSchalkwijkerweg. © - Marieke van der Leij
Meer informatie bij:
Marieke van der Leij - 06-83 62 59 86
Nick Nuyens - 06-51 30 13 07
E-mail: ooud-schalkwijk@gmail.com
http://kunstschatten.blogspot.com/
Nick Nuyens bij een oude grenspaal en kaart
van Schalkwijk dat vroeger tot de gemeente
Haarlemmerliede behoorde. © - Marieke van
der Leij
Vanaf het pleintje op de hoek van Italiëlaan
en Laan van Angers kijkt de groep naar de
Frankrijklaan. © - Marieke van der Leij
Nick Nuyens (met hoed) en belangstellenden
bij het voormalige Raadhuis aan de ZuidSchalkwijkerweg. © - Marieke van der Leij

Historische foto’s of lokale
vondsten gezocht
Een verleden dat voor een groot deel
verdwenen lijkt te zijn? “Nou nee,”
aldus Nuyens. “De geschiedenis van dit
bijzondere gebied leeft voort in mooie
verhalen en bepaalde landschappelijke
en architectonische overblijfselen. Die
komen aan bod tijdens dit historische
uitje van circa 1.5 uur.”
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Pieter Klazes Pel
Professor Pieter Klazes Pel (1852 –1919)
was een Nederlandse arts en hoogleraar
interne geneeskunde aan de Universiteit van
Amsterdam. Pel is misschien het best bekend
om zijn beschrijving in 1885 van Pel-Ebstein
koorts, een cyclische koorts die zeer zelden
voorkomt bij personen met Hodgkin-lymfoom
(lymfeklierkanker)

clinique” in het Universitair Ziekenhuis in
Amsterdam, en wijdde zich aan interne
geneeskunde, zowel als arts als als
onderzoeker. In de tijd van Pel betekende
dit alle aspecten van de geneeskunde
naast chirurgie en gynaecologie; interne
geneeskunde was een zeer groot gebied.
In 1880 werd Pel benoemd tot docent
infectieziekten en fysiologische diagnostiek.
In 1883 werd hij hoogleraar interne
geneeskunde. In 1891 werd hij uitgenodigd
om naar de Universiteit Leiden te gaan,
maar besloot in Amsterdam te blijven.
Pel trouwde in 1879 met Marie Salomonson,
een telg uit een gefortuneerd Twents
geslacht. In de loop van de volgende
21 jaar werden er 8 kinderen geboren.
Aanvankelijk woonde men in de Huddestraat,
later betrok het gezin een fraai pand op de
Heerengracht nr. 52.

Portret van Pieter Klazes Pel
Lithografie Ferdinand Hart Nibbrig 1901

Pel werd geboren op 22 februari 1852 te
Drachten als zoon van een huisarts. Hij
bezocht het gymnasium te Sneek en verliet
toen Friesland om in Leiden medicijnen
te gaan studeren, van 1869 tot 1873. Hij
werd assistent van een van zijn mentoren,
Dr. Rosenstein, die hoogleraar interne
geneeskunde in Leiden was. Hij rondde
de studie af in 1876 met een promotie,
magna cum laude, met onderwerp “Over de
koortsverwekkende werking van digitaline”.
Na zijn studie bezocht hij de belangrijke
medische centra te Berlijn, Wenen en Parijs.
In 1878 werd Pel benoemd tot “chef de

Pel als hoogleraar
Pel was een bevlogen behandelend
geneesheer interne geneeskunde, die
uitstekend in staat was zijn inzichten en
denk- en werkwijze over te dragen op
zijn studenten. Zijn colleges als professor
waren steeds maximaal gevuld en vooral de
klinische demonstraties stonden in een hoog
aanzien.
Zijn grote belangstelling ging uit naar de
diagnostiek en hij wist op inspirerende wijze
de studenten deze kunst ook bij te brengen.
Legio zijn de verhalen over zijn uitlatingen
bij deze gelegenheden. Als een student tot
een diagnose kwam van een erg zeldzame
ziekte placht hij te zeggen: “tja, als iemand
mij zegt dat er in de tuin hiernaast een dier
op 4 poten loopt, dan kan het een tijger of
een olifant zijn, maar ik denk toch eerder
aan een poes of een hond”.
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Buste van Pieter Klazes Pel
beeldhouwwerk Pier Pander

Hij schijnt ook als manager van het
ziekenhuis goed werk te hebben verricht;
hij was zelfs in het begin van zijn
hoogleraarschap tijdelijk directeur van het
Amsterdamse Binnengasthuis.
Pel heeft veel gepubliceerd.
Hij schreef 4 boeken:
1899
De ziekten van de maag
1908 	De ziekten van lever en
galwegen en poortaderstelsel
1919 	De ziekten van nieren en
nierbekken
1920	De ziekten van hart en
bloedvaten
Verder nog 78 artikelen, waarvan 41
stukken in N.T.v.G., en verder in Duitstalige
bladen, vooral het Berliner klinische
Wochenschrift. De onderwerpen zijn,
ingedeeld volgens moderne specialismen,
als volgt verdeeld: 21 algemene interne, 12
pulmonologie, 9 cardiologie, 9 gastroenterologie, 5 endocrinologie, 5 nefrologie,
11 neurologie, 4 kno

