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Redactiebepalingen
In de Boerhaavelaar is nieuws opgenomen uit de wijk,
van organisaties die in onze wijk werkzaam zijn, en
informatie over het stadsdeel Schalkwijk en de stad
Haarlem. Ook aankondigingen en mededelingen van
particuliere personen of organisaties kunnen worden
opgenomen.

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.

Commerciële mededelingen worden niet geplaatst.
De Boerhaavelaar wordt huis aan huis verspreid in de
Boerhaavewijk.

De auteur krijgt geen bericht als zijn of haar bijdrage
wel of niet wordt geplaatst.

Suggesties voor artikelen, korte berichten, of vragen
over aanlevering van kopij, kunt u schriftelijk of via
e-mail richten aan het redactieadres.

Overname van artikelen of gedeelten hiervan is
alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van
de redactie.

Sluitingsdatum voor de volgende wijkkrant is
1 augustus 2022

Verschijning:

Redactieadres
Redactie Boerhaavelaar p/a Wijkraad
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem.

Er zijn drie edities per jaar: in het begin van de
maanden maart, september en december.

Fotografie:
ijkfoto’s zijn verzorgd door Rob Havermans of de
wijkraad en andere foto’s door inzenders.

E-mail
boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
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Foto’s op de voorzijde:
De Nils Finsenstraat in westelijke richting;
Inzet: de titelpagina van het belangrijkste werk van Nils Finsen
over de invloed van geconcentreerd licht uit 1897.
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Foto’s op de achterzijde:
Boven: De Niels Finsenstraat met een reuzesjoelbak tijdens een
braderie van de Boerhaave Passage ;
Onder: De Nils Finsenstraat in oos-telijke richting (2018);
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WIJKRAAD
BOERHAAVEWIJK
De Wijkraad Boerhaavewijk komt op voor de
belangen en van de wijk en haar bewoners
en vertegenwoordigt de wijk(bewoners)
in participatie en inspraak in projecten en
beleidsvoornemens van de gemeente en overige
overheden en organisaties. Zij werkt daarbij
samen met de overige drie wijkraden in het
stadsdeel Schalkwijk.
Wijkraadsvergaderingen
De wijkraad begint weer met openbare
vergaderingen. Het streven is om weer elke
eerste dinsdagavond van de maand om 20:00
uur deze openbare wijkraadsvergadering te
houden in het wijkcentrum “De Ringvaart”.
We bespreken dan weer onderwerpen die
van belang zijn voor de wijkbewoners. Bent u
geïnteresseerd? Dan bent u van harte welkom!
Alle wijkbewoners kunnen – mits tijdig (bij
voorkeur veertien dagen voor de vergadering)
– een agendapunt inbrengen, waarbij als
voorwaarde geldt, dat betrokkene tijdens de
vergadering zelf aanwezig is om toelichting
te geven of vragen te beantwoorden. Een
agendapunt inbrengen kan tot één week voor de
vergadering per e-mail via adres
sec@boerhaavewijk.nl.

jaarvergadering wijkraad Boerhaavewijk
dinsdag 5 april 2022; 20:00 uur
openbare vergadering wijkraad
dinsdag 3 mei 2022; 20:00 uur
LenteFris-actie
zaterdag 7 mei 2022; 11:00 uur
openbare vergadering wijkraad
dinsdag 7 juni 2022; 20:00 uur
In juli en augustus zijn er geen jaarvergaderingen.
sluiting kopij Boerhaavelaar 2022-2
maandag 1 augustus 2022
openbare vergadering wijkraad
dinsdag 6 september 2022; 20:00 uur
Contact
Wijkraad Boerhaavewijk is voor wijkbewoners op
afspraak te spreken in wijkcentrum De Ringvaart.
De wijkraad Boerhaavewijk heeft een eigen
kantoor in wijkcentrum de Ringvaart:
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
U kunt ons ook bereiken via het contactformulier
op de website www.boerhaavewijk.nl en per
e-mail: wr@boerhaavewijk.nl of op de Facebookpagina van de wijkraad.

Data voor de komende tijd
De agenda van de wijkraad is voor verder dit jaar:

Samenstelling
Wijkraad
Boerhaavewijk
Antoinette Wijnoogst,
Semmelweisstraat
penningmeester; tevens waarnemend
voorzitter
Frits van der Ploeg, Van
Konijnenburgstraat
groen
en openbare ruimte en
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gebiedsontwikkeling / redacteur

Boerhaavelaar
Dick Wijnoogst, Semmelweisstraat
werkgroep verkeer en vervoer /
redacteur website
Wim Nunnikhoven, Alexander
Flemmingstraat
redacteur Facebook-pagina
Marièlle Barnhoorn, Van de
Beltstraat
sociale samenleving

Sabrina de Wit, Ekamastraat
secretaris
Gabe Yntema, Vijverpark
veiligheid in de wijk
Ailko Hammingh, Entree-West
co-redacteur Boerhaavelaar
Babs Slottje, Louis Pasteurstraat
co-redacteur Boerhaavelaar

WIJKRAAD

WIE MAAKT ONZE WIJKRAAD WEER
COMPLEET???
Functieomschrijvingen van de gezochte vacatures
in onze wijkraad
De tijdelijke voorzitter wil van die
voorzittersfunctie af en weer alleen
penningmeester zijn. En er zijn ook geen andere
leden die dat op zich willen of kunnen nemen.
De wijkraad Boerhaavewijk bestaat al sinds
januari 1976) en er zijn al vele wisselingen
geweest van voorzitters (Ben Liese was de eerste
en Hans Hirs waarschijnlijk de langst zittende),
maar nu we zijn nu al een meer dan een jaar bezig
om een nieuwe voorzitter te vinden.
Toch verlangt de wijkraadverordening van de
gemeente dat er iemand de functie van voorzitter
heeft.

Voor deze taken en overleggen moet hij/zij
natuurlijk tijd beschikbaar hebben of vrij kunnen
maken. Tevens moet men zich in deze situaties
kunnen verplaatsen als vertegenwoordiger van
onze wijk.
Uiteraard wordt de kandidaat (v/m) niet meteen
“in het diepe gegooid”. Er zijn wijkraadsleden
die haar of hem kunnen begeleiden en inwerken
in de taken van de voorzitter en voorstellen aan
andere voorzitters en gemeenteambtenaren en
-bestuurders.
“Vele handen maken licht werk”.

