Concept verslag van de vergadering op maandag 8 mei 2017
Aanwezig:

Bestuur:
Afgemeld:

T. de Boer, J. Brugman, K. Commissaris, W. van Dam, F. van Delden, T. van der Hulst, H. Jansen,
R. Klaasse, Mw. M. Klaasse, Mw. H. Langemeijer, T. van Limburg, W. Vark, G.A. Schmitz, J. Thuijs,
W. van Vark, Mw. M. van Wees, J. Weijers, B. Chevallereau, F. Kors, H. Rol, Mw. J. Seinstra(GM),
R. Heimerikx(gemeenteraad), W. Klijn(PVDA)
S. Boon (voorzitter), P. van Diejen (penningmeester), Mw. K. van Dam (secretaris)
R. Elema, P. Smit, Mw. S. Sprengers + M. van Kruiselbergen (wijkagenten), Mw. M. Alberts,
Mw. C. van Hees, D. Noordman

1.

Opening en welkom.
De voorzitter heet iedereen welkom 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. Brugman
Vraag-1) Hoe denkt het bestuur over de reclamebordjes die zijn geplaatst op de nieuwe rotonde (bij eiland 10?)
Brengt dit niet een beetje de verkeersveiligheid in gevaar door dat met wil gaan lezen wat met (kleine) letters staat
vermeld? (Zie agendapunt 6.2.3)
Vraag-2) Is er belangstelling voor dat er mensen zijn die de nieuwe woningen wil bezichtigen van Ymere aan de
Fanny Blankers-Koenlaan?
Zo ja, is het handig dat er vanuit het bestuur een dag en tijdstip geregeld kan worden? (Zie agendapunt 4.4)
Tijdens de vergadering:
- Hr. F. van Delden vraagt: Is er over het Uitvoeringsprogramma 2017 Deltaplan Bereikbaarheid vooraf
overleg gevoerd over de onderwerpen in onze wijk (Stemming in de Gemeenteraad op 18-05-2017)?
Na de in 2016 gehouden evaluatie van het Deltaplan Bereikbaarheid is toegezegd, dat de participatie
verbeterd zou worden.
De voorzitter antwoordt, dat dit uitvoeringsprogramma geheel niet eerder bij het bestuur bekend was.
- Hr. H. Jansen vraagt: ik zou graag de afvalinzameling proef op eiland 3 eens op de agenda willen zien en vraagt
ook of er nog nieuws is over Schiphol? (Zie agendapunt 7)
De voorzitter antwoordt, dat de afvalinzameling proef regelmatig op de agenda staat, en dat deze te volgen is via
https://haarlemmermeergemeente.nl/winst-uit-je-afval/eiland-3-floriande en via facebook pagina
https://www.facebook.com/winstuitjeafval
- Hr. T. Verhulst vernam dat buslijn 168 wegvalt en vraagt of er in Floriande ook lijnen gaan vervallen. Ook wil hij
graag bij agendapunt 6.1.2 een vraag stellen over de bomen.
De voorzitter antwoordt, dat er niets bekend is over wegvallende buslijnen in Floriande. Dit wordt in de gaten
gehouden.
- Tenslotte is er geconstateerd dat er in het gebied Molenaarslaan/F.B. Koenlaan nog maar weinig nesten en/of
vogels zijn. Dit wordt nagevraagd bij de GB en de IOR.

3.

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

4.

Mededelingen.
4.1 De voorzitter doet de meldingen van verhindering.