Koorts van Pel-Ebstein
Pel werd zeer bekend bij vele generaties
artsen door naar hem genoemde
koortstype van Pel-Ebstein. Het is een
koortstype dat zelden voorkomt bij de
ziekte die wij nu (non)Hodgkin noemen. Het
koortstype is in bijna alle leerboeken op
intern gebied te vinden. Pel beschreef in
1885 in het Berliner klinische Wochenschrift
twee patiënten die koortsperioden van
12-14 dagen hadden afgewisseld met
koortsvrije perioden van palm 10 dagen. Bij
autopsie na overlijden van de zieke bleek er
sprake te zijn van sterke miltvergroting en
zwelling van de centrale lymfklieren. Men
noemde dat toen pseudo-leukemie. In 1887
beschreef Ebstein in hetzelfde tijdschrift een
soortgelijk geval. Er ontwikkelde zich een
pennenstrijd of er sprake was van gewoon
een symptoom bij pseudo-leukemie (Pel)
of dat er sprake was van een aparte ziekte
(Ebstein). Achteraf moeten wij waarschijnlijk
constateren dat er sprake is van een
zeldzaam verschijnsel bij onbehandelde
ziekte van Hodgkin.

Portret van Pieter Klazes Pel
Schilderij van Isaac Israels

Bronnen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Klazes_Pel
http://members.ziggo.nl/pkpel/levenpel.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pieter_Klazes_Pel
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Interview met

ethouder Jur Botter

w

DE JEUGD = DE TOEKOMST….
Na de kick-off van Schalkwijk aan Zet
wordt Jur Botter, wethouder gemeente
Haarlem aan de tand gevoeld voor
een artikel in de 4 wijkkranten van
Schalkwijk. Dit interview/gesprek vindt
plaats op zaterdag 19 september
2020 op een zonnig terras bij het
Winkelcentrum.
Wat wordt bedoeld met ‘nieuwe
democratie’? Als ik dat begrip
hoor dan denk ik aan referenda,
waar de burgers zich uit kunnen
spreken over plannen van
de gemeente. Is dat ook de
bedoeling?
De Nieuwe Democratie is ontstaan
in de eerste 2 maanden dat ik
verantwoordelijk was voor de wijkraden
en burger- en overheidsparticipatie
tijdens een discussie in de Pletterij.
Ik vond overheidsparticipatie een
onduidelijke titel en toen kwam de
term Nieuwe Democratie naar boven.
Nou het ging die avond los op Twitter.
Ik was ineens portefeuillehouder van
de Nieuwe Democratie en daar heb ik
eigenlijk heel veel last van gehad. Veel
mensen hadden het idee: is de Oude
Democratie dan niet goed?
Je trekt natuurlijk wel een hele grote
broek aan om het Nieuwe Democratie
te noemen. Het is eigenlijk veel meer
een vorm van onderhoud aan onze
democratie dan dat we de boel op de
schop gooien. En voor dat onderhoud
gebruiken we een aantal instrumenten
zoals de democratische wijkbegroting,
de gelote wijkraad, en Schalkwijk aan
zet.
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Als je ‘Nieuwe Democratie’
introduceert dan ben ik ook benieuwd
wat dan de ‘oude democratie’
is. Wat was er mis met de ‘oude
democratie’?’ Wat verwacht u van de
‘nieuwe democratie’?
Met Oude Democratie bedoelen we dat
het is vastgelopen, dat de processen
ondoorzichtig zijn geworden en dat mensen
gewoon niet meer weten hoe besluitvorming
tot stand komt. Bepaalde dingen zijn sleets
geraakt.
Kun je iets vertellen over concrete
projecten die gaan starten (of al
zijn gestart) in het kader van de
‘Nieuwe Democratie’ in Haarlem of
voorbeelden elders uit het land?
Voorbeelden in Haarlem zijn de
gelote wijkraad, het wijkcontract en de
democratische wijkbegroting. Dit zijn
allemaal projecten die zich hebben bewezen
in andere gemeenten. Voor mij hoeft niet
alles opnieuw te worden uitgevonden.
Goede voorbeelden van anderen kunnen
we ook gebruiken. Bijvoorbeeld uit Den
Haag, waar een groep mensen vanuit de
VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
dit soort projecten monitort en inzichtelijk
maakt. De nulmeting die we recent in
Haarlem hebben gehouden (Quick Scan
voor Lokale Democratie) is een voorbeeld
van een project dat we van de VNG hebben
afgekeken. In die Quick Scan zijn 1400
Haarlemmers, het college, ambtenaren en
raadsleden bevraagd.
Over de uitkomsten werd wat
gegniffeld in de Commissie. Het
college vindt dat ze goed naar de
Haarlemmers luisteren en een derde
van de Haarlemmers vindt dat ook.
Ik denk dat ik goed naar Haarlemmers kan
luisteren en doe daar mijn best voor. Maar
ik ben niet aangenomen om klakkeloos te
doen wat Haarlemmers zeggen. Soms is het
antwoord nee, en dat kan worden opgevat
als niet luisteren. Het kan niet altijd ja zijn.