Wie zoeken wij hiervoor?
De voorzitter van de wijkraad heeft natuurlijk
een aantal werkzaamheden:
•	in de eerste plaats geeft de voorzitter leiding
aan de vergaderingen van de wijkraad;
•	daarnaast neemt de voorzitter deel aan de
overleggen met de drie andere voorzitters
van de andere wijkraden in Schalkwijk. Al heel
lang werken de Schalkwijker wijkraden samen
op grotere, vaak gezamenlijke onderwerpen
(inrichting Schalkwijk, vervoer, gezamenlijke
invloed op het stadsbestuur vanuit ons
stadsdeel);
•	overleg met de gebiedsverbinders,
stadsdeelregisseurs, en andere ambtenaren;
•	overleg met afgevaardigden en
leidinggevenden van (welzijns-) organisaties,
die werkzaam zijn binnen onze wijk (Stichting
Dock, Spaarnelanden, wooncorporaties) en/
of gevestigd zijn onze wijk (scholen, Spaarne
Gasthuis, Stichting Sint Jacob);
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JAARVERGADERING
De wijkraad nodigt de bewoners van de
Boerhaavewijk uit tot het bijwonen van de

Christel Staal vertelt over de nieuwe
activiteiten in het wijkcentrum

OPENBARE JAARVERGADERING
WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK

Welzijnsorganisatie DOCK Haarlem verbindt
en ondersteunt mensen en initiatieven in
de wijk. Sociaal werkers, maatschappelijk
werkers en sociaal raadslieden werken met
en voor de wijkbewoners aan een prettige,
veilige en sociale buurt, waar mensen elkaar
kennen, goed met elkaar omgaan en elkaar
helpen.

U bent van harte welkom in wijkcentrum
“De Ringvaart”
op dinsdag 5 oktober 2021
aanvang 20:00 uur

Na afloop is er nog gelegenheid voor een
drankje en een hapje
Programma:
20:00 uur - Opening en welkom door
de voorzitter a.i. en vermelden van
mededelingen
20:10 uur - Plenaire Jaarvergadering
Wijkraad Boerhaavewijk
Agenda:
•
Jaarverslag 2020 (pagina 8 e.v.)
•	toelichting financieel verslag
2021 (pagina 7)
•	verslag kascommissie en
verkiezing nieuwe kascommissie
(pagina 7)
•	p.m. verkiezing nieuwe
wijkraadsleden (indien
aangemeld) (pagina 7)
20:10 uur - afsluiting huishoudelijk deel
Pauze
21:00 uur - Stichting Dock in de
“Ringvaart”
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FINANCIËLE
VERANTWOORDING 2021
Net als in voorgaande jaren doet de wijkraad geen
publicatie van het financieel verslag.
Bewoners van de Boerhaavewijk kunnen
het uiteraard wel ter inzage krijgen. Daartoe
kunnen belangstellenden tijdens de komende
jaarvergadering op 5 april a.s. hiervoor een
afspraak maken met onze penningmeester
mevrouw Wijnoogst.

Voor een nieuwe kascommissie zoekt de wijkraad
nog één gegadigde. Hij of zij kan zich tijdens de
vergadering kenbaar maken na de behandeling
van het verslag van de huidige commissie. Het
gaat om een controle van de boekhouding van
de penningmeester over het jaar 2022 en zal op
afspraak nog begin volgend jaar plaats vinden.

De kascommissie, bestaande uit mevrouw
I. Hameteman en de heer M. Ahmed, die de
financiën over het jaar 2021 heeft gecontroleerd
door een nauwkeurige bestudering van de
rekeningen en betalingen, complimenteren de
penningmeester voor haar werkzaamheden en
tekenen de jaarrekening voor akkoord.

SAMENSTELLING WIJKRAAD
BOERHAAVEWIJK 2021-2022
Zittend Dagelijks Bestuur (1):
voorzitter
vacant
secretaris
vacant
penningmeester	Antoinette Wijnoogst
(voorzitter a.i.)
Huidige wijkraadsleden (7):
Mariëlle Barnhoorn
Ailko Hammingh
Wim Nunnikhoven
Frits van der Ploeg
Dick Wijnoogst
Sabrina de Wit
Gabe Yntema
Alle wijkraadsleden hebben aangegeven te willen
aanblijven.

Aftredend:
Afgetreden: Annemiek Arends.
Kandidaatstellingen:
Binnen de wijkraad heeft niemand zich
beschikbaar gesteld als voorzitter of secretaris.
Bewoners die zich kandidaat willen stellen voor
de functie van voorzitter of die van secretaris,
kunnen zich tot 1 week vóór de jaarvergadering
melden. Kandidaat-wijkraadsleden kunnen zich
aanmelden tot één dag voorafgaand aan de
jaarvergadering op 5 april 2022.
Tijdens de jaarvergadering is kandidaatstelling
voor het wijkraadslidmaatschap ook nog mogelijk.
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JAARVERSLAG OVER 2021 VAN DE
WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Doelstelling van de wijkraad
De algemene doelstelling van de wijkraad
Boerhaavewijk was en is:
“het in samenwerking met de gemeente,
het bedrijfsleven en welzijnsorganisaties,
maar vooral samen met bewoners van de
Boerhaavewijk, behartigen van en opkomen voor
de belangen van de wijk en haar bewoners”.

Samenstelling Wijkraad
De wijkraad begon dit verslagjaar met
negen leden, waarbij het dagelijks bestuur
werd gevormd door de secretaris en
de penningmeester, die samen met de
overige zeven leden, ieder met een eigen
aandachtsgebied, de wijkraad Boerhaavewijk
vormden.

Kerndoelen zijn:
- een veilige leefomgeving,
- een goede en schone infrastructuur;
- het bevorderen van “groen” in de wijk en
-	het realiseren van veilige speelplekken
voor kinderen en ontmoetingsplekken voor
wijkbewoners.
De leden van de wijkraad doen dit als vrijwilliger.

