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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:
- ontvangen van de Hr. T. van der Hulst:
1 nieuwe bus en haltes in de wijk en andere frequentie van de bussen. (is al een agendapunt: 6.1.1)
Handtekening actie van een leerling van Haarlemmer Lyceum.
De voorzitter antwoordt dat dit geen leerling is van het Lyceum, maar wel dat een student uit onze wijk (Carmen
Timmerman) de actie heeft opgezet.
2 Hoe wordt het nieuw maai beleid ervaren zijn er nog problemen?
De voorzitter antwoordt dat er bij het bestuur geen klachten zijn binnen gekomen. Wellicht bij de gemeente wel.
In September/Oktober is er samen met de GB een evaluatie waar we ook de klachten te horen krijgen.
3 hoe is de vierdaagse in onze wijk verlopen.? (is al een agendapunt: 6.2.1)
4 Is er nog iets bekend over het aanleggen van het Hoogspanningen net werk.
De voorzitter antwoordt dat dit in uitvoering is en loopt. Als men meer weten verwijs ik u graag naar de website
van dit project.
5 Er zijn raadsvragen gesteld over het fietspad van Overbos naar de Fanny Blankers Koenlaan.
Het gaat over scooters van eethuizen die eten rond brengen denk aan pizza jongens.
Dit punt neemt de wijkraad mee naar het GM-overleg.
6 De noodwoningen aan de Fanny Blankers Koenlaan zijn in gebruik genomen. (zie agendapunt 6.2.4)
T. van der Hulst heeft gezien dat op zaterdag 1 juli verhuisauto’s voor de deur stonden.
- ontvangen van de Hr. D. Noordman:
-T.a.v. de werkgroep IOR hebben we in april een goede schouw gehad. Verder hebben we afgelopen maandag
o.a. plannen gemaakt voor het tweede half jaar. Wel kunnen we nog een of meerdere enthousiaste leden
gebruiken. (zie agendapunt 6.1.6)
-T.a.v. de buslijn 341 heb ik e.e.a. al per mail uitgewisseld met Peter van Diejen. Naast dat loopafstanden tot 1200
meter voor Floriande Zuid ver de richtlijnen overschrijden, zijn 16 bussen per uur over de FBK-laan onacceptabel!
De FBK-laan is een 30 km én schoolzone. Zoveel bussen zal tot zeer gevaarlijke situaties en ongelukken leiden.
Dit kan niet worden toegestaan. Zulke frequente en grote bussen/buslijnen horen hier niet thuis en moeten hun
route leiden over de gebiedsontsluitingswegen (50km/h) of via een vrije busbaan. (is al een agendapunt: 6.1.1)
Tijdens de vergadering:
- Er wordt gevraagd of in alle plannen de Duinpolderweg langs AQUAradius gaat.
Peter antwoordt hierop dat er meerdere varianten zijn, waar de gemeente al drie jaar mee bezig is.
De plannen zijn nu naar de MER voor metingen van de voorkeursvariant, daarna komen de uitwerkingen en de
stemmingen van meerdere gemeentes, waarop daarna een evt. bezwaar kan worden gemaakt.
Het totaal kan nog wel enige jaren gaan duren, maar we houden het in de gaten.

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 gebiedskaart van de gemeente van juli (nog exact dezelfde als januari 2017) staat op:
https://haarlemmermeergemeente.nl/file/7177/download
4.3 Ongeval vaste bezoeker wijkraad. (zie bijlages brieven 1, 2, 3)
Op dinsdag 30 mei heeft een vaste bezoeker en tevens lid van de werkgroep IOR een vervelend ongeval gehad.
Pieter Smit is door de galerij van zijn woning naar beneden gevallen. Vanuit zijn familie wordt het bestuur van de
wijkraad op de hoogte gehouden over zijn toestand.
Pieter heeft inmiddels vier operaties ondergaan en werd kunstmatig in slaap gehouden. De slaapmedicatie is
afgebouwd en Pieter komt steeds vaker bij kennis.
Zijn herstel is langzaam en heeft nog een lange weg te gaan.
Hij vindt het dan ook fijn om kaarten of brieven te ontvangen, wat ook het advies van het ziekenhuis is.
Het adres: Pieter Smit
VUMC , IC afdeling 7C
postbus 7057
1007 MB Amsterdam
4.4 Vacature bestuurslid met kennis van content beheer.
Het bestuur van de wijkraad zal binnenkort een vacature openbaar uit zetten voor een bestuursfunctie. Wij willen er
graag een bestuurslid bij met kennis van content beheer om de website up-to-date te houden.
Als u denkt, ja dat kan ik en dat wil ik, neemt u dan contact op met het bestuur via: secretariaat@wijkraadfloriande.nl

5.

Concept verslag van de vergadering d.d. 8 mei 2017.
Het verslag wordt tekstueel goedgekeurd, punten naar aanleiding van worden onder de thema’s behandeld.
Correctie: de verkeerd geschreven naam van dhr. van der Hulst in het verslag wordt aangepast.

6.