Interview met

ethouder Jur Botter
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Je hebt in het begin van je loopbaan
op ministeries gewerkt. Waarom dan
gekozen voor de lokale politiek en
niet de landelijke politiek? Of is dat
misschien nog een ambitie voor in
de toekomst?
Het is vrij geleidelijk gegaan, ik heb
Europese studies gestudeerd met alle
blokken public relations en voorlichting
met het idee bij een PR-bureau aan de
slag te gaan. Maar het was moeilijk om
in de crisis van de jaren ‘80 een baan
te vinden. Ik schreef alle ministeries aan
in de hoop junior voorlichter te worden.
Van de directeur voorlichting bibliotheken
en internationale betrekkingen van het
ministerie van O&W kreeg ik de kans
om op de internationale afdeling aan de
slag te gaan. Dat was net ten tijde van
de val van de Muur en zodoende heb
ik alle bilaterale betrekkingen van O&W
opgezet met de landen in Midden- en
Oost-Europa. Ik heb heel veel gereisd
in die tijd. Ik kwam in Praag, Berlijn,
Boedapest, Boekarest en ben in het paleis
van Ceausescu persoonlijk rondgeleid door

ambassadeur Stork. Na drie jaar deed ik
hetzelfde voor VWS, ook in Midden- en
Oost-Europa. Daarna kwam er meer
interesse voor de lokale politiek, dat liep
gelijk met de komst van ons eerste kind.
Mijn vrouw is huisarts, dus dat viel mooi
samen, goed te combineren. Zeker als
je samen de opvoeding van de kinderen
voor je rekening neemt. De volgende job
was projectleider armoede en sociale
uitsluiting.
Dat is best wel een zwaar dossier?
Ja, maar ik was al wat ouder en
had op dat moment al zo’n 7 jaar
werkervaring. Ik ben in die tijd ook
gestart met deelraadwethouderschap
in de Rivierenbuurt Amsterdam, mijn
geboorteplek. Toen kreeg ik echt de smaak
te pakken voor lokale politiek. Alleen
D’66 heeft het niet altijd goed gedaan
qua stemmenwinst, dat maakte het lastig.
In die periode is ons gezin verhuisd van
Amsterdam naar Heemstede en toen er
in 2010 verkiezingen kwamen ben ik weer
wethouder geworden.
December 2020
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Jeugdbeleid gaat je erg aan het
hart. Er is veel geld mee gemoeid
en we hebben gelezen dat je daar
graag verandering in aan zou willen
brengen. Wat zou je als eerste daarin
aan willen passen?
Ik wil graag terug naar normalisatie. De
kosten en het aantal cliënten stijgen enorm
in de jeugdhulp en het zorglandschap
is complex waardoor de reden voor
die stijgingen niet meteen helder is.
Als we niets doen wordt de jeugdhulp
onbetaalbaar. We hebben daarom van
de zomer maatregelen ingevoerd om
de uitgaven te beperken. Dat lost de
problemen niet op, maar we kopen er
tijd mee om de oplossing te zoeken. Dat
is een flinke klus die we voor de nieuwe
aanbestedingsronde in 2022 rond moeten
hebben.
Met zoveel belangrijke dossiers in je
portefeuille: hoe hou je alle ballen in
de lucht? En hoe laat je de politiek
soms even los? Hoe ontspan je?
Je kunt dit niet helemaal loslaten en mijn
werk is ook mijn hobby. Illustratief is dat ik
hier nu ben op een zaterdag. Het hoort bij
de functie en ik vind het niet belastend om
dit soort dingen in het weekend te doen.

Ook tijdens vakanties worden de mails
gelezen, niet per se om alles meteen af te
handelen, maar meer om voorbereid weer
te starten na de vakantie. Ontspannen doe
ik op de vakantie(s) of door naar het strand
te gaan met de hond en dan daar lekker
te eten.
Hoe vind je de samenwerking met
de wijkraden tot nu toe en wat kan
beter?
Afgelopen 2 jaar zijn we intensief met de
wijkraden in gesprek gegaan over hun rol
en de manier van samenwerken. Ik vind het
enorm knap en te waarderen dat mensen
zich inzetten voor hun buurt of wijk. Ik vind
het super als een wijkraad een verbindende
rol heeft en dat wat er speelt in de wijk kan
vertalen naar de gemeente. Ik ben minder
gecharmeerd van de dwingende rol die
sommige wijkraden hebben. Dat ze coûte
que coûte hun ideeën willen doordrukken,
dat vind ik niet passen bij de positie die een
wijkraad heeft. Vanuit mijn eigen werkveld
gezien hebben we veel geïnvesteerd in de
wijkraden om duidelijk te krijgen wat hun
rollen, taken en bevoegdheden moeten
zijn. Het resultaat is de nieuwe verordening
wijkraden 2020.

ethouder Jur Botter
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Stel je mag één ding helemaal
opnieuw inrichten, welke keuze
maak je dan?
Dan kom ik toch weer op de jeugdzorg
terecht. Er zijn nu heel veel partijen. Het
zou fijn zijn om daar met een blanco vel
een goede structuur te kunnen invullen.
Er zijn mensen die niet of niet genoeg
kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Het is een landelijk, zelfs mondiaal
probleem. Hoe gaan we dit met zijn allen
doorbreken, te beginnen in Haarlem?
Laaggeletterdheid is probleem in heel
Nederland waar we meer oog voor mogen
hebben. In Schalkwijk is er ook een groep
die het Nederlands helemaal niet machtig
is. We proberen met verschillende vormen
van communicatie die groepen wel te
bereiken. dat is moeilijk en ik denk dat we
daar allemaal oog voor moeten hebben.
Want het is niet altijd een taalprobleem.
Het is ook niet overweg kunnen met de
computer. En die helpende hand hoeft dan
niet altijd uit de overheid te komen, die kan
ook uit de buurt komen.
Geloof je in het motto ‘de jeugd
heeft de toekomst’?
Ik zeg liever: DE JEUGD = DE
TOEKOMST. De jeugd kan de toekomst
borgen. Ze zouden veel meer actief de rol
van nu moeten opeisen. Dat stimuleren
we in Haarlem. Haarlem heeft een
Kinderburgemeester, een Kinderraad en
de Jongerenraad. In Schalkwijk is een
kinderwijkraad actief, dat vind ik leuk.
We moeten ervoor zorgen dat de jongeren
nu al maatschappelijk betrokken zijn.
Doe je zelf vrijwilligerswerk? Zo ja,
wat voor werk? Zo nee, wat zou je
willen als je tijd had?
Ik doe dat niet, simpelweg omdat al mijn
tijd op gaat aan mijn werk. Maar ik doe wel
altijd mee aan NL-Doet. En wat ik graag zou
willen doen is via Samenleving in Bedrijf
buddy worden voor een jonger iemand.
Maar wel na mijn politieke carrière.