4.2 10-Jarig bestaan Wijkraad Floriande.
4.3

De wijkraad bestaat vanaf 19 april 10 jaar (Oprichting 19-4-2007)
De gebiedskaart van april 2017 van de gemeente (nog exact dezelfde van januari 2017) staat op:

4.4

4.5

https://haarlemmermeergemeente.nl/file/5798/download
Lintjesregen.
In schouwburg de Meerse werden op woensdag 26 april 26 vrijwilligers die zich al jarenlang voor verenigingen en
organisaties als vrijwilliger hebben ingezet geëerd en gedecoreerd met een koninklijke onderscheiding.
Burgemeester Theo Weterings mocht hen de versierselen namens de Koning opspelden.
Onder de 26 aanwezigen waren ook twee van onze vaste wijkraad bezoekers, tevens commissie leden en
medebewoners uit onze wijk Floriande.
Bij deze feliciteert het bestuur van Wijkraad Floriande: Pieter Smit en Jean Brugman.
Zij zijn voor al hun vrijwilligerswerk toegetreden als Lid in de orde van Oranje-Nassau.
Voormalige noodlokalen.
Op de vraag van Jean Brugman antwoordt de gebiedsmanager dat zij gaat kijken wat er mogelijk is.
De gemeente had in een eerdere vraagstelling hierover geantwoord dat Ymere nu de eigenaar is, dus als bewoners
binnen willen kijken, kunnen ze dit bij Ymere aanvragen.
Ook ligt er in het erfpachtcontract vast dat (o.a.) het groen in stand wordt gehouden door Ymere. Ze mogen dus niet
zonder toestemming het groen (deels) weghalen.
Fred van Delden vraagt, of het niet wenselijk zou zijn om een open dag/avond voor de omwonenden en andere
wijkraad-belangstellenden te organiseren? De gebiedsmanager zal dit gaan navragen.

5.

Concept verslag van de vergadering d.d. 9 januari 2017 en d.d. 13 maart 2017.
De verslagen worden goedgekeurd.

6.

Thema’s.
6.1 Fysiek Inrichting Openbare Ruimte.
6.1.1 Verslag Kermis.
De gemeente neemt de vraag of het mogelijk is de kermis voortaan te doen op de locatie naast het SKWA mee in
de evaluatie die binnenkort plaatsvindt. De wijkraad is ook gevraagd om input; welke hierin ook wordt
meegenomen. Voor de kermis in oktober wordt mede n.a.v. de evaluatie verder gekeken naar de locatie.
6.1.2 Uitkomst schouw d.d. 22-04-2017.
Fred van Delden doet verslag:
De werkgroep IOR heeft van Beheer & Onderhoud cijfers over 2016 ontvangen.
Van de 490 meldingen Openbare Ruimte hadden er 230 betrekking op Groen en Natuur.
De Top 10 van 158 Groen en Natuur-meldingen is als volgt:
Sportdorp W&O Fanny Blankers Koenlaan
14 meldingen
Sportdorp N
Henri Didonweg
13 meldingen
Pleinen
IJweg
12 meldingen
Eiland 7/13
Waddenweg
20 meldingen
Eiland 7
De Muy
18 meldingen
Eiland 8
Vuurboetsduin
22 meldingen
Eiland 9
Boschplaat
20 meldingen
Eiland 10
De Vleyen
12 meldingen
Eiland 10
Roosduinen
12 meldingen
Eiland 12
Simonszand
15 meldingen
Tijdens de schouw heeft de werkgroep op de Eilanden 7 t/m 12 bekeken, of er na de meldingen in 2016 door de
gemeente ook actie was ondernomen.
Op een enkel punt na, vond de werkgroep, dat de openbare ruimte er goed en verzorgd bij lag.
Helaas zijn de afspraken over de hagen op o.a. de Eilanden 8 en 10 niet bekend bij de werkgroep, waardoor die
niets zinnigs over de hagen kan zeggen.
Het maaibeheer is nog niet geschouwd.
Het schouwverslag wordt bij dit concept verslag toe gevoegd.
Op de vraag van Ton v.d. Hulst over “bomen” antwoordt Fred, dat Beheer en Onderhoud bij verwijderen en wel
of niet her-planten van bomen altijd vooraf contact opneemt met de omwonenden.
Ton zou graag volgende schouw ook mee willen.
6.1.3 Uitslag ‘hobbelmotie': Verwijderen 2 drempels IJweg.
De meldingen over drempels in Floriande waren verdeeld. De meeste meldingen gingen over de
IJweg. Hier worden twee 20 km drempels verwijderd.
6.1.4 Speelplaats eiland 10
Op korte termijn wordt het aantal speeltoestellen op eiland 10 uitgebreid. Uitgangspunt is verschillende toestellen
te plaatsen passend bij de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. (Zie bijgevoegde bijlages).
Op de vraag van Fred van Delden of er ook hekken omheen worden geplaatst is het antwoordt nee omdat dit
een 30 km zone is.
6.1.5 Parkeren Noord.
De wijkraad heeft altijd geadviseerd om eerst de extra parkeervakken te realiseren en vervolgens een
parkeerdrukonderzoek te doen om te kijken of de blauwe zone wel noodzakelijk is. Dit heeft de gemeente nu toch
gedaan. Uit dit onderzoek, welke aan ons is toegestuurd, blijkt dat dit toch nodig is. Door problemen met de

