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Wijkraad Boerhaavewijk 
 

  

Secretariaat    
  

Floris van Adrichemlaan 98   NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK    

2035 VD Haarlem   Dinsdag 1 november 2022   

tel: 06-81699304   Locatie: De Ringvaart   Aanvang: 20:00u   

   

  

Aanwezigen 
 
Wijkraad : René Reeuwijk (Voorzitter); Antoinette Wijnoogst (Penningmeester); Mariëlle Barnhoorn (lid, Sociaal Domein); 

Frits van der Ploeg (lid, groen);Dick Wijnoogst (lid, verkeer & vervoer); Wim Nunnikhoven (lid, Facebook). 
 
Gasten : Michiel Wijn (gebiedsagent); Mahad Ahmed (SSHO); Sander van den Raadt (Trots); Adriënne Rijk, Ingrid en 

Gerard Hameteman; Hans Hirs; Peter van der Beek, Stef Baars (wijkbewoners);  
 
Afwezig : Sabrina de Wit (Secretaris); Babs Slottje (lid); Ailko Hammingh (lid); Gabe Yntema (lid, veiligheid); Rosa Scheper 

(Handhaving); Bart Bram Spruit (St. Jacob); Christel Staal (Dock); Mohamed Mounji (St. Samen). 
 
Notulist : Sylvia van den Berg 

  
 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 

René opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en verzoekt iedereen zich kort voor te stellen. 

 

2. Mededelingen en/of aanvullende bespreekpunten 

N.v.t. 

 

3. Verslag vergadering d.d. 10 oktober 2022 

Er zijn geen opmerkingen, waarmee de notulen zijn vastgesteld. 

 

4. Financiële zaken 

Antoinette geeft aan alle financiële verplichtingen voldaan kan worden; er is echter geen sprake van een buffer . 

 

5. Spaarnelanden  

Helaas heeft Spaarnelanden zich afgemeld voor vanavond. De wijkraad had graag een reactie willen horen op het 

besprokene (inzake dumpen [grof] vuil) tijdens de vorige vergadering . 
 
Hans zegt dat Spaarnelanden eerder 1 à 2 keer per jaar aanwezig was tijdens het overleg van de vier wijkraden van 

Schalkwijk (4WRO) en vraagt zich af of dit nu niet meer het geval is. René laat weten dit mee te nemen naar het 

eerstvolgende overleg. 
 
Mariëlle laat weten dat Spaarnelanden twee weken geleden een ‘biggetje’ heeft geplaatst op de hoek van de 

Ekamastraat / Roordastraat. 

 

6. Handhaving / wijkagent 

Michiel zegt dat er momenteel veel sprake is van zwerfvuil in trappenhuizen (laagbouw). Ook meldt hij dat er 

geregeld overlastwordt ondervonden, veroorzaakt door een gezin. In dezelfde buurt is meermalen schade 

toegebracht aan een boom, vermoedelijk door dezelfe mensen. 
 
Dick vindt het niet terecht dat er naar één gezin wordt gewezen: de laatste schade aan de boom is veroorzaakt 

door jongelui die een rotje in het vogelhuisje hebben laten ontploffen.  
 
Antoinette vult aan dat het een groepje van vier à vijf jongeren uit de doktorenbuurt betreft, waarvan bekend is 

dat zij vaker overlast veroorzaken. 
 
Op de parkeerplaats naast De Ringvaart is veel overlast (en rommel) van jongeren. Hier betreft het iets oudere 

jongeren; zij komen vaak met een aantal auto’s. Ook bevinden zich vaak meisjes van ongeveer 15 of 16 jaar. 

Daarnaast is het gedrag van deze jongeren veelal intimiderend. 
 
Bij het Aziëpark hield een groepje van zo’n acht personen zich bezig met het afsteken van vuurwerk. Dat het erg 

donker was op die (bouw-)plaats, kon dit zonder herkend te worden. René heeft dit aanhangig gemaakt bij de 

opzichter, die dit ter harte heeft genomen en verlichting heeft geplaatst.  
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6. Handhaving / wijkagent (vervolg) 

Sander vraagt Michiel of hij en zijn collega’s veel / vaak door de wijk gaan. Michiel zegt dat er ook veel bureauwerk 

te doen is, maar dat getracht wordt zoveel mogelijk in de wijk te zijn. Ook proberen zij geregeld agenten uit het 

centrum te laten komen, maar dat lukt niet altijd. 

Op Sander’s vraag of er voldoende collega’s zijn om de wijk veilig te houden / maken antwoordt Michiel: Er staan 

veel vacatures open. 
 
Michiel: Onlangs zijn acht elektrische fietsen op een adres aangetroffen. Deze waren niet van de betreffende 

bewoners. 
 
Stef vraagt of er veel ongelukken gebeuren met elektrische steppen; hij ziet ze geregeld op de stoep voorbij komen. 