Wat was je eerste kennismaking
met Schalkwijk? En hoe kunnen we
de kloof tussen Schalkwijk en het
centrum dichten?
20 jaar geleden was mijn eerste
kennismaking met het winkelcentrum.
Maar sinds ik 4,5 jaar geleden wethouder
werd in Haarlem ben ik vaker in Schalkwijk.
Ik heb veel gedaan met stichting Samen
vanwege de WMO. Ik had uitgebreide
discussies met wijkraden over de
mogelijkheid van maatschappelijke opvang
in Boerhaavewijk. Dat is destijds niet
zo harmonieus verlopen. En ik heb me
heel erg ingezet voor de komst van Da
Vinci, tot zelfs het voorzitterschap van de
stuurgroep om alle partijen op sleeptouw
te nemen. In Molenwijk ben ik vaak op de
fiets en heb ik veel met de boeren uit de
Verenigde Polders te maken gehad vanuit
de vastgoedportefeuille. Mooie plekken ook
Molenplas en de Zuidschalkwijkerweg, daar
zou ik wel willen wonen….
Er is veel energie gestoken in de
rapportage over de ongedeelde stad in
2040. Het Spaarne werd gezien als fysieke
barrière tussen het armere en rijkere
deel van de stad. De raadsleden gingen
daar in mijn ogen krampachtig mee om
en wilde het niet echt bespreken. Dat
document is nog steeds relevant en er
zitten aanknopingspunten in die kunnen
helpen om de barrière op te heffen. Ik wil
dat document weer op tafel krijgen. De
moeite waard.
Dank aan Jur Botter voor het geanimeerde
gesprek en de cappuccino op het zonnige
Schalkwijkse terras na de kick-off van
Schalkwijk aan Zet.
Tekst © Yvonne van Schie
Foto’s © Bibi Veth
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Schalkwijk is ruim 50 jaar oud. Bij de
bouw van de vier wijken is ervoor gekozen
een groot aantal snelgroeiende bomen
te planten. Een deel van deze bomen
vertoont na 30 tot 40 jaar steeds meer
gebreken. Bij het planten van de bomen
was het al de bedoeling om deze in de
toekomst te vervangen door ‘blijvers’:
langzamer groeiende, duurzame
boomsoorten. Ook staan in Schalkwijk
ruim 1800 essen waarvan een groot deel
gevoelig is voor essentaksterfte.
Wat is er al allemaal gebeurd?
De gemeente wil de kwaliteit van het
bomenbestand in Schalkwijk verbeteren
en verduurzamen. Ook dienen de
bewoners van de wijk tevreden te zijn over
hun leefomgeving en de bomen daarin.
Burgeradvies in 2017
In 2017 formuleerde de Schalkwijk 100
een burgeradvies. Het advies bevatte
eisen voor het wensbeeld voor de
bomen in Schalkwijk. Ook adviseerde de
Schalkwijk 100 over de manier waarop
besluitvorming in het project Bomen in
Schalkwijk dient plaats te vinden. Volgens
hen moet besluitvorming op straatniveau
plaatsvinden middels overeenstemming
met het resultaat van het overleg
(consensusmodel). Op basis van het
burgeradvies werd de participatiestrategie
opgesteld door de gemeente. De
klankbordgroep in de Boerhaavewijk is
onderdeel van deze participatiestrategie.
Beoordeling van wilgen en
populieren in 2019
Halverwege 2019 werden de populieren
en wilgen in Schalkwijk al beoordeeld
door een groenexpert. Bij deze eerste
beoordeling werd geadviseerd 342
bomen in heel Schalkwijk te vervangen.
Het voornemen van de gemeente om
dit advies op te volgen, stuitte op
weerstand van bewoners en andere
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belanghebbenden. Begin 2020 werd na
herkeuring beoordeeld dat 46 bomen
vanwege overlast of gevaar vervangen
moeten worden. Bij 40 bomen werd
de overlast of het gevaar voorlopig
weggenomen middels snoei. De 46 nieuwe
bomen worden aangeplant in het najaar
van 2020 (door de coronacrisis wordt dat
in 2021). Ook plant de gemeente 34 extra
bomen.
Om het project Bomen in Schalkwijk
beter te laten verlopen zonder nieuwe
bezwaren, wordt de uitkomst van nieuwe
beoordelingen van bomen besproken
met bewoners en belanghebbenden. Dat
gebeurt in klankbordgroepen en de eerste
is van start gegaan in de Boerhaavewijk in
oktober. Met de klankbordgroep worden
gesprekken gevoerd om het samen
eens te worden over de beoordeling. De
klankbordgroep en de bewoners worden
op die manier nauw betrokken bij het
gezamenlijk opstellen van een bomenplan
voor de Boerhaavewijk.
Waarom een klankbordgroep in de
Boerhaavewijk?