verschillen van de hoogte van de leges tussen ondernemers en bewoners heeft dit even geduurd maar e.e.a. zal
na de zomer in gang worden gezet.
6.1.6 Bussluis Waddenweg/Deltaweg.
De losliggende plaat kan niet worden vervangen aangezien de sensoren dan niet meer goed werken en de
installatie dan op knipperen gaat. Op 28 april zijn de bouten nogmaals aangedraaid. Om het geluid verder te
verminderen kunnen er extra bouten geplaatst worden; hiervoor moet de weg echter voor twee uur dicht. Dit wordt
nog verder besproken, maar het advies voor nu is om het zo te laten.
6.1.7 Reconstructie Bennebroekerweg.
Hiervan heeft het bestuur een tekening ontvangen (zie bijlage). Het voetpad is op tekening langs de
Bennebroekerweg vanaf de Biesheuvelstraat richting de rotonde. De gemeente heeft de uitvoering gepland in het
najaar van 2017.
De gebiedsmanager vult aan dat er met de klankbordgroep is besloten waar het voetpad komt.
6.1.8 Fluittoon brug.
De aannemer heeft nieuwe materialen besteld. Niet alle platen worden vervangen. Deels vinden er aanpassingen
plaats.
Er dienen ook nog verkeersmaatregelen te worden aangevraagd voor de uitvoering. De afstemming duurt
gemiddeld 30 dagen. De verwachting is dat de aanpassingen binnen de komende twee maanden worden
uitgevoerd.
6.2 Verkeer(sveiligheid).
6.2.1 Maaibeleid.
De wijkraad heeft de plannen gezien. Alle klachten die vorig jaar binnen waren gekomen zijn hierin verwerkt.
Grotendeels gaan we terug naar de oude situatie, het ziet er heel goed uit. Afgesproken met de GB is dat we in
september evalueren of dit inderdaad het gewenste effect heeft gehad.
Fred vraagt, wanneer er een bewonersavond over het Maaibeleid met alle tekeningen met wijzigingen t.o.v. 2015
en ook voor 2018 wordt georganiseerd. De reden hiervoor is dat er (nog) geen uitdraaien uit het nieuwe systeem te
maken zijn.
Er komt geen bewonersavond. De gebiedsmanager gaat een stuk met alle info schrijven voor in de informeer.
6.2.2 Baggerwerkzaamheden.
De gemeente heeft contact gehad met het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven dat
De baggerwerkzaamheden niet naar de wens van Rijnland zijn uitgevoerd. Gemaakte afsprakentussen
de aannemer en de opdrachtgever van het baggerwerk (het Hoogheemraadschap van Rijnland) zijn niet
gerespecteerd. Tevens is een beloofd traject van informatievoorziening door het Hoogheemraadschap niet
uitgevoerd.