Na het neerleggen van de voorzittershamer door
Hans Hirs waren er binnen de wijkraad geen
kandidaten voor deze functie. Reden waarom
de penningmeester – met toestemming van
het gemeentebestuur – sindsdien optreedt als
voorzitter-ad interim. Er hebben zich sindsdien
enkele kandidaten gemeld, maar deze hebben
zich weer teruggetrokken na een gesprek met
enkele wijkraadsleden.

De wijkraad werkt aan het realiseren van
genoemde doelstellingen door het – al of niet
op verzoek van wijkbewoners – uitbrengen van
adviezen en het indienen van een zienswijze aan
het gemeentebestuur over zaken die verband
hebben of in relatie staan tot de Boerhaavewijk.
Uitgangspunt voor de wijkraad is, dat overleg
met de gemeente zakelijk en in goede sfeer
plaats vindt.

Bij de laatste jaarvergadering op 5 oktober 2021
namen de secretaris Aad Blankert en Adriënne
Rijk afscheid als lid van de wijkraad. Gelukkig
hebben drie andere wijkbewoners hun plaats
ingenomen: Annemiek Arends, Sabrina de Wit en
Babs Slottje. Annemiek Arends gaf aan de functie
van secretaris te willen vervullen. Hierdoor
kwam het aantal wijkraadsleden op tien en bleef
de functie van voorzitter vooralsnog vacant.
Werkzaamheden Wijkraad
Onder “normale omstandigheden” waren
er in 2021 iedere 1e dinsdag van de maand
– behalve in juli en augustus – openbare
wijkraadsvergadering geweest. Maar wegens de
maatregelen in het kader van corona-epidemie
heeft de wijkraad geen openbare vergaderingen
meer kunnen houden. Ook het wekelijkse
“inloopspreekuur” in het kantoor van de
wijkraad in het wijkcentrum De Ringvaart ging
niet meer door. Pas op 7 september werd weer
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een openbare wijkraadsvergadering gehouden.
Een maand later volgde op 5 oktober een – met
toestemming van de gemeente – uitgestelde
jaarvergadering. Ook op 2 november vond
nog een openbare vergadering plaats. Daarna
waren alle openbare bijeenkomsten niet meer
toegestaan.
Maar gedurende 2021 bleven de leden van de
wijkraad uiteraard wel aanspreekpunt voor alle
bewoners van de Boerhaavewijk en externe
partijen, zoals de gemeente en leden van andere
wijkraden in Schalkwijk. Maar het contact met
bewoners – dat alleen via het e-mailadres en
de website van de wijkraad mogelijk was –
werd beduidend minder. Het contact tussen
de wijkraadsleden onderling ging in de eerste
plaats via e-mail, WhatsApp en de telefoon,
en daarnaast werd het maandelijkse besloten
wijkraadsoverleg gehouden met een digitale
vergaderapplicatie per computer.
Samenwerking en overleg
Werken aan het bevorderen van prettig wonen
in de Boerhaavewijk doen we als wijkraad
uiteraard niet alleen. Er is onder ‘normale’
omstandigheden regelmatig overleg met
ambtenaren van de gemeente Haarlem, met
vertegenwoordigers van andere wijkraden en
woningbouwcoöperaties, de wijkagent, Bureau
Handhaving en non-proﬁt organisaties met een
taak in de Boerhaavewijk.
De meeste van deze contacten bleven wel
bestaan, maar werden onderhouden via
telefoon, e-mail, WhatsApp en andere digitale
verbindingen. De activiteiten van de wijkraad
bleven derhalve onveranderd, namelijk zich
blijven richten op: “het dienen van de belangen
van de Boerhaavewijk en haar bewoners”.
Reguliere wijkraadsvergaderingen
-	Besloten vergaderingen
De maandelijkse besloten vergaderingen van
de wijkraad – iedere laatste woensdag van
de maand (m.u.v. juli en augustus) – werden

middels een digitale verbinding gehouden.
In september tot en met november mochten
we wel bij elkaar komen in de Ringvaart.
Uiteraard hadden de bestuursleden
tussentijds wel overleg met elkaar.
-	Openbare wijkraadsvergaderingen
Deze vergaderingen – op de eerste dinsdag
van de maand in het wijkcentrum “De
Ringvaart” – zijn in de eerste helft van het
jaar niet gehouden als gevolg van coronamaatregelen. Na de vakantieperiode was het
bij elkaar komen van grotere groepen binnen
weer toegestaan. Op 7 september, 5 oktober
en 2 november zijn er dus in de Ringvaart
weer openbare wijkraadsvergaderingen
geweest, waaronder op 5 oktober de
uitgestelde jaarvergadering.
	Belangstellenden kunnen bij het secretariaat
van de wijkraad vragen om toezending van
goedgekeurde notulen van de openbare
wijkraadsvergaderingen.
-	4-Wijkraden- & voorzittersoverleg
Aan dit overleg tussen de voorzitters van
de wijkraden van Schalkwijk, dat eens in
de zes weken wordt gehouden, nemen ook
deel enkele ambtenaren op beleidsniveau
van de gemeente (waaronder dikwijls de
burgemeester). Hierbij komen diverse
projecten en zaken aan de orde die het
gehele stadsdeel Schalkwijk aangaan.
Voor deelname worden afhankelijk van
de agenda ook beleidsmedewerkers van
woningcorporaties, zorginstellingen en
Spaarnelanden uitgenodigd. Ook de politie
en een medewerker van Handhaving nemen
vaak deel aan dit overleg.
	Ook dit overleg werd vanwege corona
vanaf via een digitaal vergaderprogramma
gevoerd. Vaste onderwerpen waren ook dit
jaar de kwaliteit van de inrichting van de
openbare ruimte, zoals bestrating, groen,
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vervuiling, straatmeubilair, veiligheid en
handhaving. Ook de aanpak van meldingen
en gevallen van structureel overlast, gemeld
door wijkbewoners, werden in dit overleg
besproken.