omenplan Boerhaavewijk

B
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Participatiestrategie
Bomen zijn een gevoelig onderwerp.
Gemeente Haarlem streeft naar draagvlak
en begrip van bewoners over het
bomenbestand in de Boerhaavewijk. De
klankbordgroep denkt en beslist mee over
drie onderdelen van het bomenplan:
•	Ten eerste wordt de strategie vastgesteld
•	Vervolgens wordt het bomenplan voor de
Boerhaavewijk vormgegeven:
•	Aan welke kenmerken voldoet ‘mooi
groen’?
•	Interpretatie uitgangspunten
bomenbeoordeling
•	Welke bomen worden vervangen/gesnoeid?
•	Waar worden vervangende/ extra bomen
aangeplant?
•	Welke boomsoorten worden aangeplant?
•	Ten slotte moeten deelnemers worden
gevonden voor de vervolgbijeenkomsten
van de klankbordgroep en
consensusbijeenkomsten op straatniveau.

Daarom zijn er vier participatiestappen
bedacht die door de klankbordgroep
werden goedgekeurd.
Stap 1:
Het procesteam trekt conclusies uit
de beoordeling van de conditie van de
bomen door de groenexpert. Gedurende
het vervolgproces wordt Platform Groen
geïnformeerd, bijvoorbeeld bij oplevering
van het nieuwe bomenplan voor de
Boerhaavewijk.
Stap 2:
De klankbordgroep komt bijeen in meerdere
bijeenkomsten. Zij denken na over de
participatiestrategie (20 oktober); over de
conditie van de bomen (10 november) en de
vormgeving van het nieuwe bomenplan voor
de Boerhaavewijk.
De bewoners van de Boerhaavewijk
zullen worden bereikt via de wijkkrant
“Boerhaavelaar”, de website
www.boerhaavewijk.nl en de
Facebook-pagina van de Boerhaavewijk.

Stap 3:
Bewoners van de Boerhaavewijk mogen
stemmen over welke boomsoort zij graag
aangeplant zien worden in de buurt van hun
huis.
Stap 4:
Op straatniveau zal – indien nodig –
door de bewoners van de straat worden
besloten over de hoeveelheid bomen, de
boomsoorten en de locaties van de nieuwe
bomen. Dat levert een bomenplan voor de
betreffende straat op.
Klankbordbijeenkomst 20 oktober
Na de eerste kennismaking met elkaar
lichtte procesmanager Jeroen Braakman
het project en de gang van zaken toe.
Twee leden van de klankbordgroep
zijn ook lid van de wijkraad zodat die
ook wordt geïnformeerd. Volgens de
klankbordleden moet er ook aandacht
te zijn voor de bewoners van de
Boerhaavewijk die de Nederlandse taal
niet of in mindere mate beheersen.
Overigens is het nog steeds
mogelijk als bewoner toe te treden
tot de klankbordgroep. Nog lang
niet alle buurten van de wijk zijn
vertegenwoordigd.
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Voorstellen voor
vervolgbijeenkomsten van de
klankbordgroep
De klankbordgroep kan meedenken
over de inhoud van de volgende
klankbordbijeenkomsten:
•	om een rondgang door de wijk om over
specifieke bomen op locatie te spreken;
•	tijdens de vergaderingen werken met
foto’s van de boomlocaties om te
bespreken. Zo kunnen de boomlocaties
‘op afstand’ worden beoordeeld.
Werving deelnemers
klankbordgroep en besluitsessies
op straatniveau
•	Werving van klankbordleden kan via
de wijkkrant. Facebook en de website
van de wijkraad of via het Haarlems
Weekblad;
•	huidige klankbordleden kunnen andere
deelnemers uitnodigen voor deelname;
•	informatieborden in de Ringvaart en de
drie informatieborden in de wijk;
•	sleutelfiguren in de wijk kunnen werken
als “ambassadeurs” voor het project.
Klankbordbijeenkomst 10 november

Toelichting op de bomenrapportage
van Groenadvies Amsterdam
Eerst een toelichting van Tim van de Wiel van
Groenadvies Amsterdam over de uiterlijke
kenmerken waar bij de beoordeling van de
bomen wijk op wordt gelet. Als de boom op
deze één of meerdere van deze onderdelen
minder is, betekent dit een matige of slechte
beoordeling van de conditie van een boom.
Het bomenrapport wordt goed gevonden
door de klankbordgroep. Het geeft de huidige
situatie goed weer. Door de vele projecten
die zijn gepland in de Boerhaavewijk zal het
bomenbestand echter ook nog wijzigen, of
een deel van het bomenplan niet gerealiseerd
kunnen worden of uitgesteld moeten worden.
Soms zal combinatie mogelijk worden tussen
enkele delen van het bomenplan en de
werkzaamheden van de lopende projecten.
De overzichtskaart geeft middels gekleurde
bolletjes de beoordeelde bomen weer. De
paarse bolletjes zijn locaties die volgens de
groenexpert een goede locatie voor een extra
boom zijn. De planning is om de bomen aan
te planten in het najaar van 2021. De bomen
die zijn beoordeeld als zeer slecht (rode
bolletjes) wil de gemeente vervangen.

