
            
 

Locatie: Restaurant "First Place" (1
e
 etage) in het Sportcomplex Koning  Willem Alexander 

aan de Bennebroekerweg 800 

 

 

 

1. Opening en welkom van de voorzitter 
 

 
2. Rondvraag 

Rondvraagpunten kunnen zowel vóór de vergadering, per e-mail aan secretariaat@wijkraadfloriande.nl, als tijdens 

de vergadering bij dit agendapunt 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. 

 

 

3. Vaststelling agenda 

4. Mededelingen 
 

4.1 Berichten van verhindering   
4.2 Vacature bestuur verloop 
4.3 Nieuwe gebiedsmanager 

 
 
5. Concept verslag van de vergadering d.d. 13 november 2017 

Goedkeuring tekstueel; punten naar aanleiding van worden onder de Thema’s behandeld. 
 
 
6. Thema’s  

 
6.1  Fysiek: Inrichting Openbare Ruimte 

6.1.1 Bussluis Waddenweg 

6.1.2 Buslijn 341 + F.B. Koenlaan 

6.1.3 Duinpolderweg 

 

6.2 Sociaal 

6.2.1 Inzameling kerstbomen 6 januari 2018 

 

 

7.       Sluiting  

      Aansluitend onze Nieuwjaars toast 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

  Agenda bewonersvergadering op maandag 8 januari 2018 vanaf 19:30 uur 
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Concept verslag van de vergadering op maandag 13 november 2017  

          

    

Aanwezig:          D. Noordman, J.W. Commissaris, F. van Delden, Mw. C van Hees, R. Elema, Mw. W. Hoekstra,  

                            H. Jansen, R. Klaasse, Mw. M. Klaasse, Mw. H. Langemeijer, T. van Limburg, H. Lubberts,  

                            Mw. A. Meijer, G.A. Schmitz, Mw. J.E. Seinstra (GB), M. Ardewijn (GM), W. van Dam, W. van Vark,  

                            B. Chevallerau, P. van Hulzen , A. van der Drift, R. Heimerikx, Mw. K. Verzijlbergen, Mw. T. de Boer,  

                            N. de Boer, A. van Rijnbeak, F. Kors, Mw. L. Schutte, Mw. C. Schnuck, Mw. F. Geers 

               Bestuur:             S. Boon (voorzitter), Mw. K. van Dam (secretaris), 

Afgemeld:           P. van Diejen, R. van Eeden, Joop Thuijs, C. Booman, Mw. I. Booman, J v Driel, J. Brugman  
 

  

  

1. Opening en welkom.      

         De voorzitter 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.  

         4.2    Skatepark opening.  
                  Op 23 september is de skatebaan heropend. Na enkele maanden werk is deze flink uitgebreid. Het is  
                  overduidelijk dat dit ook nodig was gezien het aantal bezoekers per dag. 
         4.3     Noodwoningen F.B. Koenlaan opening.  
                  Op 22 September zijn deze woningen feestelijk geopend. De laatste woning is inmiddels ook bewoond. Enkele vaste   
                  bezoekers van de bewonersvergaderingen hadden aangegeven hier graag een kijkje te willen nemen en hebben  
                  daarom deze uitnodiging ook ontvangen. De bezwaren van enkele wijkraad bezoekers zijn hierdoor ook weggenomen. 
                  Een aantal dingen zijn nog niet helemaal afgerond maar er wordt aan gewerkt. 
         4.4     Vacature bestuur. 
                  Reeds eerder heeft het bestuur van de wijkraad aangegeven dat er een vacature open staat voor een nieuw  
                  bestuurslid. Wij zouden graag iemand bij het bestuur willen hebben met verstand van web content om de website bij te  
                  houden. 
         4.5     Werkzaamheden zuidrand. 
                  Momenteel wordt er gewerkt op de nieuwe Bennebroekerweg aan een turborotonde die deels de hoofdaansluiting voor      
                  Tudorpark gaat worden. Ook wordt er gewerkt aan een geluidswal t.h. van de Zuiderhoeven.  
                  Daarom zal tot en met maandag 27 november de Nieuwe Bennebroekerweg afgesloten zijn richting Zwaanshoek en  
                  vanaf 27 november t/m 8 december 17.00 uur ook in de andere richting worden afgesloten. 
         4.6     Beklag contact gemeente. 
                  Het bestuur van de wijkraad krijgt regelmatig signalen door dat wanneer er een melding wordt gedaan bij de   
                  gemeente, dat deze beantwoord wordt met alleen de melding “AFGEHANDELD”, terwijl de melding niet in  
                  behandeling is genomen. 
                  Vanuit de aanwezige bewoners wordt hierop gereageerd dat dit inderdaad zo is. 
                  Met de gebiedsmanager is afgesproken dat indien u een melding doet en hierop geen gehoor of juiste reactie krijgt of  
                  een onvoldoend gevoel heeft dat het systeem niet werkt, kunt u de melding rechtstreeks doorsturen naar de  
                  gebiedsmanager. J.E.Seinstra@haarlemmermeer.nl 
                  Als reactie op dit punt, wordt door de bewoners ingegaan op het gitzwart afgeven van brugleuningen en het onvolledige 
                  strooibeleid. De gebiedsbeheerder M. Ardewijn zal dit nakijken. 
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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. Thema’s:  

6.1  Fysiek: Inrichting Openbare Ruimte 

6.1.1  Update vervanging buslijn 168 door D. Noordman. 

               Er zijn vragen uitgezet bij P. van Soest, maar hier zijn nog steeds geen antwoorden op gegeven. Er gaat wederom een   

               rappelbrief hierover uit. 

