Concept verslag van de vergadering op maandag 11 september 2017

Aanwezig:

Bestuur:
Afgemeld:

D. Noordman, Mw. C Timmerman, J.W. Commissaris, F. van Delden, Mw. C van Hees,
J. Brugman, Mw. E. Brugman, G.A. Schmitz, Mw. J.E. Seinstra (GB), M. Ardewijn (GM),
W. van Dam, T. van der Hulst, Mw. H. Langemeijer, T. van Limburg, Mw. A. Meijer, W. van Vark,
Mw. M. van Wees, M. van Barneveld, F. Kors, J. Thuijs, A. Peppelman, M. Klaasse, Mw. M. Klaasse,
Mw. L. Schutte
P. van Diejen (penningmeester/ waarnemend voorzitter), R van Eeden, Mw. K. van Dam (secretaris),
Mw. M. Alberts, K. van Beelen, T. de Boer, S. Boon

1.

Opening en welkom.
De waarnemend voorzitter P. van Diejen heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2.

Rondvraag.
De punten voor de rondvraag 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 vragen heeft
verzoeken wij u vriendelijk deze altijd per mail aan ons toe te sturen.
Er waren geen punten gemeld.

3.

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

4.

Mededelingen.
4.1 De voorzitter doet de meldingen van verhindering.
De heer K. van Beelen kan wegens gezondheidsredenen onze vergadering niet meer bijwonen.
4.2 De gebiedskaart van de gemeente staat op: https://haarlemmermeergemeente.nl/file/7177/download
4.3 Verloop ongeval vaste bezoeker (Zie de laatste mail).
Pieter is in staat om bezoek te ontvangen. Voor meer gegevens kunt u een mail sturen naar
secretariaat@wijkraadfloriande.nl.
4.4 Opening skatebaan.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de skatebaan. Het onverwacht aantreffen van afwateringsleidingen die
vervangen moeten worden zorgt ervoor dat de afrondende grondwerkzaamheden vertraagd worden.
De datum van de officiële opening staat gepland op 23 september. Hierover wordt nog gecommuniceerd. Door
omwonenden is aangegeven dat er parkeeroverlast wordt verwacht. De gemeente zal hierop anticiperen door enerzijds
metingen te verrichten zodat we weten wat de daadwerkelijke ontwikkelingen zijn. Anderzijds wordt er al gekeken waar
en in welke vorm eventuele parkeerruimte kan worden gerealiseerd. De ruimte tussen de skatebaan en de Deltaweg
lijkt hierbij het meest voor de hand te liggen.
Mw. M. van Wees heeft geconstateerd dat er hekken zijn omgevallen en er al kinderen spelen.
De GB reageert hierop dat zij hier iemand naar laat kijken.
4.5 Van Genderenplein.
De eigenaar van het winkelgebied heeft mede namens de winkeliers aangegeven om het Van Genderenplein te willen
opwaarderen. Elementen zijn onder andere het aanbrengen van een speelgelegenheid in de hoek bij de makelaar en
Kruidvat en ook maatregelen om het (brom) fietsen op het plein te ontmoedigen/weren. Over beide is overleg met de
gemeente gaande. Er staan borden met de vermelding voetgangerszone.
De GB vult aan dat totale afsluiting onmogelijk is en het daarom op sommige plaatsen gedoogd wordt. Veel ligt aan de
mentaliteit en het gedrag van de bezoekers en daarom is ook de handhaving ingezet.
4.6 Proef afval inzameling eiland 3.
Tijdens de proef zijn verschillende afvalsoorten ondergronds ingezameld. Alleen het tuinafval is bovengronds
verzameld. De wijze van inzameling kon rekenen op steun en er is een aanzienlijke reductie van de hoeveelheid afval
bereikt. De proef op eiland drie is op 20 juli feestelijk afgerond.
Dit najaar zal begonnen worden met de verdere uitrol. De resultaten worden overlegd, daarna wordt er besloten hoe
verder te gaan en dan gaat alles naar de raad toe. Hierover zal nog worden gecommuniceerd.
4.7 Drempels IJweg.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de motie Hobbelweg heeft de gemeenteraad het college opgedragen om met
oplossingen te komen voor de gesignaleerde knelpunten. Dat betreft een tweetal drempels met een te steile