Bomen in wijk
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Bij de bomen die in een matige conditie
verkeren (gele bolletjes) of in slechte
conditie (oranje bolletjes), kan snoei of
groeiplaatsverbetering helpen.
Bijdrage aan het bomenplan
Boerhaavewijk (kappen, snoeien en
extra aanplant)
middels de bomen de biodiversiteit in de
wijk vergroten;
•	grote bomen die overlast veroorzaken
dicht bij flats worden vervangen door
een ander type boom. Bijvoorbeeld
twee kleine bomen geplaatst in plaats
van één grote boom;
•	veel bestrating op diverse plaatsen in
de wijk wordt opgedrukt. Dat moet bij
nieuwe bomen worden voorkomen;
•	slecht onderhouden en gesnoeide
bomen zullen worden vervangen;
•	bomen in versteende plekken zullen
worden vervangen door bomen met
een brede kruin die hittestress op de
bestrating beperken.
Langs welke locaties gaat de
rondgang Boerhaavewijk?
In de overzichtskaart worden twaalf
locaties voor de rondgang door de
Boerhaavewijk voorgesteld.

Deze locaties zijn plekken waar groepjes
van bomen staan met een matige, slechte
of zeer slechte beoordeling, of locaties
waarvan klankbordleden in de eerste
bijeenkomst aangaven de bomen te willen
vervangen.
Afspraken
Bij de bomen met een matige en slechte
conditie zal Groenadvies Amsterdam
controleren of de conditie verbeterd kan
worden middels snoeien of plantgatverbetering. Als de conditie niet verbeterd
kan worden, dan worden deze bomen
verwijderd. De gemeente zal een voorstel
maken met daarin: van welke bomen
verbeteren wij de conditie middels snoei/
plantgat-verbetering en welke bomen
worden vervangen.
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Sporttoestellen in de wijk
Begin dit jaar kon je in het kader van het
project “Schalkwijk aan Zet” bij de ingang
van bibliotheek Schalkwijk een briefje
ophangen voor hulp met een idee of
vraag wat jij graag gerealiseerd zou willen
zien of doen in Schalkwijk. Daar heb ik
een briefje opgehangen met de hulpvraag
voor het realiseren van sportplekken voor
jongeren in Boerhaavewijk- Noord. Met
de bedoeling dat jong en oud hier samen
kan komen.
De Boerhaavewijk kent het grootste
aandeel jongeren in Schalkwijk. Voor
de kleinere kinderen zijn er een aantal
speelplekken en een speeltuin. Voor
jongeren en ouderen zijn er weinig
voorzieningen. De voorzieningen die
er zijn moeten behouden of passend
vervangen worden.
De skateboardbaan op de Louis
Pasteursstraat moet verdwijnen i.v.m.
nieuwbouw, zoals ook andere speel-/
sportplekken zijn verdwenen door
nieuwbouw. De gemeente heeft aangegeven
dat de wijk mag meedenken over de
vervanging van dit speeltoestel.
Het idee is om sporttoestellen te plaatsen
(zoals bij de Molenplas en het Reinaldapark)
waar jong en oud gebruik van kan maken.
Een ontmoetingsplek met bankjes,
prullenbakken, e.a. noodzakelijke zaken.

De foto’s tonen de route langs de
Amerikavaart waar de sporttoestellen
makkelijk in de oever geplaatst kunnen
worden
Ben jij tussen de 13-18 jaar oud, en wil jij
met ons meedenken en/of heb je een idee
over hoe zón plek eruit zou moeten zíen?
Meld je dan bij de wijkraad
telefoonnummer 06 81699304
email wr@boerhaavewijk.nl of via
Abid (jongerenwerker DOCK)
email aazannay@dock.nl.

rimroute in de wijk
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Schalkwijk aan Zet
KWIEK beweegroute
Boerhaavewijk Haarlem
Het tweede project, wat goed aansluit bij
het eerste, is het idee om een “KWIEK
beweegroute” in de wijk aan te leggen.
Hiervoor heeft Meliha Tutak-Yahşi een
subsidie aanvraag ingediend bij Schalkwijk
aan Zet.
Wat is een KWIEK beweegroute
en wat zijn de voordelen?
Een KWIEK beweegroute is een
trimparcours door de wijk, waarbij
om ook fitness-oefeningen te doen
gebruik gemaakt wordt van bestaand
straatmeubilair, zoals lantaarnpalen,
bankjes, rekken, enz. Deze oefeningen
zullen worden uitgelegd door middel
van tegels in de stoep met instructies
erop. Op dit parcours kunnen mensen uit
de hele wijk sportoefeningen doen, en
tegelijkertijd al trimmend met elkaar in
contact komen. En natuurlijk óók dat we
(samen) fitter en energieker worden door
te bewegen.
De start van de route is bij het
wijkcentrum “De Ringvaart” en daar houdt
route ook weer op. En wat is er nu leuker
en gezelliger dan om na samen door de
wijk te hebben gelopen en gesport, een
kopje koffie of thee te drinken en een
praatje te maken in De Ringvaart.
Het zou ontzettend fijn zijn om uw steun
ook voor dit project te krijgen. Het is al
door naar de laatste ronde van Schalkwijk
aan Zet. En dat we samen óók dit
parcours kunnen realiseren!