De gemeente betreurt eveneens deze gang van zaken en heeft aangegeven dat toekomstige
baggerwerkzaamheden niet meer op deze manier kunnen en mogen worden uitgevoerd. Er worden nieuwe
contractuele afspraken gemaakt zodat een herhaling niet meer voorkomt. Ze verwachten binnenkort van het
Hoogheemraadschap een schrijven met daarin oplossingen en een verbetertraject.
Voor wat betreft de huidige probleemlocaties zijn ze nog in gesprek met hun specialisten hoe e.e.a. weer zo snel
mogelijk verbeterd kan worden.
Na intensieve gesprekken met het Hoogheemraadschap van Rijnland is besloten dat alle bagger op het veldje bij
Ravensbos zal worden verwijderd. Het veld zal daarna worden gevlakt en opnieuw worden ingezaaid met
akkerflora. Dit mengsel is op advies van de polderecoloog, hierdoor zal er snel weer een kleurrijk beeld ontstaan.
De bagger die in de berm van de IJtocht is verwerkt, zal niet worden afgevoerd. De bagger is hier goed verspreid.
De bewoners van Ravensbos krijgen nog een brief om ze te informeren over de werkzaamheden en de startdatum.
6.2.3 Op de rondvraag van Jean Brugman:
“Hoe denkt het bestuur over de reclamebordjes die zijn geplaatst op de nieuwe rotonde (bij eiland 10?)
Brengt dit niet een beetje de verkeersveiligheid in gevaar door dat met wil gaan lezen wat met (kleine) letters staat
vermeld?” antwoordt de voorzitter dat het al jaren gebruikelijk is in de Haarlemmermeer dat mensen een rotonde
kunnen adopteren, en hier hun naambord bij plaatsen; dit heeft volgens de wijkraad nog nooit voor problemen
gezorgd.
6.2.4 Oversteken Waddenweg/Deltaweg afwerking.
De wijkraad heeft meerdere malen aangegeven dat de afwerking nog niet helemaal gereed is, o.a.:
Voor de vreemde uitstulping t.h. van studio 5 worden de mogelijkheden voor aanpassingen bekeken; hier krijgen
wij nog een antwoord op. Zo ook of het linksaf verbod fysieke ondersteuning kan krijgen (onmogelijk maken linksaf
te gaan bij eiland 11)
Over het zebrapad op het fietspad van de rotonden is nog geen conclusie getrokken. Binnenkort wordt hierover
overlegd.
Een zebrapad wordt in onze gemeente niet doorgetrokken op het fietspad bij een rotonde als er een opstelplaats
is. Die is er bij de nieuwe rotonde dus daar komt geen zebrapad. Dit zebrapad staat niet op de tekening die bij het
verkeersbesluit hoort. Het kan dat in het eerste stadium dit zebrapad nog wel doorgetrokken stond. In de loop van