-	Verkeer en Vervoer
De vier wijkraden van Schalkwijk hebben
een aparte werkgroep Verkeer en Vervoer.
Gedurende 2021 is door de werkgroep
vanwege corona slechts een paar keer met
vertegenwoordigers van de gemeente
Haarlem vergaderd. Het ging daarbij onder
meer over ontwikkelingen rond het geplande
busknooppunt tussen de Buitenrustbrug en
de Europaweg en de herinrichting van de
kruispunten Amerikaweg/Boerhaavelaan
en Amerikaweg/Schipholweg (N205). De
Schalkwijkse wijkraden hebben richting
gemeente hun zorgen uitgesproken over
de toenemende verkeersintensiteit in
Schalkwijk over met name de Amerikaweg.
Met betrekking tot de herinrichting van
de Professor Eijkmanlaan in 2022 zijn de
voorbereidingen in volle gang. Hierbij
benadrukte de werkgroep, dat voor
weggebruikers duidelijk moet zijn welke
maximumsnelheid (30 of 50km) geldt.
-	Wijkkrant Boerhaavelaar, website en
Facebook
In 2021 zijn van de wijkkrant “Boerhaavelaar”
drie edities uitgekomen en in de
10 | Boerhaavelaar

Boerhaavewijk huis aan huis verspreid.
Opvoeren van het aantal wijkkranten per
jaar is helaas te duur. Namens de wijkraad
wordt de inhoud samengesteld door de
redacteur Frits van der Ploeg, tevens lid van
de wijkraad. Suggesties voor artikelen, korte
berichten of vragen over het aanleveren
van kopij kunnen gericht worden aan het
e-mailadres van de redactie boerhaavelaar@
boerhaavewijk.nl . Ook in 2021 was Stichting
MEO weer de verzorger van de lay-out en het
drukken van de Boerhaavelaar.
	Voor de snellere berichtgeving naar en
communicatie met de bewoners heeft de
wijkraad de website www.boerhaavewijk.nl.
Tevens kunnen wij andere geïnteresseerden
die meer willen weten over onze wijk
informeren. Daarnaast zijn er in het archief
op onze website alle vergaderverslagen van
de wijkraad te vinden en de nummers van de
Boerhaavelaar vanaf 2015. De webmaster
van de site is het wijkraadslid Dick Wijnoogst.
De provider en beheerder van de website is
ook Stichting MEO.

	De Facebook-pagina van de Boerhaavewijk
werd in 2021 weer behoorlijk vaak bezocht.
De pagina wordt met name door de wijkraad
gebruikt als snel communicatiemiddel
naar onze bewoners. Het wijkraadslid Wim
Nunnikhoven is de beheerder van de pagina.
Onze Facebookpagina heeft 225 volgers en
200 ’likers’.
Financiële zaken
De penningmeesters van de 4-Schalkwijkse
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Wijkraden hebben in 2021 om de bekende reden
alleen “op afstand van elkaar” overleg gehad
over de financiën. De kascommissie heeft ook
dit jaar de boeken gecontroleerd en in orde
bevonden.
Projecten en evenementen
Vanwege corona heeft in 2021 geen van de
wijkraadsleden deelgenomen aan welke
vorm van fysiek overleg met andere partijen.
Neemt niet weg dat de wijkraad alle actuele
ontwikkelingen betreffende de wijk volgde en in een aantal gevallen - daarbij voor advies ook
werd betrokken.
-	Domus Plus en Skaeve Huse
Voor de permanente opvang van verslaafden
en de huisvesting van mensen met een
aanpassingsprobleem had het college een
viertal plaatsen in de gemeente uitgekozen.
Twee daarvan zouden door de gemeenteraad
moeten worden aangewezen als plek voor
de opvang in een DomusPlus-huis (door het
Leger des Heils) en voor de bouw van Skaeve
Huse, kleine woningen voor mensen die zich
niet kunnen aanpassen in woonwijken.
De raad heeft in 2021 gekozen voor
de Vergierdeweg (boerderij NoordAkendam) voor de bouw van Skaeve Huse
(https://www.haarlem.nl/skaeve-husevergierdeweg-452-454/ ) en het terrein
van Nieuweweg 2 voor de DomusPlusvestiging. Weliswaar die laatste niet aan de
Boerhaavelaan (voormalige RWZI HHR), maar
toch aardig dicht bij onze wijk (https://www.
haarlem.nl/nieuweweg-2-ontwikkelingbeschermd-wonenlocatie/ ) aan de andere
kant van de N205.
-	Schalkwijk aan Zet
Tijdens dit verslagjaar stelde de gemeente
Haarlem voor de tweede (en laatste) 70.000
euro beschikbaar voor het stadsdeel
Schalkwijk in kader van het project
“Schalkwijk aan Zet”.

Het experiment in 2020 werd als bijzonder
geslaagd beschouwd en daarom ook
afgemaakt met een tweede keer dat
bewoners van Schalkwijk met ideeën
konden komen om Schalkwijk en dus ook
de Boerhaavewijk gezelliger, mooier en
veiliger te maken. Dat leverde 55 plannen
op. 38 daarvan kregen 50 likes of meer. Na
de haalbaarheidscheck door de gemeente
gingen 32 plannen door naar de laatste fase.
Welke plannen uitgekozen zijn, is te zien op
de website van de gemeente Haarlem. (www.
haarlem.nl/schalkwijk-aan-zet/).

