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2035 VD Haarlem  Dinsdag 10 oktober 2022  
tel: 06-81699304  Locatie: De Ringvaart   Aanvang: 20:00u  

                                                                                                                                                                            
Aanwezigen

Wijkraad : René  Reeuwijk  (Voorzitter);  Antoinette  Wijnoogst  (Penningmeester);  Sabrina  de  Wit
(Secretaris); Dick Wijnoogst (lid, verkeer & vervoer); Wim Nunnikhoven (lid, Facebook).

Gasten : Mahad Ahmed (SSHO); Mohamed Mounji (Stichting Samen); Bart-Bram Spruit (St Jacob);
Sudesh Kalika (Elan Wonen); Indra Sinnige (Handhaving); Saskia Klitsie (WR Europawijk);
Ron Breebaart; André en Jetta Versteeg; Ron de Muinck; Adrienne Rijk, Ingrid en Gerard
Hameteman; Yvonne en Aad Blankert; Hans Hirs; Elena van Wester; Peter van der Beek,
Kees Roelfs, André van Straaten (wijkbewoners); 

Afwezig : Babs Slottje (lid); Mariëlle Barnhoorn (lid, Sociaal Domein); Frits van der Ploeg (lid, groen);
Ailko Hammingh (lid); Gabe Yntema (lid, veiligheid); Rosa Scheper (Handhaving); Michiel
Wijn (gebiedsagent); Christel Staal (Dock).

Notulist : Sylvia van den Berg
                                                                                                                                                                            

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
René opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij is verheugd te zien dat er –
ondanks diverse afzeggingen – veel bewoners aanwezig zijn. René geeft het woord aan
Antoinette.

Antoinette deelt mee dat Cees Hoff veertien dagen geleden onverwacht is overleden. Ter
nagedachtenis wordt een moment stilte gehouden.

2. Mededelingen en/of aanvullende bespreekpunten
Zuster Rebelpad
Hierover is een klacht binnengekomen. Meer hierover bij agendapunt 9. 

Professor Eijkmannlaan
De afwerking na het aanleggen van het dubbele riool is niet goed afgehandeld. Dit wordt
meegegeven aan de werkgroep Verkeer.

De herinrichting zal plaatsvinden in vijf fasen en start in januari. Hierover zal zowel op de
website als in de Boerhaavelaar worden bericht.

3. Verslag vergadering d.d. 6 september 2022
Na een aantal aanpassingen zijn de notulen van goedgekeurd en vastgesteld.
Aanvulling: Mahad geeft aan dat op het pleintje aan de Floris van Adrichemlaan inmiddels
onderhoud is geweest en dat het er nu weer keurig uitziet.

4. Financiële zaken
Antoinette laat weten dat de wijkraad financieel ‘gezond’ is: er zijn voldoende middelen
alles te betalen wat betaald moet worden.

Er wordt echter nog steeds door de gemeente gesneden in de hoogte van de subsidie. De
kans is groot dat deze wordt verminderd, ondanks het feit dat er sprake is van steeds meer
bewoners in de wijk.

De penningmeesters  van de vier wijkraden van Schalkwijk  (4WR) maken een afspraak
i.v.m. de subsidie en de verdeling hiervan.

Wanneer de subsidie daadwerkelijk minder wordt, is de wijkraad wellicht genoodzaakt een
alternatief te vinden voor één of twee edities per jaar van wijkkrant de Boerhaavelaar.
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5. Spaarnelanden 
Eén  van  de  aanwezigen  geeft  aan  dat  bijna  dagelijks  gebeld  moet  worden  naar
Spaarnelanden. Er wordt bijna altijd direct actie genomen door Spaarnelanden, maar het is
vechten tegen de bierkaai. Nadat de rommel is weggehaald, wordt binnen de kortste keren
weer (grof) vuil neergezet. Het betreft een niet op zich staand incident; helaas komt dit
herhaaldelijk voor.
Onder de aanwezigen leeft de mening dat er te weinig wordt gehandhaafd.
Enige tijd  geleden is  een brief  van Spaarnelanden /  Handhaving in verschillende talen
ontvangen. Hierin werden de regels voor het aanbieden van (grof)vuil uitgelegd. Het lijkt
de bewoner in kwestie een goed idee om deze brief op te hangen op de plaatsen waar
gedumpt wordt. Duidelijk is dat menigeen de regels aan de laars lappen.
Antoinette reageert verbaasd op de opmerking over de ontvangen brief. Zij geeft aan deze
niet te hebben ontvangen en meerdere aanwezigen beamen dit. Antoinette wil deze brief
graag boven water krijgen. 
René: Dit onderwerp heeft de volle aandacht van Spaarnelanden, Handhaving en Politie.
Wij kunnen hier op dit moment niets aan doen. [Hij sluit de discussie].

6. Handhaving / wijkagent
Indra geeft aan te begrijpen dat de rommel een probleem is, maar dat Handhaving alleen
kan acteren bij ‘heterdaad’. In dat geval worden ook fikse boetes uitgeschreven. Op basis
van camerabeelden of op basis van door bewoners gemaakte foto’s kan/mag niet worden
gehandhaafd; dit houdt juridisch geen stand.

