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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:
- Hr. H. Jansen heeft onderstaande vragen gesteld:
1-storten baggerspecie IJtocht. zonder vergunning, met aanduiding drijfzand in een woonwijk, op een
grasveld/speelterrein, zonder informatie aan omwonenden. Pas na 14 dagen alsnog een hek geplaatst.
De voorzitter antwoordt dit na te gaan vragen.
2-zebrapadstrepen ontbreken op rotonde bij eiland 11 op de fietspaden. Was wel eerder afgesproken. Staat dit op
de puntenlijst van de gebiedsmanager?
De voorzitter antwoordt dat dit op de puntenlijst van de gebiedsmanager staat.
3-recht trekken Waddenweg thv studio5. Was ook eerder afgesproken. Staat dit op de puntenlijst van de
gebiedsmanager?
De voorzitter antwoordt dat dit ook op de lijst staat.
4-ad 6.1.1. Aanvraag kermis. Ik heb een nieuw aanvraag van 20 februari gezien voor kermis van 15-19 maart op Pterrein van de SKWA. (zie 6.1.1)
5-ad 6.2.2. Er is ook geen voetpad op de Bennebroekerweg tussen de Biesheuvelstraat en van Heusdenpad.
Voetgangers lopen risico op het fietspad waar ook bromfietsen rijden. Komt er nog een fietspad? zo nee, dan zou
ik met een verkeersbordaanduiding de voetgangers naar de Saarloosstraat verwijzen.
De voorzitter antwoordt dit punt mee te nemen naar de gebiedsmanager.
- Hr. T. van der Hulst heeft meerdere vragen gesteld:
Deze worden vanwege de grote hoeveelheid en de late indiening per e-mail beantwoordt.
Tijdens de vergadering:
- Hr. P. Smit vraagt nogmaals naar de stand van zaken van de Mid-stay woningen.
Het bestuur heeft niets meer vernomen; deels ook omdat de uitvoering nu in handen is van Ymere.
Wel heeft het bestuur net als alle andere bewoners van de wijk gezien dat er werkzaamheden gestart zijn.

3.

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

4.

Mededelingen.
4.1 De voorzitter doet de meldingen van verhindering.
4.2 Website.

4.3

Er is hard gewerkt aan de nieuwe website en met name het proberen terug te halen van alle oude bestanden. De
vernieuwde website van de wijkraad is vanaf vanavond weer online, al is hij nog niet helemaal compleet.
De voorzitter doet een uitleg via de beamer.
De gebiedskaart van januari 2017 van de gemeente staat op: https://haarlemmermeergemeente.nl/file/5798/download

5.

Concept verslag van de vergadering d.d. 9 januari 2017.
Er is een misverstand ontstaan met het verslag, daar wel de juiste concept verslagen zijn verzonden, terwijl
de uitgedraaide ter inzicht liggende aanwezige verslagen de oude versie was, dus wordt deze behandeld
bij de volgende vergadering. Tevens wordt op verzoek van Pieter Smit in de juiste versie een aanpassing
gemaakt door toevoeging van een vraag die hij al eerder aan onze voorzitter heeft gesteld, en ook
beantwoordt is, maar deze graag vermeldt ziet in het verslag.

6.

Thema’s.
6.1 Fysiek Inrichting Openbare Ruimte.
6.1.1 N.a.v. 6.1.4 d.d. 9-1-2017. Aanvraag vergunning kermis 15 t/m/ 19 maart is ingetrokken.
Naar aanleiding van het vele bezwaar op een tweede kermis in een jaar tijd in het winkelcentrum van Floriande
heeft de gebiedsmanager dit aangekaart bij de kermisexploitant. Er is toen gekozen om naar een andere locatie
te gaan zoeken. Dit is het parkeerterrein van het SKWA geworden.
6.1.2 Verfraaiing Trafostation.
Henk Jansen en Fred van Delden waren aanwezig bij de bijeenkomst.
Henk vertelt dat er na de zomer nieuwe afspraken worden gemaakt, dus wordt vervolgd.
Er wordt o.a. nog overleg gehouden met de architect i.v.m. de gevel, beplanting is helaas niet mogelijk door de
bekabelingen en er komt een reserve transformator.
Gelukkig wordt er wel een budget voor de verfraaiing voor uitgetrokken.
6.1.3 Windzwaard.
Er is overleg geweest tussen de gemeente en de ontwerper. In het kort komt het erop neer dat de momenteel
geplaatste lamp de meest haalbare lichtopbrengst geeft wat mogelijk is.
Door de constructie, het fiberglas deel is namelijk uit 1 deel gemaakt, is het niet mogelijk om van boven naar
beneden verlichting aan te brengen. De ontwerper zal met een publicatie komen waarin e.e.a. uitgebreid zal
worden uitgelegd. Wel is er nog gesproken dat indien er in de toekomst andere lampen op de markt komen die
de lichtopbrengst verbeterd hier serieus naar gekeken gaat worden.
Henk Jansen doet de opmerking dat het in ieder geval niet lijkt op wat er beloofd is en velen in de zaal delen
deze mening.
6.1.4 Verslag overleg Platform Hoofddorp Zuid.
6.1.5 Ontwikkelingen Zuiderhoeven en Hof van Pampus
6.2

Verkeer(sveiligheid).
6.2.1
Fluittoon brug nieuwe Bennebroekerweg bij het SKWA
6.2.2
Aanleg voetpad langs de Bennebroekerweg en oversteek Deltaweg (behandeld bij 6.1.4/6.1.5)

6.3

Sociaal.
6.3.1 Avondvierdaagse.
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! U kunt
zich aanmelden door een mail te sturen naar: verkeersregelaarsa4dfloriande@gmail.com onder vermelding van
uw naam en e-mailadres en welke avond of avonden u inzetbaar bent.
6.3.2 Nieuwe huiskamer Studio 5.
Na een prijs te hebben ontvangen van het oranje fonds is er in Studio 5 een nieuwe huiskamer gerealiseerd
samen met de jongeren. Marja van Wees was bij de opening en vult aan dat de bedoeling van dit project is dat
er nu ook meer meiden zich welkom gaan voelen.
Het is sfeervoller, bedoeld voor meerdere doelgroepen en er staan nieuwe activiteiten in de planning.

7.

Mededeling afscheid Fred van Delden als bestuurslid.
Fred, medeoprichter van onze wijkraad, neemt na 10 jaar diverse functies te hebben vervuld afscheid als bestuurslid.
Peter doet een dankwoord namens het bestuur en de wijkraad voor zijn grote inzet voor onze wijk.
Hij zal zich nog wel steeds blijven inzetten voor onze wijk met o.a. de portefeuille Schiphol, en bied ons als bestuur aan dat
we hem natuurlijk altijd voor vragen mogen benaderen.
Fred, namens allen: Bedankt!

8.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met de aanvang van de afscheidsborrel voor Fred.
Hij bedankt voor de aanwezigheid en ziet iedereen graag weer terug op de volgende vergadering.
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 8 mei 2017 om 19:30 uur.