-	Poort van Boerhaave
Op de locatie Poort van Boerhaave,
gelegen tussen de Boerhaavelaan,
Amerikavaart, Floris van Adrichemlaan
en Louis Pasteurstraat is de bouw van het
complex “Haave” in 2021 begonnen op het
voormalige ‘Damiate’-terrein. Na egalisatie
werd er gegraven (parkeerkelders) en geheid.
Momenteel is men al bezig met de eerste
bouwlaag.
Aan de noordkant van het Willem van Ospark,
op het terrein van Sint Jacob, werd na de
sloop eveneens geëgaliseerd en voorlopig
ingezaaid met gras-bloemen-mengsel. Het
nieuwbouwplan “Hof van Damiate” werd in
de tweede helft van 2021 gepresenteerd.
Tijdelijk wordt daar de boel in de gaten
gehouden door ‘The Weeping Elephant’.
De bouw zal in de tweede helft van 2022
beginnen met diverse appartementen
voor ouderen die zorg nodig hebben.
Sint Jacob gaat daar een levendig gebied
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creëren waar zowel gewoond als gewerkt
wordt en waar bewoners en mensen
uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten.
Ook creëert Sint Jacob samen met de
huisartsenpraktijk Puite, de Boerhaave
Apotheek en een fysiotherapiepraktijk
Verton/Healthtime een ZOED (nu nog bijeen
in de container in de Louis Pasteurstraat).
Verder heeft de woningcorporatie
ElanWonen de intentie om 2022 haar
flatgebouwen aan de Louis Pasteurstraat en
de Roordastraat te slopen en in 2024 op die
locatie te beginnen met nieuwbouw van een
flatgebouw van vijf en twee flatgebouwen
van vier verdiepingen hoog. Tussen de
nieuwe gebouwen blijft het groen zo veel
mogelijk gehandhaafd.
-	Vijverpark
In Vijverpark is de laatste fase in gang gezet:
het meest oostelijke deel van het buurtje,
naast de volkstuincomplexen. De woningen
worden goed en snel verkocht en dus kan de
bouw volgens planning verlopen. De bouw
daarvan is inmiddels begonnen.
-	Schalkstad centrum/winkelcentrum
De veranderingen in het winkelcentrum
van Schalkwijk zijn inmiddels evident en
duidelijk te zien. Tijdens dit verslagjaar
opende de nieuwe bioscoop Kinepolis, zijn
de eerste flatgebouwen langs de Europavaart
bewoont en zijn de supermarkten Aldi en
Albert Heijn, de drogisterij Etos en de slijterij
Gall & Gall in hun nieuwe winkels getrokken.
En de volgende bouwprojecten staan al weer
op stapel . Het bouwen valt voorlopig niet stil
in het Winkelcentrum Schalkwijk, onder de
naam Schalkstad.
-	Schalkwijk Midden
In “Schalkwijk Midden”, gelegen is tussen de
Europaweg, de Amerikaweg, de Kennedylaan
en de Aziëweg is in 2021 de bouw goed
op gang gekomen. De ombouw van het
12 | Boerhaavelaar

voormalig Fluor-gebouw is bijna gereed.
De bouw van het flatgebouw langs de
Amerikaweg op het Fluor-parkeerterrein
is al ver gevorderd en met de bouw van de
woningen en flats langs de Europaweg is
ook al begonnen. De nieuwe plannen op het
noordelijke deel van Schalkwijk Midden zijn
ook al opgesteld. Binnenkort gaat de sloop
van ‘Belcanto’ (het Belastingkantoor) gaat dit
jaar ook beginnen.
	De wijkraad heeft tijdens dit verslagjaar,
samen met andere wijkraden, richting
gemeente wederom haar zorgen geuit over
een veilige verkeersafwikkeling voor het
autoverkeer naar en vanuit dit gebied. Op
termijn zal blijken of de gemeente zich heeft
kunnen vinden in onze aanbevelingen.
-	LenteFrisdag en Koningsdag/Vrijmarkt
2021.
De Koningsdag/Vrijmarkt, ideaal om
wijkbewoners met elkaar in contact te
brengen en natuurlijk om overbodige
eigendommen van de hand te doen, ging
dit jaar vanwege corona helaas niet door.
LenteFrisdag ging wel door, maar niet in het
voorjaar, onder de naam “Nazomermarkt” op
28 augustus 2021

JAARVERSLAG

Openbare ruimte en veiligheid in de wijk.
Tijdens het verslagjaar hebben wijkbewoners,
die woonachtig zijn in de onmiddellijke
omgeving van het gebouw van het CBR meerdere
malen bij de wijkraad aangegeven, heel veel
overlast te ondervinden van autoverkeer en
het parkeergedrag van lesauto’s en auto’s van
brengers/halers van rijexamenkandidaten nabij
hun woning. Het CBR heeft met het gebouw in
onze wijk een examenlocatie en de organisatie
is niet voornemens de examenlocatie elders te
vestigen. Ook met de wijkagent is door zowel
de bewoners als de wijkraad over deze situatie
gesproken, maar door gebrek aan wet- en/of
lokale regelgeving, bleek dat een structurele
oplossing ingewikkeld is.
Mede door nationale regelgeving, vanwege
het besmettingsgevaar door corona, is de
jaarwisseling 2021-2022 in de Boerhaavewijk
wederom relatief rustig verlopen. Ook in 2021
hebben de boa’s van Bureau Handhaving zich
weinig zichtbaar in de Boerhaavewijk laten zien.
Groen in de wijk.
Samen met medewerkers van de gemeente
hebben een aantal bewoners van de wijk
binnen de klankbordgroep “Bomen in de
Boerhaavewijk” een plan uitgewerkt waarmee
het aantal bomen in de wijk fors wordt

uitgebreid. In het najaar zijn al veel van de
nieuwe bomen geplant door onze wijk. Dode en
zieke bomen werden gekapt en vervangen door
nieuwe bomen. Het project is nog niet helemaal
klaar. Er zullen nog meer bomen bij komen bij de
herinrichting van de Professor Eijkmanlaan.
Wat brengt het nieuwe jaar?
Het verslagjaar 2021 is zo goed en kwaad als
het door de gevolgen van de pandemie mogelijk
was verlopen. De wijkraad heeft met de nodige
aanpassingen redelijk goed kunnen functioneren
en met name in de contacten met de gemeente
en andere organisaties naar eigen bevinden
voldoende de belangen van de Boerhaavewijk
weten te bevorderen. Voor het komende jaar
2022 ziet het er goed uit voor wat betreft de
gevolgen van de pandemie. Die worden minder
door de lichtere versie van virus. De wijkraad
hoopt dan ook dat zij zich in de loop van 2022
weer als vanouds voor de volle 100% kan
inzetten voor de belangen van de Boerhaavewijk
en haar bewoners. Naar het zich laat aanzien
zullen wijkbewoners hun weg naar de periodieke
wijkraadsvergaderingen weer weten te vinden,
zodat we met elkaar kunnen blijven werken
aan een Boerhaavewijk waar het voor iedereen
prettig is om te wonen en te werken.
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NIELS FINSENSTRAAT

