Concept verslag van de vergadering op maandag 9 januari 2017
Aanwezig:

Bestuur:
Afgemeld:

T. de Boer, J. Brugman, K. Commissaris, W. van Dam, J. Hansma, Mw. C. van Hees, M. Honsbeek,
H. Jansen, M. Kramer, H. Langemeijer, T. van Limburg, H. Lubberts, Mw. A. Meijer, P. Smit,
W. van Vark, R. Heimerikx (HAP), B. Chevallerau (EEN H), N. van Velzen, M. van Barneveld,
Mw. M. van Wees, Mw. K. Verzijlbergen, H. Rol, Mw. C. Schnuck, Mw. Schutte, M. Ardewijn
(gebiedsbeheerder), Mw. J. Seinstra (gebiedsmanager), Mw. S. Sprengers (wijkagent),
M. van Kruiselbergen (wijkagent), W. van der Waal (handhaving), F. Kors, H. Booden,
H. van der Ploeg(fietsersbond), F Westenberg, F. Nijbacker
S. Boon (voorzitter), F. van Delden, P. van Diejen (penningmeester), R. van Eeden,
Mw. K. van Dam (secretaris)
K. van Beelen, J. Keijzer, D. Nordman, J. Weijers, G. de Vries, W. de Ruiter, T. van der Hulst

1.

Opening en welkom.
De voorzitter heet iedereen welkom, wenst iedereen een goed en gezond 2017 en opent de vergadering.

2.

Rondvraag.
De rondvraagpunten kunnen zowel vóór de vergadering (per e-mail via: secretariaat@wijkraadfloriande.nl) als tijdens de
vergadering worden opgegeven en worden bij de punten onder Thema’s behandeld. Indien u meer dan 3 rondvragen heeft
verzoeken wij u vriendelijk deze altijd per mail aan ons toe te sturen.
Voor de vergadering:
- Hr. J. Roubos heeft een vraag over het groen in het perk in de Van Marsbergenstraat. Het is geen mooi volgroeit
aanzicht en sluit niet aan bij de rest van het groen in de straat.
De voorzitter antwoordt dit door te zullen geven aan de gebiedsbeheerder en mee te nemen in de schouw.
- Hr. T. van der Hulst heeft meerdere vragen gesteld:
Deze worden vanwege zijn afwezigheid per e-mail beantwoordt.
- Hr. P. Smit vraagt naar de stilstaande stand van zaken van de noodhuisvesting in de noodlokalen van het
Haarlemmermeer Lyceum op de FB Koenlaan.
De voorzitter antwoordt hierop hier ook al kennis van te hebben genomen, en zoals hij ook al zaterdag heeft vertelt

wordt dit meegenomen naar het eerstvolgende overleg met de gebiedsmanager.
Tijdens de vergadering:
- Geen rondvraag punten.
3.

Vaststelling agenda.
De agenda wordt door de voorzitter definitief vastgesteld.

4.

Mededelingen.
4.1 De voorzitter doet de meldingen van verhindering.
4.2 De website van de wijkraad is momenteel niet online, u wordt doorgelinkt naar de facebook pagina.
De e-mail werkt wel gewoon.
4.3 De gebiedskaart van oktober 2016 van de gemeente staat op: https://haarlemmermeergemeente.nl/file/4467/download
en is ongewijzigd.

5.

Concept verslag van de vergadering d.d. 14-11-2017.
Het verslag wordt tekstueel goedgekeurd, punten naar aanleiding van worden onder de thema’s behandeld.
Rectificatie: onder aanwezigen wordt Mw. M. Kramer geschrapt.

Mw. M. van Wees wijst op het misverstand van vorige vergadering (looproute vanaf de Deltaweg naar het SKWA). De
gebiedsmanager is op de hoogte gebracht en zou ernaar kijken. Ook is het opnieuw opgemerkt en onder de aandacht in de
klankbordgroep.
6.