hellingshoek (20-km). Een aantal jaren geleden is echter middels participatie besloten om de IJweg aan te passen naar
de huidige toestand. Overigens zonder de heel erg steile drempels. Er zou er 1 komen aan het begin was de afspraak.
Maar om nu aanpassingen te doen zonder overleg met de bewoners en wijkraad gaat echter te ver. Er zal opnieuw
participatie plaatsvinden over de IJweg.
4.8 Voortgang 380 KV.
De werkzaamheden in het deel tot de Kruisweg (N201) zijn vrijwel afgerond. Op de Boseilanden gaan de
werkzaamheden nog door. Zoals eerder gecommuniceerd wordt de openstelling van De Boseilanden in de tweede
helft van 2018 verwacht.
De aanleg van de 150Kv leiding vanaf De Boseilanden naar het Alliander station in Overbos is inmiddels zover
gevorderd dat het skeelerpad (tussen Fanny Blankers-Koenlaan en Goeree-Overflakkee pad) binnenkort zal worden
opengesteld. Het gras zal opnieuw worden ingezaaid.
De speeltoestellen die tijdelijk zijn verwijderd zullen na het opkomen van het gras worden teruggeplaatst. Inclusief een
extra speeltoestel: Het Duikel duo.
In november zal begonnen worden aan de zuidkant met het verwijderen van de oude hoogspanningsmasten(150KV).
4.9 Haarlemmermeer run.
De route van de run loopt in 2017 en 2018 anders in verband met de werkzaamheden van Tennet. Verder heeft de
wijkraad geen klachten, problemen of opmerkingen binnen gekregen.
4.10 Cultureel erfgoed.
De lokale politieke partij HAP pleitte voor het idee dat er informatieborden komen langs belangrijke cultuurhistorische
plekken in Haarlemmermeer. “Cultureel erfgoed moeten we koesteren en dan met name het erfgoed dat niet meer
zichtbaar is. Dit moeten we weer tot leven wekken. Plaats informatieborden bij plekken die cultuurhistorisch voor
essentieel belang zijn geweest voor onze polder”.
Dit idee gaat uitgevoerd worden.
Het wordt een groot openluchtmuseum ter grootte van onze polder.
4.11 Park 21 uitnodiging.
Op zaterdag 23 september is er tijdens de landschapstriënnale een speciale PARK21 dag. Een dag vol leuke
activiteiten, presentaties en actieve workshops zoals presentaties en informatie over dit metropolitaanse park,
spinnenjacht, fietsexcursie, boeren golfen bij de parklandboeren, het nieuwe Klimpark2 en Tuinadvies door NTVL.
Voor meer info: www.park21.info/agenda/park21dag
Helaas zijn de toegangswegen vanaf de rotonde nog steeds een bespreekpunt bij de gemeente.
5.

Concept verslag van de vergadering d.d. 11 september 2017.
Het aangepaste verslag wordt tekstueel goedgekeurd, op punten naar aanleiding van worden onder de thema’s behandeld.

6.

Het nieuwe veiligheidsbeleid 2018.
In verband met het opstellen van het nieuwe veiligheidsbeleid voor 2018 wil de gemeente in gesprek met ons als
wijkbewoners om op te halen welke veiligheidsthema’s er leven.
De Gebiedsmanager wil ook door middel van een poll weten welke punten er meer aandacht behoeven. Hier wordt nog een
aparte mail over verstuurd.
Mw. van Wees noemt al meteen het punt onverlicht rijden.

7.

Thema’s.
7.1 Fysiek Inrichting Openbare Ruimte.
7.1.1 Vervanging buslijn 168 en 268.
De voorzitter geeft Djorn Noordman het woord.
In de bijgevoegde bijlage ziet u zijn tekst, met de dringende oproep om uw mening over de voorgenomen nieuwe
dienstregeling te geven. U kunt deze sturen aan: secretariaat@wijkraadfloriande.nl
Bij voldoende draagvlak kunnen we, wellicht ook samen met de scholen en voorzieningen in de wijk, samen optrekken
om dit onverantwoorde plan te keren én de gemeente overtuigen om nu haar verantwoordelijkheid te nemen i.p.v. een
passieve houding aan te houden en te wachten tot het spreekwoordelijke kalf verdronken is.
Ook kunt u nog steeds de petitie van Mw. Carmen Timmerman ondertekenen op:
https://petities.nl/petitions/behoud-bushaltes-floriande-zuid-oost-in-hoofddorp?locale=nl
In de vergadering zijn onderstaande punten genoemd:
-overal verspreiden
-aan iedereen in het adressenbestand sturen
-evt. met cc/onderschrift aan wethouder Reneman
-een tv-programma b.v. “kan niet waar zijn” inschakelen
-scholen, pioniers, SKWA benaderen
-VVN benaderen
- Verkeerscommissie benaderen i.v.m. de verkeersveiligheid F.B. Koenlaan
-vervoerscommissie
-HOV>BB weg> OV is eruit gehaald
- Bus doet wedstrijdje stoepranden raken/ kunnen niet keren

-v.b., zoals in Haarlem noemen
-Jo-Else vraagt rapport op, laat kijken naar verkeersveiligheid, zegt: gebruik de politieke partijen
-denken om de overstekers v Heusdenpad
-reminderbrief aan fractie sturen i.v.m. geen reactie

7.1.2 Kermis.
De vergunning voor in het winkelcentrum is verleend. De gebiedsmanager gaat nogmaals navragen hoe het staat
met de vaste (stroom) aansluiting. Voor dit jaar zal er wederom een voorlopige voorziening (aggregaat) worden
geplaatst; wel wordt er gekeken of deze op een andere plek kan worden neer gezet.
De GB vult aan: 21 September komt het voor bij de rechter, de vergunning is verleend en verlengt i.v.m. de
bezwaarprocedure. Redactie: Inmiddels is bekend dat de kermis naast de dependance van het
Haarlemmermeerlyceum plaatsvindt.
De kermis is van 4 t/m 8 oktober.
7.2 Sociaal.
7.2.1 Evaluatie Mysteryland.
Het bestuur van de wijkraad zal bij de evaluatie aanwezig zijn en willen graag uw opmerkingen en/of klachten
meenemen. U kunt uw bevindingen mailen naar secretariaat@wijkraadfloriande.nl
Vanuit de zaal hebben wij de punten; - grote verkoop van lachgas en de afval daarvan
- te weinig verkeersregelaars
- bewoners toegangen kaart
- veel vuil/ afval langs de wegen
- parkeer overlast
- te lange afsluiting van omliggende wegen
- te lange afsluiting van het bos
- camping geluidsoverlast
- ontbreken van handhaving (verkeersregelaars niet handelingsbevoegd)
8.

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