Niels Ryberg Finsen was een Deense arts die
de effecten van licht op de huid bestudeerde
en die bekend werd door zijn ontdekking van
een behandeling van een aantal ziekten, zoals
tuberculose, met licht – lichtbehandeling –
waarvoor hij in 1903 de Nobelprijs voor de
Geneeskunde kreeg.
Biografie
Finsen werd geboren op
15 december 1860 in
Tórshavn op de Deens
eilandengroep Faeröer
als zoon van Hannes
Steingrim Finsen en
Johanne Fröman. Hij
studeerde geneeskunde
aan de Universiteit van
Kopenhagen, waar hij
in 1890 promoveerde.
Na zijn afstuderen werd
hij prosector anatomie
aan deze universiteit;
een functie die hij
Foto 1: Fotoportret van Niels
in 1893 verliet om
Ryberg Finsen
meer tijd te kunnen
besteden aan zijn wetenschappelijke het werk.
Hij ging nog steeds door met het geven van
privélessen aan medische studenten, waardoor
hij een zeer bescheiden inkomen verwierf om
in zijn levensonderhoud te voorzien. In 1898
werd Finsen benoemd tot hoogleraar in de
dermatologie aan de Kopenhagense universiteit.
Finsen trouwde op 29 december 1892 met
14 | Boerhaavelaar

Ingeborg Balslev
(1868-1963), dochter
van de bisschop
Balslev in Ribe. Ze
kregen vier kinderen.
De tweede zoon werd
eveneens arts. De
gezondheid van Finsen
begon halverwege
de jaren 1880
achteruit te gaan.
Hij had symptomen
van hartproblemen
en leed aan ascites1
Foto 2: Schilderij van de
en algemene zwakte.
Deense schilder C. Wentoft
De ziekte maakte zijn
lichaam onbruikbaar, maar zijn geest bleef actief.
Zijn laatste jaren moesten in een rolstoel worden
doorgebracht en zijn ascites moest maar liefst 18
keer worden afgetapt Hij stierf in Kopenhagen
op 24 september 1904.
Werk
Niels Finsen werd vooral bekend om zijn theorie
over fototherapie, waarbij bepaalde golflengten
van licht en andere straling gunstige medische
effecten kunnen hebben op zieke weefsels
in het lichaam. Finsen leed zelf aan de ziekte
van Niemann-Pick2, die hem inspireerde om
te zonnebaden en de effecten van licht op

Foto 3: Behandeling van TBC in het medische lichtinstituut van
Niels Finsen in Kopenhagen met de Finsen Lamp
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levende wezens te onderzoeken. Zijn meest
opmerkelijke geschriften waren “Om Lysets
Indvirkninger paa Huden” 3, gepubliceerd in 1893
en “Om Anvendelse i Medicinen af koncentrerede
kemiske Lysstraaler”4 , gepubliceerd in 1896. De
stukken werden snel vertaald en gepubliceerd
in zowel het Duits als het Frans. In zijn latere
werk deed hij onderzoek naar de effecten
van natriumchloride en observeerde hij de
resultaten van een natriumarm dieet, dat hij in
1904 publiceerde als “En Ophobning af Salt i
Organismen” 5.

Foto 4; een patiënt die een fototherapie-behandeling
ondergaat via een booglicht in de behandeling van ziekte

In mooie maar eenvoudige experimenten toonde
Finsen aan dat de meest brekende stralen
van de zon (“de chemische stralen”) of van
een elektrische boog een stimulerend effect
kunnen hebben op de weefsels in het lichaam.
De resultaten waren veelbelovend, maar in de
regel was het noordelijke klimaat niet goed
geschikt voor een dergelijke therapie. Zoals later
is gebleken dat dit soort behandeling uitstekend
is op plaatsen waar de zon rijk is aan chemische
stralen, b.v. in de Alpen waar de absorptie van
deze stralen door de atmosfeer vrij klein is.
Aan de andere kant kunnen chemische stralen
die vrij zijn van hittestralen worden gebruikt
om een nuttig effect te verkrijgen, hetzij door
concentratie op een bepaald gebied en dit leidde
tot de behandeling van lupus vulgaris of andere
huidziekten.

(waarschijnlijk lupus vulgaris) ontwikkeld door Niels Finsen

Nobelprijswinnaar
Finsen werd in 1903 voor zijn werk aan
fototherapie van huidziekten beloond met de
Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde.
Hij was de eerste Scandinaviër die de prijs won
en is de enige Faeröerse Nobelprijswinnaar tot
nu toe. Door zijn slechte lichamelijke toestand
kon hij daarbij niet fysiek aanwezig zijn. In 1904
ontving Finsen, vlak voor zijn overlijden, ook
nog de Cameron Prize for Therapeutics van de
Universiteit van Edinburgh.

1buikwaterzucht of waterbuik: aanwezigheid van vocht
in de buikholte
2bij deze ziekte worden afvalstoffen van de cellen niet of
nauwelijks afgebroken door de lysosomen (blaasjes in
de lichaamscellen waarin afbraakenzymen zitten).
3“Over de effecten van licht op de huid”
4“Over het gebruik in de geneeskunde van
geconcentreerde chemische lichtstralen “
5“Een ophoping van zout in het organisme”
Foto 5: Patiënt met lupus vulgaris vóór en na
de behandeling met licht

Maart 2022 | 15

SCHALKWIJKS NIEUWS

EEN NIEUW JAAR
VOL NIEUWE
KANSEN!

route eindigt waar deze begint: in Wijkcentrum
“De Ringvaart”, met de mogelijkheid om een
drankje te bestellen aan de bar. Geïnteresseerd
geworden?
Opgeven kan bij Christel Staal via cstaal@dock.nl
of 06 59 90 85 77.

Het nieuwe jaar 2022 is alweer een paar maanden
onderweg en brengt veel leuks met zich mee. In
de hoop, dat we Corona dit jaar toch echt onder
de duim krijgen, zijn we bij DOCK in Wijkcentrum
“De Ringvaart” ook hard bezig om alle activiteiten
weer plaats te laten vinden.
Naast het al bestaande vaste programma met
activiteiten zoals:
•
Yoga
•
Eettafels
•
Line Dance
zijn er ook heel leuke nieuwe activiteiten met,
door en voor buurtbewoners georganiseerd.