Michiel: Wanneer zo’n step een snelheid van 20km/u kan behalen, is een plaatje verplicht en dienen zij op het 

fietspad te rijden. Hij voegt er aan toe: Maar officieel mogen deze steppen echter helemaal niet. 

Hierop vraagt Antoinette of dit fenomeen gedoogd wordt. Michiel: Er wordt door de vingers gekeken. Het wordt 

gedoogd; niet zozeer door ons, maar de maatschappij wil het.  
 
Michiel benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is om overlast te melden. Wanneer geen melding wordt gedaan, 

gaat de politie ervan uit dat alles in orde is en wordt geen actie genomen.  
 
Ook wanneer er sprake is van gevaarlijke of verdachte situaties: melden! 
 
In de aanloop naar oud en nieuw en daarmee samenhangende brandstichting vraagt Michiel extra alert te zijn op 

bijvoorbeeld (wrakken van) brommers, verzamelingen hout of pallets etc. 

 

7. Woningcorporaties 

Vervalt. 

 

8. Sint Jacob 

De bouw van het Hof van Jacob heeft vertraging opgelopen doordat het grondwaterpeil zo’n twee meter was 

gezakt, veroorzaakt door de extreme droogte. 
 
Doordat fase 2 – de verkoop van woningen – moeizaam verloopt door sterk gestegen bouwkosten is het mogelijk 

dat de bouw van alle woningen uitgesteld wordt. Dit kan weer problemen opleveren voor de overige (bouw-) 

projecten in de wijk. 
 
Het huurcontract van de ZOED loopt volgend jaar af; er zal een nieuwe locatie nodig zijn. René zegt dat dit niet 

zozeer bij de wijkraad thuishoort; in eerste instantie is het een probleem tussen Elan (verhuurder) en de ZOED. 

Dick is van mening dat de wijkraad het wel degelijk in de gaten moet houden: het is voor de bewoners van de 

Boerhaavewijk belangrijk dat zij in de wijk terecht kunnen.  
 
Voor  zo’n twintig huishoudens is nog geen andere, passende woonruimte gevonden, aldus Ingrid. Elan heeft de 

gemeente gevraagd of deze gezinnen langer kunnen blijven, maar heeft hierop nog geen antwoord gekregen. 

Sander neemt dit mee naar de Raadsvergadering. 

 

9. Groen in de wijk 

Frits: Het wordt minder groen in de wijk! Het is herfst… 
 
Dick vraagt of er al iets bekend is over het te plaatsen wilgenbos. Frits laat weten dat er wel een akkoord is, maar 

nog geen concrete verwezenlijking.  
 
Hans merkt op dat de gemeente ‘meer groen’ propageert, maar dat hij vooral ‘meer beton’ uit de grond ziet 

schieten. 

 

10. Stichting Somaliërs Haarlem en omstreken (SSHO) 

Mahad geeft aan dat – na de succesvolle projecten ‘Gedeelde Waarden’ en de ‘Netwerkbijeenkomst 

Zelforganisaties’ – de focus van SSHO nu vooral is gericht op het komende jaar, met als speerpunt ‘Ontmoeten’. 

Veel migranten – waarvan ook werkenden en/of in Nederland geboren – voelen zich niet thuis in hun omgeving. 

Cultuurverschillen, taalbarrière en wantrouwen (ontwikkeld door de leefsituatie in het thuisland) spelen hierin een 

grote rol. Ook speelt angst een rol: ‘Mag ik wel wat zeggen?’  
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10. SSHO (vervolg) 

Mahad als voorbeeld: Twee buren die al een aantal jaren naast elkaar woonden hadden nog nooit met elkaar 

gesproken, zelfs van gedag zeggen was geen sprake. Wij hebben deze mensen met elkaar in gesprek gebracht en 

inmiddels zijn zij bevriend met elkaar. 
 
Adriënne: het niet thuisvoelen / welkom voelen werkt wel naar beide kanten. Ik kom geregeld in de speeltuin met 

de kleinkinderen – en daarvoor met mijn eigen kinderen – en zeg altijd gedag tegen de moeders die daar met hun 

kinderen zijn. Meestal komt hier geen reactie op en het is zelfs voorgekomen dat iemand zich zelfs van me af 

draaide!  Ik kom hier al zo’n 30 jaar, maar inmiddels voel ík me niet meer welkom in de speeltuin. 
 
Dick: Dat de taal een barrière vormt is niet vreemd, maar ook dat werkt twee kanten op: wanneer er veel 

anderstaligen in een groep zijn, gaan zij met elkaar in gesprek in de moedertaal. Op zich heel begrijpelijk, maar het 

nodigt niet echt uit om er bij te gaan zitten. 
 
Ingrid: onlangs zijn dagtrips georganiseerd voor moeders met kinderen die het moeilijk hebben. De één werd door 

DOCK georganiseerd (Artis) en de ander door SSHO (Zaanse Schans). Het is mij opgevallen dat bij geen van de twee 

activiteiten een Nederlands gezin aanwezig was. Dit bevordert het contact / begrip tussen de verschillende 

culturen en afkomst natuurlijk niet. 