               De gebiedsmanager mw. J. Seinstra vertelt dat de eerste antwoorden binnen zijn, maar nog getoetst moeten worden. 

               Het verslag wordt naar de wijkraad gestuurd met de diverse uitgezochte vragen. Ook komt er een onafhankelijk  

               onderzoek en een uitnodiging van Connexxion en de vervoersregio Amsterdam voor een gesprek met de wijkraad en  

               initiatiefnemers. 

               Er is enorm veel verzet en onbegrip vanuit de wijk tegen de nieuwe dienstregelingen.  

               Ook rijzen de vragen hoe het verder gaat met de B. de Coubertinlaan, H, Didonlaan, alle onnodig gemaakte kosten en de  

               nog komende onnodige kosten, waarom er tegelijktijdig tijdens de verkeerstellingen smileys staan opgesteld, het  

               doortrekken van de bus lijnen, evt. verkeerslichten, bushaltes, de fietspaden, het laden en lossen, het in en uitrijden op  

               de parkeerplaatsen en of er geen uitstel (van 10 dec.) mogelijk is tot alles rond is en veilig is gemaakt, enz. 

               D. Noordman wordt door al de aanwezigen gecomplimenteerd voor al zijn inzet. 

6.1.2  Update bussluis. 

               De proefperiode voor de openstelling van de bussluis is inmiddels voorbij. De eindmeting d.m.v. telslangen is nu gedaan  

               en er wordt een datum gepland voor de eindevaluatie. Ook zal er een inloopavond voor bewoners komen. Wanneer dit   

               plaats vindt wordt naar u gecommuniceerd. 

6.1.3       N.a.v. 11-9-2017 punt 4.5 Van Genderenplein; De gebiedsbeheerder M. Ardewijn gaat de situatie van de wel/niet en/of   

               foutieve geplaatste borden bekijken en komt hierop terug. 

6.1.4       N.a.v. 11-9-2017 punt 4.6 proef afval inzameling eiland 3; F. van Delden stelt de vraag wat nu verder… De voorzitter    

               gaat een stukje uitleg hierover proberen te schrijven. 

               Bezwaren en klachten van bewoners op de proef zijn ook meegenomen in de evaluatie. 

6.1.5       N.a.v. 11-9-2017 punt 6 nieuwe veiligheidsbeleid 2018; deze mail is nog niet ontvangen. De gebiedsmanager Mw. J.  

               Seinstra beloofd dat deze eraan komt. 

6.1.6       N.a.v. 11-9-2017 punt 7.1.1 vervanging buslijn 168 en 268; B. Chevallerau vraagt of er al een rapportage is. De  

               gebiedsmanager mw. J. Seinstra antwoordt dat deze er nog aan komt. 

6.1.7       N.a.v. 11-9-2017 punt 7.1.2 kermis; F. van Delden vraagt naar de stand van zaken. De gebiedsmanager antwoordt  

               hierop dat er n.a.v. wordt uitgezocht hoe nu verder te gaan. 

 

6.2 Sociaal: 

6.2.1 Evaluatie Mysteryland. 

              Op 30 oktober heeft de evaluatie plaatsgevonden. F. van Delden is hierbij aanwezig geweest. Er zijn een aantal  

              klachten doorgegeven. Het verslag hebben wij ter inzage liggen en kan eventueel aan u doorgestuurd worden. 

6.2.2 Evaluatie kermis.  

              De kermis heeft op 4 t/m 8 oktober naast het SKWA plaats gevonden. De wens vanuit de exploitant is om deze  

              1x per jaar in het centrum van Floriande te behouden, de gemeente is bezig met onderzoeken naar de mogelijkheden. 

6.2.3 Kerstboom inzameling 6 januari. 

              Vanzelfsprekend zoeken wij nog vrijwilligers die op de inleverpunten willen helpen. 

              Marco, Marja, Willem, Lizeth, Reinder, Carla, Ans en Fred geven zich bij deze op. 

6.2.4 Sociale kaart online.  

              De Sociale kaart Haarlemmermeer is vanaf 7 oktober live. Een digitaal overzicht van ingekocht- en  

              vrij toegankelijk aanbod op het gebied van welzijn, gezondheid, zorg, sport en cultuur voor inwoners in een kwetsbare  

              situatie staat online en is te vinden via: www.socialekaarthaarlemmermeer.nl 

                 

      

 7.      Sluiting.   

 De voorzitter sluit de vergadering.   

 Hij bedankt voor de aanwezigheid en ziet iedereen graag weer terug op de volgende vergadering op maandag 8 januari    

 2018 om 19:30 met aansluitend een nieuwjaarsborrel.  

 

 

 Het duurt nog even maar het bestuur wenst u alvast hele fijne feestdagen toe en zie u graag volgend jaar weer.                                    