De voorgestelde route door de wijk
loopt als volgt (zie ook kaart):
•	Start: wijkcentrum De Ringvaart
(ontmoetingsplek)
•	Oversteken op het zebrapad en linksaf
richting de sportkooi
•	sport- en speelplek op de Floris van
Adrichemlaan
•	tussen de flats van de Ekamastraat; rechts
aanhouden, straat oversteken
•	Meyboompad rechtdoor, Louis Pasteurstraat
oversteken
•	Bidloostraat; bocht naar links volgen
•	rechtdoor pad richting Westermanstraat
•	bocht naar links volgen richting de Louis
Pasteurstraat
•	rechtsaf naar de Louis Pasteurstraat
•	rechtdoor naar het Willem van Ospark
(eventueel 2de start- en eindpunt)
•	omkeren naar de Louis Pasteurstraat
andere zijde
•	rechtsaf naar het pad tussen de flats van de
Roordastraat en de Louis Pasteurstraat
•	linksaf aan het eind naar de Floris van
Adrichemlaan richting de sport- en speelplek
•	rechtsaf oversteken bij het zebrapad en
linksaf naar het wijkcentrum
•	Eindpunt wijkcentrum De Ringvaart

Het is een parcours van ongeveer 1.7 km.
Alhoewel het waarschijnlijk niet het
definitieve parcours is, moet het wel
ongeveer zo worden.
Zo ontstaat er ook een verbinding door
het parcours met de sport/speeltoestellen
in het park en het verzorgingstehuis, en
het zorgcentrum (bijv.: fysiotherapeut)
op het toekomstige terrein van de
Boerhaavekliniek. En natuurlijk het
wijkcentrum.
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Het virus
is nog steeds onder ons.
Ondanks de goede nieuwsberichten over
de succesvolle tests van de op komst zijnde
anticorona vaccins blijft het volgen van de
richtlijnen nog steeds zeer belangrijk.
Afspraak maken bij de gemeente

U kunt u alléén nog in de publiekshal aan de
Zijlvest 39 terecht als u een afspraak heeft.
U kunt online een afspraak maken via de
betreffende pagina hieronder of telefonisch
via 14 023. Wij vragen u met klem om thuis
te blijven bij klachten. Het is verplicht om een
mondkapje te dragen in de publiekshal. Volg
verder de overige richtlijnen van het RIVM
(www.rivm.nl).
Wist u dat u voor veel producten helemaal
niet meer naar de publiekshal hoeft te
komen? Wilt u een verhuizing doorgeven,
een parkeervergunning of een uittreksel
aanvragen? Dit kunt u direct online regelen
op deze website.
https://www.haarlem.nl/afspraak-maken/
Laat u testen bij milde klachten

Het virus is nog steeds onder ons. Om
het virus onder controle te krijgen, is
afstand houden en het naleven van de
hygiënemaatregelen niet genoeg. De
gemeente Haarlem roept alle Haarlemmers
op zich bij milde klachten te laten testen bij
de GGD-Kennemerland:
https://www.ggdkennemerland.nl/
nieuws/2020/05/Per-1-juni-landelijktelefoonnummer-voor-testafspraak-COVID19-bekend .
U kunt ook bellen om een afspraak te maken
in het teststation: 0800-1202.
Bij besmetting dient u mee te werken aan
het bron- en contactonderzoek.
Noodverordening regio
Kennemerland nog steeds van
kracht

D e noodverordening van de
Veiligheidsregio Kennemerland is
ingevoerd om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Deze geldt ook
voor de gemeente Haarlem. Het gaat om
landelijke maatregelen.
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Lokale mondkapjesverplichting
Behalve in het openbaar vervoer zijn
mondkapjes nu ook verplicht in alle
openbare binnenruimten, zoals winkels en
winkelcentra (dus ook in het Winkelcentrum
Schalkwijk).
Basisregels voor iedereen
Voor iedereen in Nederland geldt:
•	blijf bij klachten thuis en laat u testen;
•	houd 1,5 meter afstand van anderen;
•	was vaak uw handen en hoest en nies
in uw elleboog;
•	werk zoveel mogelijk thuis;
•	vermijd drukte:
•	ga weg als het druk is;
•	reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Landelijke richtlijn vindt u op de website van
de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2020/08/18/houd-corona-buitende-deur
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/nederlandsemaatregelen-tegen-het-coronavirus/
gezondheidsadviezen
De laatste nieuwsupdate vindt u op
de website van de Veiligheidsregio
Kennemerland:
https://www.vrk.nl/nl-NL/Nieuws/2020/03/31/
Update-coronavirus
Alleen Samen Krijgen We Corona
Onder Controle

3 november 2020

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken.
Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke plekken.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown.
Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.

Groepen
Binnen en buiten: max. 2
personen of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden,
seksclubs en pretparken dicht.

Thuis

Vervoer

Ontvang max. 2 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Eet- en drinkgelegenheden
dicht.
Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.
Evenementen verboden, met
uitzondering van onder andere
uitvaarten en demonstraties.

Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis. Reizen binnen
het Koninkrijk mag wel.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Winkelen en boodschappen
Horeca en evenementen

Maak in Nederland alleen
noodzakelijke reizen.

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Winkels uiterlijk om 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten
en andere winkels die levensmiddelen
verkopen zijn uitgezonderd.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Mondkapje in ov verplicht.

Sport
Sport met maximaal 2 personen,
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar en topsporters uitgezonderd.
Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.
Geen publiek bij sport.

Onderwijs
In het vo, mbo en ho draag je
een mondkapje buiten de les.