het proces zijn de CROW-voorschriften veranderd en legt de gemeente geen zebra’s aan waar een opstelplaats is.
In de huidige situatie in Floriande is het te overwegen om bij deze rotonde ook het zebrapad wel door te trekken.
Voetgangers hebben nu op het hele fietspad voorrang op de fietsers, ook bij de rotonde FB Koenlaan. In het
kader van uniformiteit zou het hier dus ook kunnen. Mochten er vragen komen om dan ook de rotonde met
Leenderbos te doen (nu ook geen zebra op fietspad) kunnen we dat uitleggen omdat dit bij geen enkele
oversteek op Leenderbos het geval is.

6.3 Sociaal.
6.3.1 Avondvierdaagse.
Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig (zie bijgevoegde brief).
Fred vraagt het bestuur om nog een herhaalde oproep voor vrijwilligers ten behoeve van de Avondvierdaagse
Floriande en een eerste oproep voor vrijwilligers ten behoeve van de Haarlemmermeer Run (zo. 03-09-2017) en
de Halloweenoptocht Floriande (za. 28-10-2017) te verspreiden naar ons bestand.
Hij zal een tekst hiervoor bij de secretaris aanleveren.
Willem van Vark doet een toelichting op de komende avondvierdaagse die van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni
gelopen gaat worden. Voor de doorgang van dit evenement, zijn er nog wel verkeersregelaars nodig!
6.3.2 Skatepark.
De wijkraad is niet meer op de hoogte gehouden wat betreft de plannen hierover. Inmiddels hebben
wij een ontwerp ontvangen. Dit is nog niet definitief; de definitieve versie moeten we nog ontvangen. De
planning is dat eind augustus alles gereed is.
6.3.3 Wonen met zorg.
De gemeente heeft op 11-04-2017 een bijeenkomst georganiseerd voor besturen van dorps- en
wijkraden om reacties te krijgen op de conceptnotitie “Wonen met Zorg”.
Hierin staat vermeld, dat de gemeente wil bereiken, dat kwetsbare inwoners langer zelfstandig of
weer zelfstandig kunnen wonen en leven.
Dit betreft verschillende groepen kwetsbare inwoners:
•
Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
•
Mensen met een psychische aandoening of sociale problematiek
- Ouderen
- Jongeren (18-/18+)
- Uitstroom BW/MO en andere intramurale zorg
- (Dreigende) dakloosheid
Hierdoor neemt de vraag naar geschikte woonruimte en woonomgeving toe en de
vraag naar voorzieningen, ondersteuning en ambulante zorg verandert.
Daarnaast wil de gemeente naar een “Sociaal duurzame wijk” met
•
Aanwezigheid van sociale infrastructuur
•
Ruimte voor eigenaarschap en ondernemerschap
•
Acceptatie door de wijk of buurt van inwoners met een beperking of GGZ-achtergrond
•
Geschikte en passende woningvoorraad
•
Toegankelijke openbare buitenruimte en toegankelijke en bereikbare voorzieningen
Daarvoor zijn nodig:
•
Meer beschikbare woningen
•
Van de juiste kwaliteit
•
In een sociaal en fysiek veilige omgeving
•
Met de juiste voorzieningen
•
Met zo nodig zorg en ondersteuning op maat
Fred is hier namens de wijkraad naar toe geweest en heeft met name gevraagd om duidelijker definities van het
begrip “kwetsbaar” en van ouderen/senioren.
Tevens heeft hij gevraagd, of deze woonvisie ook al gaat gelden voor de nieuwbouwplannen in de Zuidrand.
7.

Schiphol.
Fred deelt naar aanleiding van een vraag mede, dat de volgende ontwikkelingen de bewonersvertegenwoordigers in de
Omgevingsraad Schiphol druk bezighouden:
a. Reeds dit jaar overschrijding van de tot 2020 afgesproken grens van 500.000 vliegbewegingen door te late
uitplaatsing van vluchten naar Lelystad en Eindhoven en door het door Schiphol toelaten van tienduizenden z.g.
“pretvluchten” in plaats van de z.g. “hub-verkeer” van vooral de KLM.
b. Overschrijding van de tot 2020 afgesproken grens van 29.000 nachtvluchten
c. Slechte verwerking van grote passagiersaantallen in de vertrekhallen door Schiphol
d. Waarschuwend rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bij uitbreiding van het aantal vliegbewegingen
naar meer dan 500.000
e. Onderzoek RIVM naar uitstoot van gevaarlijke stoffen door vliegverkeer
f. Gevolgen van de kabinetsformatie met de keuze in de balans tussen economie en
leefbaarheid/gezondheid/veiligheid
g. Nadenken over nieuwe afspraken over de periode van 2020 tot 2030 en mogelijk nog langer.

Als secretaris van het Cluster Kaagbaan van de Omgevingsraad Schiphol houdt hij tevens als kiesman voor Floriande
een vinger aan de pols.
8.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
Hij bedankt voor de aanwezigheid en ziet iedereen graag weer terug op de volgende vergadering op
10 juli 2017 om 19:30 uur.