Thema’s.
6.1 Fysiek Inrichting Openbare Ruimte.
6.1.1 Vervanging buslijn 168.
Per december zal lijn 168 verdwijnen en komt er de nieuwe buslijn 341 welke het zuidelijke deel van Floriande niet
meer zal bedienen.
De wijkraad heeft hiervoor een bezwaarbrief geschreven aan de gemeenteraad. Tevens is er door Carmen
Timmerman, een medebewoner, een petitie gestart en aangeboden aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft een de motie aangenomen om de halte bij het SKWA te behouden en dit zal ook in het
vervoersplan worden opgenomen. In de praktijk betekend dit dat lijn 145 doorgetrokken wordt naar het SKWA
vanaf het Spaarne Gasthuis. Of dit betekend dat alleen de halte SKWA blijft bestaan is ons niet geheel duidelijk en
hier zullen wij nog vragen over stellen bij de gemeente.
6.1.2 Bussluis Waddenweg/Deltaweg.
De tussenevaluatie met de wijkraden Overbos en Floriande, de gemeente en de scholen heeft inmiddels plaats
gevonden. Allen zijn het erover eens dat de proef door kan gaan. Er is geen reden om de proef nu al te staken.
Het gehele verslag is te lezen in de informeer:
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/proef-openstellen-bussluis-floriande-gaat-door
Na de proef zal er een eindevaluatie komen waarbij ook de bewoners van Floriande en Overbos worden
uitgenodigd. Het bestuur heeft verzocht om dit ook kenbaar te maken op div. ontsluitingswegen d.m.v. tekstkarren
en niet alleen maar aan de omwonenden.
6.1.3 Hagen eiland 10.
De werkgroep IOR heeft vragen gesteld aan de gebiedsmanager over de hagen die verschillende hoogtes en
breedtes hebben en het onderhoud hiervan. Niet alleen op eiland 10 maar in de hele wijk.
De gebiedsmanager antwoordt hierop dat er inderdaad verschillen zijn en dat er momenteel in kaart wordt
gebracht waar dit het geval is.
De grootste verschillen in hoogte en ook breedte komt omdat bewoners zelf hun hagen wel of juist niet bijwerken.
Ook vinden sommige bewoners het niet prettig dat de aannemer hun haag bijwerkt, wat daarom dus ook niet
gebeurd, om escalaties te voorkomen.
Fred vult aan dat er een brief naar de gebiedsmanager onderweg is met de vraag om duidelijkheid hierover, ook in
verband dat er geen communicatie is, ontwijkende antwoorden zijn, enz.
Ruud verteld dat er in de verordeningen regels staan, maar dat deze niet worden nageleefd, er is slechte
Handhaving hierop.
6.1.4 Windzwaard.
Er zijn meerdere klachten binnen gekomen over de ‘knallende’’ geluiden die het windzwaard maakt tijdens het
bewegen.
Ons is bekend dat door de gemeente er hier al een bedrijf naar gekeken heeft.
De uitkomst hiervan hebben wij nog niet terug gekoppeld gekregen of wanneer deze gerepareerd zal worden.
6.1.5 GFT wegbrengen.

De HAP heeft vragen gesteld aan de raad waarom het wegbrengen van GFT, welke te groot is voor de
verzamelpunten in de wijk, geld moet kosten terwijl dit juist voor Meerlanden geld oplevert.
Met ingang van 1 juli is dit dan ook kosteloos weg te brengen.
6.1.6 Leden gezocht voor werkgroep IOR.
Fred van Delden doet een oproep voor nieuwe leden, daar er om medische redenen enkele leden zijn uitgevallen,
en er nu een tekort is ontstaan.
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u mailen naar: fredf.vandelden@wijkraadfloriande.nl
6.2 Sociaal.
6.2.1 Avondvierdaagse verslag.
Willem van Vark doet verslag van de geslaagde avondvierdaagse die van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni is
gelopen.
Er waren ongeveer evenveel deelnemers als vorig jaar en is zonder klachten goed verlopen en geslaagd!
e
Alleen is op de 3 dag de start wat verlaat door het slechte weer.
6.2.2 Skatepark.
Inmiddels wordt er druk gewerkt aan de uitbreidingen van het skatepark. Op de vorige vergadering heeft u de
tekeningen kunnen zien en is hier al wat over verteld. De planning is dat het skatepark half/eind augustus wordt
geopend.
6.2.3 Montessori schoolplein feestelijk heropend.
Op 13 juni is het schoolplein van de Montessorischool feestelijk geopend. In plaats van grijs betonnen tegelplein is
deze veranderd naar een groen en actief schoolplein waar kinderen kunnen bewegen, ontdekken, elkaar
ontmoeten of gewoon tot rust kunnen komen.
Ruud verteld dat deze stijl ook op eiland 10 wordt voortgezet.
6.2.4 Noodwoningen zijn in gebruik genomen.
Het bestuur heeft vernomen dat de eerste woningen inmiddels zijn betrokken. Op de open dag hebben wij helaas
geen antwoord meer gekregen. Ook de GM heeft niets meer van Ymere hierover vernomen.
7.

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