Elke donderdagochtend van 11:00 tot 12:00 uur
is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de
Wandelgroep. Wijkbewoners komen dan samen
bij “De Ringvaart” om vandaar lekker actief de
benen te strekken en Schalkwijk in te gaan op de
buurt op een andere manier te leren kennen. De

En er is elke donderdagmiddag tussen 15:00 en
17:00 uur een Spelletjesmiddag. Daar verzamelt
een gezellige groep Boerhaavewijkers zich om
elkaar te slim af te zijn, maar vooral om plezier te
hebben en elkaar te ontmoeten onder het genot
van een drankje en hapje.
Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen?
Neem dan contact op met Christel Staal via
cstaal@dock.nl of 06 59 90 85 77.
We hopen je snel te zien, tot dan!
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BESTE BUUR-BEWONERS VAN DE PROFESSOR
BOUWMANSTRAAT & DE PROFESSOR VAN
DER SCHEERSTRAAT,
Zal me even voorstellen: ik ben Ans Eldering, lid
van het groenteam van “Het open Huis”.
Zoals u heeft gemerkt hebben wij in september
vorig jaar de negen plantenbakken in de
Professor Bouwman en de Professor van der
Scheerstraat voorzien van nieuwe planten en
in oktober met de buurtkinderen hierin bollen
geplant. Zo zullen ze er in het voorjaar dan weet
vrolijk uitzien.
Maar ik wil u toch voor één ding wel
waarschuwen:
Het is niet de bedoeling dat er zomaar in de
bakken planten bij worden gezet. Niet alle
planten kunnen namelijk bij elkaar in één bak.
De keuze is nu in overleg met een hovenier
gemaakt; wel kunnen er potten met planten
naast de bak worden gezet, zodat er een mini
tuintje ontstaat. Of maak een geveltuintje!
Geniet ervan.
Ans Eldering.

GEVELTUINTJES
Tegels eruit, plantjes erin!
Geveltuintjes zijn smalle groenstroken tegen de
gevel, direct aan de straatkant. Vooral straten
met huizen zonder voortuinen zijn geschikt.
Geveltuintjes zijn eenvoudig en goedkoop zelf
aan te leggen. Ga tegels wippen! Haal een rij
stoeptegels weg voor de gevel, stort er tuinaarde
en plant de plantjes.

Waarom tegels wippen?
Het klimaat verandert snel. We krijgen steeds
vaker te maken met extreme regenbuien. Maar
we moeten ons ook voorbereiden op lange
periodes van hitte en droogte. Tegels verkoelen
niet op een hete dag en laten geen water door
wanneer het regent. Meer groen gaat dit tegen.
Bomen zorgen voor verkoeling tegen hitte.
Planten en bloemen trekken vogels, vlinders,
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bijen, egels en andere dieren aan en vergroten
de biodiversiteit. En het ziet er mooi uit. Dus:
tegel eruit, plantje erin !
Er zijn een paar punten waar u rekening mee
moet houden, voordat u aan de slag gaat met de
geveltuin:
•	Er moet genoeg ruimte overblijven voor
wandelaars, scootmobielen en kinderwagens
•	U moet een opstaand randje aanleggen om te
voorkomen dat het trottoir verzakt
• De grond blijft eigendom van de gemeente
•	De eigenaar van het pand waaraan de
geveltuin grenst moet akkoord zijn met de
aanleg
•	De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het
onderhoud van de geveltuin.

HET HAARLEMS
JAZZKOOR ZOEKT
NIEUWE LEDEN

En er zijn een aantal ‘spelregels’! Deze leest u op
de site van de gemeente:
https://www.haarlem.nl/geveltuintjes/
Daar staat ook een lijstje met ideeën om de
plantjes te kiezen die het in de geveltuintjes
goed doen.

Het Haarlems Jazzkoor is na de coronastop weer
begonnen met koorrepetities en is op zoek naar
nieuwe leden. Wij zoeken op dit moment vooral
aanvulling bij de sopranen, maar op een later
tijdstip in het jaar zijn ook baritons en alten
welkom.
Heb je interesse, kom eens meedoen met een
repetitie.
Het Haarlems Jazzkoor – niet zomaar een koor
Het Haarlems Jazzkoor is een gemengd koor
met ongeveer 25 enthousiaste leden.
In 1999 startte Hans Keune met het Haarlems
Jazzkoor. Het koor trad regelmatig op in
Haarlem, Bloemendaal en Heemstede.

Eindelijk weer repeteren!
Zoals voor alle amateurkoren geldt, heeft de
corona-pandemie ook door onze activiteiten
een flinke streep gezet. Geplande optredens
konden niet doorgaan en de wekelijkse
repetities werden ontmoetingen via een
videoverbinding.
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met ons eigen jazztrio: Joop Kooger (slagwerk),
John Erich (bas) en Jasper Swank (piano). Deze
musici begeleiden ons ook bij de meeste
optredens.
Onze oefenlocatie is het kinderdagcentrum
Rozemarijn, Laan van Angers 1, 2034 CA
Haarlem. Er is voldoende parkeergelegenheid
en bus 73 stopt voor de deur.

Toen Hans Keune in 2005 besloot te stoppen,
lieten enkele enthousiaste koorleden het
koor een doorstart maken. In 2006 ging het
Haarlems Jazzkoor als stichting verder, met Joke
Tulp als dirigent. Sinds 2015 is Bas ‘t Hart onze
dirigent.
Repetitie-avond
Het Haarlems Jazzkoor repeteert iedere
maandagavond van 20 - 22 uur o.l.v. dirigent
Bas ‘t Hart. Halverwege hebben we een korte
koffie-/theepauze.
Het repertoire bestaat uit een diversiteit aan
bekende jazznummers. Er wordt wekelijks
gerepeteerd Eens per maand is er een repetitie

Een keertje meezingen?
Enthousiast geworden? Als je een keer de sfeer
wilt proeven op een van onze repetitieavonden,
stuur dan een e-mail naar Marjan van Item:
haarlems.jazzkoor@upcmail.nl
Wij zoeken met name versterking bij de
sopranen, maar ook bij de andere stemgroepen
zijn nieuwe leden welkom.
Informatie bij: haarlems.jazzkoor@upcmail.nl of
bij Josien Haverschmidt, tel. 023 5583369.
Website: www.haarlemsjazzkoor.nl
Bas ‘t Hart – onze enthousiaste en inspirerende
dirigent! - Foto Franklin van der Erf
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DIRECT ENERGIE
BESPAREN
De gasprijzen stijgen en het loont direct
als u energiebesparende maatregelen
neemt. Bespaar bijvoorbeeld energie met
radiatorfolie, tochtstrippen en ledlampen.
De gemeente Haarlem komt de komende
maanden naar u toe. Voordat de gemeente
langskomt krijgt u informatie in huis.
Daarna komt een energiecoach bij u langs.