Een bewoner geeft aan dat in de Professorenbuurt de rommel twee (!) weken is blijven
liggen en al die tijd niemand van Handhaving heeft gezien. René ziet dit als klacht en
verzoekt Handhaving dit mee te nemen.

René geeft aan er sprake is van winkelwagens her en der in de wijk. Hij zegt dat dit wordt
aangemerkt als diefstal. Bij constatering van een winkelwagen bij (bijvoorbeeld) iemand in
de tuin: maak hier melding van. Ook bij de betreffende winkel.

Een bewoner van de Louis Pasteurstraat geeft aan dat grof vuil na melding meestal snel
wordt  opgehaald  en  geeft  aan  dat  men  meer  gebruik  zou  moeten  maken  van  de
BuitenBeter app.
Handhaving vult aan: Dat is op zich een heel goed idee, echter tussen de melding en het
oppakken hiervan kan twee dagen zitten omdat de melding in eerste instantie naar het
contactcentrum gaat en van daaruit wordt doorgestuurd naar de betreffende locatie. Bij
spoed is het beter te bellen of een melding via de website van de gemeente te doen. 

Dick geeft aan dat er al driekwart jaar een berg zand ligt bij de bejaardenwoningen aan de
Professor Eijkmanlaan en waarom hier nog steeds niets aan is gedaan. Handhaving moet
dit toch ook constateren wanneer zij  er  voorbij  komen? Renévult aan:  het zand op de
Robert Kochlaan is afkomstig van BAM, die onder de gemeente valt; zij doen er dus niets
aan. Rosa Scheper weet welke mensen het betreft.

Zwerffietsen, brommers e.d: Handhaving plakt een sticker,  waarna het 34 dagen duurt
voordat zij het mogen weghalen. Helaas zijn er wel eens gevallen waar mensen die sticker
verwijderen, waardoor we weer opnieuw moeten beginnen.

7. Woningcorporaties
Vervalt.

8. Sint Jacob
Bart-Bram Spruit:
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De hei-machine is inmiddels weer weg. De bouw ligt nu stil: door de extreme droogte heeft
de grond (het vocht van) het beton van de palen opgezogen. Het grondwaterpeil bleek
meer dan twee meter gezakt. 

De gemeente is bezig met de in-uitrit van de parkeerplaats op het St Jacob-terrein naar de
Floris van Adrichemlaan, maar vooralsnog zijn hier geen ontwikkelingen bekend gemaakt.

De verkoop in de tweede fase verloopt moeizaam; dit heeft (mede) te maken met de flink
gestegen bouwkosten.

We zijn ook bezig met de ZOED: deze moet weg van de huidige tijdelijke locatie i.v.m. de
bouwwerkzaamheden aldaar en er is dus een andere (wederom tijdelijke) locatie nodig.
Gekeken wordt of de mogelijkheid bestaat de ZOED tijdelijk te huisvesten in Schalkweide.

9. Werkgroep Verkeer
Zuster Rebelpad
Klacht:  Het  voetpad wordt  als  fietspad gebruikt,  wat  onwenselijke en soms gevaarlijke
gevolgen heeft. De situatie duurt veel te lang, vooral nu door de vertraging de bouw nog
langer zal duren. De indruk bestaat dat Handhaving hier niets aan doet.
Wijkraad: Door uitruil van grond behoort de grond van het voormalig fietspad behoort dit
nu bij St Jacob. De wijkraad heeft St Jacob gevraagd platen neer te leggen, zodat fietsers er
toch  door  kunnen.  St  Jacob:  dit  kunnen  wij  niet  doen;  de  grond  valt  onder  onze
verantwoording en áls er iets gebeurt zal St Jacob hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
Een andere mogelijkheid is   fietspad naar  de andere kant –  waar een voetpad is  –  te
verplaatsen, echter, hier heeft gemeente geen oren naar.
E.e.a. zal worden meegenomen door de werkgroep Verkeer.

Boerhaavelaan
De  werkgroep  heeft  een  zienswijze  ingediend  inzake  een  dubbele  fietsstrook  en  de
ontsluiting van het parkeerterrein Hof van Jacob op de Boerhaavelaan.
Om e.e.a.  eens  goed  op  elkaar  te  laten  aansluiten  wil  de  werkgroep  overleg  met  de
gebiedsmanager en de afdeling Verkeer van de gemeente. Bart-Bram geeft aan graag te
willen aansluiten wanneer dit overleg plaatsvindt.

Floridabrug Centrum Schalkwijk
Donderdag a.s. heeft de werkgroep een gesprek met de verkeerspolitie inzake het fietspad
naar  de  Floridabrug.  Op  basis  van  de  hieruitvolgende  bevindingen  kan  de  werkgroep
verder actie nemen.

Dwars door Haarlem
Er zou in  september zou  vervolg  komen voor  ‘Dwars  door  Haarlem,  dit  is  echter  niet
gebeurd.
Kruising Europaweg  / Kennedylaan: linksafslaan fietsers niet mogelijk; fietspad ontbreekt.