Mahad legt uit dat het uitgangspunt bij het uitje naar de Zaanse Schans was de moeders en kinderen van Syrische 

afkomst kennis te laten maken met ‘Nederlandse gewoontes e.d.’. 
 
Mariëlle: Je kan beter iets organiseren wat de verschillende culturen bij elkaar brengt. Het lijkt mij dat integratie 

daardoor sterk verbetert. 

Mahad vraagt hoe of met wie dit bewerkstelligd kan worden, waarop Antoinette aangeeft contact op te nemen 

met bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam. Mahad neemt dit mee.   
 
Michiel vraagt zich af waar het gevoel ‘niet thuis voelen’ vandaan komt, vooral bij degenen die de Nederlandse 

taal beheersen. Dick vult aan: laat het ze omschrijven! Het is toch belangrijk om te weten waar het vandaan komt.  
 
Hans merkt op dat tegenwoordig bijna iedereen  zeer individueel is ingesteld, wat met zich meebrengt dat ‘ergens 

bij horen’ er gewoon niet is. René onderschrijft dit met het voorbeeld dat het niet alleen mensen van andere 

origine betreft die zich niet bij de wijkraad willen aansluiten. Er speelt dus niet alleen een ‘gebrek’ aan integratie. 

 

11. Stichting Samen Haarlem 

N.v.t. 

 

12. Bouwontwikkelingen in de wijk 

René: Corinne Bok is bij de gemeente aangesteld voor de communicatie  met de wijkraden. Het deel tussen de 

Amerikaweg en de Europaweg behoort ook tot de Boerhaavewijk; hiervan was zij niet op de hoogte. 
 
In dat gebied blijkt een magazine uitgegeven te worden over de bouwontwikkelingen aldaar. De wijkraad is hier 

niet in betrokken en had hier ook geen weet van. 
 
Centrum Schalkwijk 

[dit onderwerp valt onder de agendapunten 12 én 13] 

René meldt het volgende: 

 Er zijn nog geen slagbomen bij de parkeergarage. 

 Ten behoeve van fietsers is een strook bijgekomen, echter zonder fysieke afscheiding van de rijbaan, 

waardoor auto’s er gewoon op kunnen rijden. 

 Er komt een beweegbare voorziening om auto’s te weren uit het voetgangersgebied. Dit kan echter nog 

wel even duren. 

 Er is sprake van overlast van geparkeerde fietsen, maar het is ook niet duidelijk waar deze zouden moeten 

staan. Hier wordt over gesproken. 

Bericht uit de klankbordgroep (Antoinette): er is nog geen enkel verkeersplan voor Centrum Schalkwijk. 
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13. Werkgroep Verkeer 

Dick geeft aan dat de wijkraad zal inspreken over de verkeerssituatie Boerhaavelaan. 
 
De werkgroep maakt een samenvatting van alle verkeerssituaties in Schalkwijk. Er zijn vele bouwprojecten gaande 

in Schalkwijk, maar verkeerstechnisch is er geen enkele samenhang. 

 

14. Facebook en de website 

Wim: alles gaat z’n gangetje. 
 
Wim geeft aan dat het soms lastig is te bepalen wat hij wel of niet moet plaatsen van toegestuurde persberichten, 

activiteiten en andere content. Het is te veel om allemaal te plaatsen, dus er moeten keuzes gemaakt worden. 

 

15. Boerhaavelaar 

Frits hooptde verspreiding van de Boerhaavelaar iets eerder dan anders te kunnen doen in verband met het tijdig 

bekend kunnen maken van de Kerstinloop. 

 

16. Rondvraag 

 Antoinette: Op donderdag 15 december organiseren de wijkraad en DOCK een Kerstinloop. Bewoners van de 

Boerhaavewijk zijn van 17:00u – 20:00u welkom voor een hapje en een drankje. 

 Adriënne laat weten dat vrijdag a.s. (4 november) het zwerfvuil weer wordt aangepakt. Start Ringvaart om 

12:00u. 

 Stef vroeg eerder in de vergadering of de (definitieve) notulen ook op de website van de wijkraad komen te 

staan. In de toekomst zal dit het geval zijn – er wordt aan gewerkt. Voortaan zal de definitieve versie 

meegezonden worden bij de uitnodiging voor de vergadering. 

 Sander vraagt zich af of de wijkraad zich kan vinden in het betaald parkeren, zoals de coalitie dit vanaf 2030 in 

heel Haarlem gerealiseerd wil zien. René: als wijkraad zijn wij het hier niet mee eens. 

 

17. Afsluiting 

René sluit de vergadering om 21.45u en nodigt de aanwezigen uit om onder het genot van een drankje nog even 

na te praten. 

 

 

De volgende openbare wijkraadvergadering is op dinsdag 6 december. 