De energiecoach komt bij huurders langs.
Bij veel huizen zijn er nog kansen om direct
energie te besparen en daarom biedt
gemeente u dan ook gratis producten ter
waarde van 50 euro aan die direct zorgen
voor lagere energiekosten. Door het gebruik
van bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie of
waterzuinige producten bespaart u direct op
elektra-, gas- of waterkosten.
Advies aan de deur
De gemeente Haarlem is sinds de zomer van
2021 bezig met deur-aan-deur-acties om
vooral sociale huurders te helpen energie
te besparen. Het streven is om in één jaar
12.500 huishoudens te bereiken, waarvan
minstens 10.000 sociale huurwoningen.
De actie begon in juli in Haarlem-Oost, waar
alle 4400 huurwoningen van de corporaties
zijn aangeschreven. De actie schuift steeds
een stadsdeel op om zodoende voor 31
juli 2022 zoveel mogelijk huishoudens te
bereiken.
Het huis-aan-huisbezoek wordt tijdig
aangekondigd. Tijdens het bezoek neemt de
energiecoach met u door welke opties het
beste bij uw situatie passen. U ontvangt na
het gesprek een waardebon van 50 euro.
Binnenkort krijgt u hierover meer informatie
in uw brievenbus.
Besparen na gratis bezoek van energiecoach
Slimme tips om energie te besparen,
gratis bespaarproducten en verder geen
enkele verplichting of vervolg. Behalve
dan een lagere energierekening. Dat kan
met de gratis energiecoach van !WOON.
De energiecoach komt bij u thuis of kan
met u videobellen om u tips te geven hoe
u minder energie kunt gebruiken. Minder
verbruik betekent lagere energiekosten.
Energiecoaches zijn vrijwilligers, getraind
en begeleid door !WOON. Ook wanneer u
al energiebewust bent, kan het bezoek u
nieuwe inzichten geven.
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Wat kunt u besparen?
Op de kale huurprijs heeft u weinig invloed,
wel kunt u besparen op uw woonlasten door
uw energierekening omlaag te brengen.
De energiecoach neemt verschillende
kleine bespaarproducten mee naar uw
huis, zoals radiatorfolie, tochtband, een
waterbesparende douchekop en ledlampen.
U mag voor €20,- aan bespaarproducten
(inkoopprijs) uitkiezen. Hier betaalt u niets
voor, want de kosten worden betaald door de
Gemeente en Provincie Noord-Holland. Na
het bezoek van de energiecoach ontvangt u
een bespaarrapport op maat met daarin alle
bespaarmogelijkheden voor uw huishouden.

www.wooninfo.nl/energiecoach of
bel naar 020 5230190.
Een project van Duuzaam Bouwloket B.V. en
Stichting !Woon
https://www.duurzaambouwloket.nl/
initiatief/gratis-bezoek-van-energiecoachhaarlem
https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/
energie/energiecoach/

Waar wacht u nog op?
Verschillende vrijwillige energiecoaches
bezoeken momenteel hun buurtbewoners.
Wilt u ook gebruik maken van dit aanbod
en een bezoek krijgen van een coach uit de
buurt? Meld u dan aan voor een bezoek op
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WAAR MOET UW AFVAL

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

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
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummers & hulpdiensten

Alarmnummer (spoedeisende zaken)			
Politie (geen spoed)					
Meld Misdaad Anoniem				
Brandweer Kennemerland				
Ambulancezorg GGD Kennemerland (geen spoed)		
SOS Telefonische Hulpdienst				
Veilig Thuis (meldpunt huiselijk geweld)			

112
0900 – 8844
0800 – 7000
0900 – 0904
023 – 515 9500
023 – 547 1471 (dag en nacht)
0800 – 2000

Gemeente

Meldingen, algemeen contact				14023
Meldkamer Handhaving				
023 – 511 4950
WhatsApp					06 – 1436 9614

Meldpunten en Klachtenbureaus

GGD Kennemerland, locatie Haarlem			
Loket Haarlem (loket voor wonen, welzijn en zorg)		
Meldpunt Zorgwekkend gedrag (landelijk)		
Meldpunt Zorg en Overlast Kennemerland		
Spaarnelanden stadsreiniging & afvalinzameling		
Veilig Thuis Kennemerland, Oostvest 60			

023 – 511 59 00
023 – 543 09 90
0800 – 1205
023 – 515 99 98
023 – 751 72 00
088 – 8006200

Storingsnummers

LIANDER (Elektriciteit / Gas / Kabel)			
0800 9009
PWN (Water)					0800 2025

Woningcorporaties

Ymere						0800 – 0006
Elan Wonen					
023 – 515 98 59
Pré Wonen					
088 – 770 00 00

Overig

Buurtbedrijf Haarlem Oost				
06 – 81 33 66 68
Juridisch Loket (Bureau voor rechtshulp)			
0900 – 8020 (09:00-17:00)
Sociale raadslieden Dock Haarlem			
088 – 855 5178
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland		
023 – 531 5842
Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk			
023 – 535 3700 (09:00-10:30 uur)
Belastingtelefoon					0800 – 0543
Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland		
088 – 800 6201
Regionale Dierenambulance				
023 – 533 4323
INTERNETADRESSEN
Wijkraad Boerhaavewijk				www.boerhaavewijk.nl
Gemeente Haarlem					www.haarlem.nl
Spaarnelanden N.V.					www.spaarnelanden.nl
Sociaal Wijkteam Boerhaavewijk			
wijkteam-schalkwijk1@haarlem.nl
Politie Zuid-Kennemerland				www.politie.nl/kennemerland
Buurtbedrijf Haarlem Oost				
www.bbhaarlemoost.nl

ADRESSEN

Stichting DOCK – Maatschappelijke ondersteuning
Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem			
Politiebureau Haarlem-Schalkwijk			

Tel: 023 – 543 6000
Costa Del Sol 182

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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