Thema’s.
6.1Fysiek Inrichting Openbare Ruimte.
6.1.1 Start proef afvalinzameling eiland 3.
Op 16 januari zal er een proef starten op eiland 3 gedurende 6 maanden voor het beter scheiden van afval en
hiermee het aantal van restafval naar beneden te brengen naar 24 kilo per jaar. Op diverse locaties komen korven
voor tuinafval te staan, containers worden omgebouwd voor een andere doeleinden (b.v.; restafval wordt plastic) en
er worden containers (bovengronds i.v.m. proef, dus tijdelijk) bij geplaatst. Op de kaart, welke de wijkraad heeft
verspreid, staan alle locaties aangegeven welke er waar komt.
Hr. H. Rol vraagt of er ook een nulmeting is gedaan en zo ja welke.
De voorzitter antwoordt hierop dat deze er is, en dat tijdens de proef elke container helemaal wordt uitgeplozen.
Indien u meer wilt weten over deze proef kunt u alles nalezen, incl. de verslagen van de werkgroep op
https://haarlemmermeergemeente.nl/winst-uit-je-afval/eiland-3
Mw. K. Verzijlbergen vraagt of er uitbreiding van de proef mogelijk is, en bied bij deze AQUAradius als locatie aan.
Ook doet zij de opmerking dat er momenteel bij AQUAradius alleen maar een restafvalinzamelpunt staat.
Mw. M. van Wees vraagt of er ook extra toezicht komt op de brengparkjes, want o.a. ook bij haar op het eiland staat
enorm vaak restafval ernaast.
De aanwezige hr. W. van der Waal van handhaving reageert hierop om dit punt mee te nemen voor evt. actie.
6.1.2 N.a.v. 14-11-2016 punt 6.1.2 Maaibeleid.
De wijkraden hebben op 24 januari overleg met de gemeente over het maaibeleid, waar de gemeente het
voornamelijk wil gaan hebben over het omzetten van kruidenrijk gras naar recreatief gras.
M. Ardewijn reageert hierop dat dit in de raad wordt meegenomen en logischer wordt neergezet.
De voorzitter laat u de uitkomst hiervan weten.
6.1.3 N.a.v. 14-11-2016 punt 6.1.3 380 KV Hoogspanningsleiding, voortgang.
Hierover valt niets nieuws te vertellen. Op 12 december is er een informatieavond geweest. De planning is in de
vorige vergadering u al medegedeeld. In het kort: Op de boseilanden wordt al hard gewerkt. Aan de IJtocht worden
de voorbereidingen getroffen. Begin februari wordt het werkterrein aan de IJtocht t.h. van de FB Koenlaan
aangelegd. Eind februari zal begonnen worden met boringen (welke een minimale overlast zullen bezorgen) en
aansluitend vanaf april de graafwerkzaamheden. De vrachtverkeer aanrijroute zal verlopen via de
Bennebroekerweg, Deltaweg en Waddenweg.
In juli zou alles gereed moeten zijn en opgeruimd. In september zal er dan begonnen worden met het afbreken
van de masten.
6.2

Verkeer(sveiligheid).
Geen agenda punten.
Wel vertelt de hr. R. Elema over zijn bijna aanrijding bij de stoplichten en de afslag naar eiland 6 nabij
de bussluis op de Waddenweg en meldt dat extra handhaving hier geen overbodige luxe is, daar sommige mensen
gewoon doorrijden.
Dit gebeurt helaas door de slechte mentaliteit van de medeweggebruikers.
Door rood licht rijden heeft ook niets te maken met de openstelling van de bussluis, dit kan ook gebeuren tijdens de
geopende tijden in de oude situatie.

6.3 Sociaal.
6.3.1 Inzameling kerstbomen 7 januari 2017, resultaat.
Het totaal van de ingeleverde bomen is 1560, dit zijn 116 bomen minder dan vorig jaar. Dit zal met name ook aan
het slechte weer te wijten zijn. De trekking van de loten is ook dit jaar weer drukbezocht.
6.3.2 Kermis.
Aanvraag vergunning kermis 15 t/m 19 maart.
De voorzitter vraagt aan de gebiedsmanager waarom er een tweede kermis komt. Het bestuur van de
winkeliersvereniging is hier niet blij mee. Ook voor de bewoners/cliënten van de woonvoorziening ons tweede thuis
is het een zware belasting met nare consequenties. En dan de overige bewoners nog. En in de aanvraag staat er
niets over een aggregaat; mogen wij er dan vanuit gaan dat de vaste aansluiting gerealiseerd gaat worden? En is
er niet een eventuele andere locatie?
De gebiedsmanager antwoordt hierop dat zij hierover nog een gesprek gaat plannen met o.a. de
bewonerscommissie en verzoekt de wijkraad om de binnen komende klachten te inventariseren.
Het aggregaat is nog niet rond, de vergunning nog niet verleend, er is alleen een aanvraag binnen gekomen.
Dus wordt vervolgd.

7.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
Hij bedankt voor de aanwezigheid en ziet iedereen graag weer terug op de volgende vergadering en
toost op het nieuwe jaar.
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 13 maart 2017 om 19:30 uur.