Fietsbrug over N205
Om de plannen voor een fietsbrug over de N205 te realiseren zou de fietsbrug – voor de
juiste  helling  –  al  bij  de  Wilsonbrug  moeten  beginnen.  De  werkgroep  vindt  dit  niet
wenselijk: dit is recht voor de deur van pasverkochte (dure) woningen. 

10. Groen in de wijk
Vervalt

11. Sociaal/maatschappelijke zaken
Mahad (SSHO) en Mohamed (St Samen) laten weten dat op 5 oktober (voor professionals)
en op 7 oktober (voor bewoners) het Wijkcafé Gedeelde Waarden plaatsvindt. Men krijgt de
gelegenheid met elkaar te praten over waarden als vrijheid, solidariteit en gelijkheid. Deze
begrippen worden door mensen verschillend ervaren en door hierover in gesprek te gaan
kunnen bestaande scheidslijnen worden doorbroken. Uitgangspunt is om te spreken vanuit
gedeelde waarden. 
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Mohamed: Voorheen waren de zelforganisaties in de agenda opgenomen. Dit zie ik graag
weer terug.

12. Veiligheid en CBR
Aan  de  Robert  Kochlaan  is  in  één  week  tijd  drie  keer  ingebroken!  Ook  hebben  er
vernielingen plaatsgevonden waaronder het verwijderen van een spiegel van een auto.
Navraag bij Michiel Wijnen leert dat hiervan bij hem niets (!) bekend was.

Er  sprake van  veel  diefstal  van  elektrische fietsen.  Landelijk  zijn  er  inmiddels  al  zo’n
12.000 gestolen. Een dergelijke diefstal kan in luttele minuten gebeuren, doordat gebruik
gemaakt wordt van kniptangen om de sloten door te knippen.

Het  eerste  stuk  van  de  Professor  Eijkmanlaan  (bij  het  CBR)  wordt  afgesloten  i.v.m.
werkzaamheden. Zowel de wijkraad als de werkgroep Verkeer zijn hier niet in gekend.

13. Bouwontwikkelingen
Binnenkort is er een bijeenkomst van de klankbordgroep Centrum Schalkwijk.

14. Facebook en de website
Wim: geen meldingen; alles loopt.

Mahad  vraagt  of  activiteiten  via  de  website  bekend  gemaakt  worden,  waarop  Wim
antwoordt dat hij een apart hoofdstuk voor activiteiten wil maken. Dus: activiteit in het
verschiet? Stuur maar door!

15. Boerhaavelaar
Het aantal edities van de Boerhaavelaar zal misschien naar twee keer per jaar moeten.
Gekeken wordt naar andere mogelijkheden om wijkbewoners op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen.
Eén van de aanwezigen oppert het idee om de wijkkrant alleen nog digitaal uit te brengen;
dat zou aanzienlijk schelen in de kosten. Antoinette laat weten dat lang niet alle bewoners
gebruik maken van het internet en dat er ook bewoners zijn die geen computer hebben.
Eén van de voorwaarden die de gemeente stelt voor het verkrijgen van subsidie voor de
wijkraad is dat ALLE bewoners bereikt moeten worden. Dit zal dus niet het geval zijn bij
alleen een digitale uitgave van de wijkkrant.

16. Rondvraag
 Adriënne laat weten dat vrijdag a.s. (7 oktober) het zwerfvuil wordt aangepakt. Start

Ringvaart om 12:00u en na afloop ter afsluiting koffie met gebak.
 Hans laat weten dat een zeer scherpe rand op de Floris van Adrichemlaan hem een

lekke band heeft opgeleverd. Hij wordt geadviseerd om hiervan melding te doen bij de
gemeente.

 Mahad vraagt hoe het staat met de aanpak voor diversiteit binnen de wijkraad. Sabrina
geeft aan hiermee bezig te zijn geweest en met verschillende mensen heeft gesproken,
maar dat uiteindelijk niemand hiervan de wijkraad wilde komen versterken.
René geeft aan dat de wijkraad hier weer aandacht aan zal geven.
Mohamed en Sabrina zullen dit verder samen oppakken.

 Sudesh vraagt of de subsidie van de gemeente de enige inkomsten zijn van de wijkraad
en of Elan iets zou kunnen betekenen met hun ‘Buurtplan’. Antoinette geeft aan dat
wanneer andere inkomsten verkregen worden dit gekort wordt op de subsidie. Sudesh:
zou vanuit dit Buurtplan wel eventueel een activiteit bestemd voor de bewoners van de
wijk gefinancierd kunnen worden? Antoinette: dat is natuurlijk wel mogelijk.

 Antoinette  vraagt  of  onder  de  aanwezigen  mensen zijn  die  haar  zondag  9  oktober
kunnen assisteren bij Ruiken en Proeven, herfsteditie. Sabrina geeft aan er te zullen
zijn.
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17. Afsluiting
René sluit de vergadering om 21.50u en nodigt de aanwezigen uit om onder het genot van
een drankje nog even na te praten.

Verslag 4-10-2022 Wijkraad Boerhaavewijk Pagina 5 van 5