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.
Groepslessen verboden.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Waar moet uw afval

fval scheiden

A

Wij Haarlemmers scheiden ons afval

Afval is een product met grote economische waarde. Door het gescheiden inzamelen van afvalstromen kunnen
deze dienen als belangrijke grondstoffen voor nieuwe producten. Om duidelijk te maken waar iedere afvalstroom
ingeleverd kan worden heeft Spaarnelanden een overzicht gemaakt.
AFVALSTROOM

WAAR INLEVEREN

Elektrische apparaten

- milieuplein
- ophalen door grofvuil
- kringloopwinkel
- inleveren in winkel

Frituurvet

- milieuplein
- inleverlocaties via: www.frituurvetrecyclehet.nl

Gips

- milieuplein

Gft (groente, fruit en tuinafval (klein))

- milieuplein
- gft-container

Hout

- milieuplein
- ophalen door grofvuil

Kunststoffen (hard)

- milieuplein
- ophalen door grofvuil

Plastic, Blik en Drankenkartons (PBD)

- milieuplein
- PBD-container/duo-container

Metaal

- milieuplein
- ophalen door grofvuil

Papier en karton

- milieuplein
- papiercontainer, duocontainer

Piepschuim

- milieuplein

Textiel

- milieuplein
- textielcontainer

Tuinafval (groot)

- milieuplein
- ophalen door grofvuil (gebundeld!)

Verpakkingsglas

- milieuplein
- glascontainer

Overige glassoorten

- milieuplein

Vlakglas

- milieuplein

SPECIALE AFVALSTROMEN

WAAR INLEVEREN

Let op! Voor deze afvalstromen gelden specifieke aanbiedregels.
Lees deze op: www.spaarnelanden.nl/inwoners/milieuplein-afvalstromen
Asbest

- milieuplein (dubbel verpakt inleveren!)

Autobanden

- milieuplein (zonder velg!)
- vuiloverlaadstation (vost) (met velg) € 5,00/band
Jan van Krimpenweg 10, Haarlem 023 - 531 26 36
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Drukhouders
(zoals campinggasflessen en kleine brandblussers)

- milieuplein

Dakafval (bitumen)

- milieuplein

Klein chemisch afval (olie, verf, verdunner)

- milieuplein

MILIEUPLEIN
Ir. Lelyweg 51 (industr.terr. Waarderpolder)
ma t/m za: 8:00 – 15:30
di: 8:00 – 20:00 uur
laatste zo v/d maand: 10.30 – 16.30 uur

Informatie over het Milieuplein en de aanbiedregels:
www.spaarnelanden.nl/inwoners/milieuplein

HANDIGE LINKS

www.wijscheidenafval.nl

ELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

B

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummers & hulpdiensten
Alarmnummer (spoedeisende zaken)
Hulpdiensten (geen spoed)
Meld Misdaad Anoniem
SOS Telefonische Hulpdienst
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG)

Gemeente

Meldingen, algemeen contact
WhatsApp

Meldpunten en Klachtenbureaus

GGD, locatie Haarlem
Loket Haarlem (loket voor wonen, welzijn en zorg)
Hoogheemraadschap van Rijnland
voor klachten over afval in het water, bagger en krooslagen
Spaarnelanden stadsreiniging & afvalinzameling

Storingsnummers

LIANDER (Elektriciteit / Gas / Kabel)
PWN (Water)

Woningcorporaties
Ymere
Elan Wonen
Pré Wonen

Overig

Buurtbedrijf Haarlem Oost
Juridisch Loket (Bureau voor rechtshulp)
Sociale raadslieden Zuid-Kennemerland
Anti Discriminatie bureau
Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk
Belastingtelefoon
Centrum voor Jeugd en Gezin
Regionale dierenambulance
Dierenbescherming

INTERNETADRESSEN

Wijkraad Boerhaavewijk
Gemeente Haarlem
Spaarnelanden N.V.
Bewonersaanspreekpunt Schiphol
Sportsupport
Politie Zuid-Kennemerland
Buurtbedrijf Haarlem Oost

ADRESSEN

Stichting DOCK - Maatschappelijke ondersteuning
		
Politiebureau Haarlem-Schalkwijk
Sociaal Wijkteam Boerhaavewijk & Meerwijk

112
0900 8844
0800 7000
023 - 547 14 71 (dag en nacht)
023 - 547 29 99
14023
06 1436 9614
023 - 511 59 00
023 - 543 09 90
071 - 306 35 35
023 - 751 72 00
0800 9009
0800 023 23 55
0800 0006
023 - 515 98 59
088 - 770 00 00
06 - 81 33 66 68
0900 8020
023 - 531 95 74
023 - 531 58 42
023 - 535 37 00 (09.00-10.30 uur)
0800 0543
088 995 84 84
023 - 533 43 23
023 - 549 14 00
www.boerhaavewijk.nl
www.haarlem.nl
www.spaarnelanden.nl
www.bezoekbas.nl
www.sportsupport.nl
www.politie.nl/kennemerland
www.bbhaarlemoost.nl
Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem
Tel: 543 60 00
Costa Del Sol 182
wijkteam-schalkwijk1@haarlem.nl

MELDINGEN OPENBARE RUIMTE

U kunt een melding doen als u iets online wilt melden over uw woonomgeving. Hiervoor kunt u bellen met de
gemeente Haarlem (14023) of naar de website: www.haarlem.nl/melding-doen-of-klacht-indienen/
Uw melding zal worden doorgegeven naar de betreffende afdeling (Spaarnelanden, Handhaving, etc.).
Maakt u zich zorgen om mensen in uw omgeving die geen hulp vragen maar dat (misschien) wel nodig hebben?
Meldt dit online via het formulier Zorgmelding. De zorgmeldingen worden behandeld door het Sociaal Wijkteam.
U vind het formulier op bovengenoemde link.
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