
Beste medebewoners en wijkpartners, 
 
 
Op maandag 14 september 2020 staat er een bewonersvergadering van de wijkraad Floriande 
gepland. Deze vergadering gaat niet door. De reden hiervoor zijn de bij u wel bekende 
coronamaatregelen die het kabinet heeft ingesteld. 
De nu eerstvolgende vergadering staat gepland voor 9 november a.s. We hopen dat deze 
vergadering doorgang kan vinden maar daarover wordt u nog geïnformeerd. 
Zodra het weer kan nodigen wij u natuurlijk weer graag uit om aanwezig te zijn bij onze 
bewonersvergaderingen. 
Tot dan houden wij u bij nieuws op de hoogte via onze website: https://www.wijkraadfloriande.nl/ of 
via onze andere kanalen zoals facebook of twitter, zoals we altijd al deden. 
 
Ook willen wij u vragen om eventuele vragen, opmerkingen of bevindingen in de wijk te blijven 
melden aan de wijkraad. Ook al kunnen we fysiek niet samenkomen we blijven ons inzetten voor de 
wijk. Ons werk gaat achter de schermen wel gewoon door en wij houden ook via videobellen contact 
met de gemeente. 
 
 
Bussluis Waddenweg 
De bussluis in de Waddenweg wordt t.z.t. aangepast. De sluis blijft in stand maar de 
verkeersregelinstallatie wordt veranderd en de rare bocht in de weg vlak na de bussluis wordt 
weggehaald. Het is nog steeds niet bekend wanneer de werkzaamheden zullen aanvangen. 
 
FBK laan 
De werkzaamheden aan de Fanny Blankers-Koenlaan zijn in volle gang. Op 14 september a.s. start 
fase 4a en b. Dan zal het stuk tussen het Almkerkplein en Domino’s tot en met de Hankstaat 
onderhanden worden genomen. Ook zal een deel van de Hankstraat opnieuw worden bestraat. Deze 
werkzaamheden duren tot 2 november.  Zie ook de bijlage of de onderstaande links. 
 
Meer informatie op: 
https://haarlemmermeergemeente.nl/werkzaamheden-fanny-blankers-koenlaan 
 
Of via installatie van de bouw-app: https://www.debouwapp.nl/ 
 
AED 
Sinds vorig jaar is de organisatie Stan in opdracht van de gemeente bezig om samen met de wijkraad 
en bewoners te zorgen voor een volledige dekking van de wijk met AED’s (automatische externe 
defibrillator, een apparaat om het hartritme te herstellen na een hartaanval). Met het bekend 
worden van een locatie op eiland 7 heeft de hele wijk nu een afdoende dekking. 
 
De bijgewerkte kaart u hier: 
https://drive.google.com/open?id=1d6zDrJwDl0tnifCgvu03Zppe0YlXgw9w&usp=sharing 
 
Boseilanden 
De werkzaamheden van Tennet voor de aanleg van de ondergrondse 380 KV-leidingen zijn afgerond 
en het gebied zal op korte termijn worden opgeleverd. Dat zal gebeuren in de oorspronkelijke staat. 
Wel is inmiddels door de gemeente toegezegd dat het fietspad dat evenwijdig loopt aan de N205 en 
deels onverhard is, geasfalteerd zal worden. Dit staat voor 2021 op de planning. 
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Heeft u vragen, dan kunt u ons zoals gewoonlijk altijd bereiken via 
secretariaat@wijkraadfloriande.nl  zodat het bestuur van de wijkraad kan gaan kijken wat we daar 
aan/mee kunnen doen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karin van Dam 
Secretaris 
Wijkraad Floriande 

 
 
 
 
 
 
Nog even iets heel anders op verzoek van ons bestuurslid Ruud van Eeden bijgevoegd; 
Ik collecteer voor het Spierfonds, om de strijd tegen spierziekten te steunen. Een spierziekte kan 
iedereen overkomen. Geef veilig en anoniem in mijn online collectebus en maak wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten mogelijk. Dank je wel! https://mii.io/c/spierfonds-mobiele-
2020?p=39403407 
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Reconstructie Fanny Blankers-Koenlaan 

Werkzaamheden Almkerkplein – Hankstraat (Fase 4 A + B)

 
Werkzaamheden van 14 september tot 2 november 2020 
Op maandag 14 september starten wij om 07.00 uur met de werkzaamheden aan de oostkant van de Fanny Blankers-Koenlaan 
bij het parkeerterrein Almkerkplein en Domino’s tot en met de Hankstraat.   

We graven een deel van de weg uit en vullen dit met gebroken puin/zand (cunet) zodat de weg later bestraat/geasfalteerd kan 
worden. Ook leggen we het riool om en we brengen nieuwe bestrating aan op stoepen en fietspaden.  
Deze werkzaamheden duren tot 2 november.  

Tussen 14 september en 2 november wordt ook het noordelijke deel van de Hankstraat, tussen de Fanny Blankers-Koenlaan en 
het Hemertplein, opnieuw bestraat. De precieze planning voor deze werkzaamheden is nu nog niet bekend maar zal tussen  
26 oktober en 2 november zijn. Dit hangt af van het weer. Deze werkzaamheden duren ongeveer 6 dagen. 

U kunt het winkelcentrum bereiken via de Nieuw Molenaarslaan en Fanny Blankers-Koenlaan. De Dussenstraat en het 
parkeerterrein Aalburgplein zijn ook via die kant bereikbaar net als de oostelijke ingang naar de Sjoukje Dijkstralaan. Hieronder 
ziet u de omleidingsroutes.  

 

Wat betekent dit voor u? 

Voor bewoners van de Fanny Blankers-Koenlaan 
Loopplanken: als de stoep aan de noordkant wordt opgebroken, leggen we tijdelijke loopplanken neer. U kunt dan altijd bij uw 
voordeur komen.  

Parkeren auto’s: U kunt niet voor de deur parkeren. Wij vragen u om aan de achterkant van de woningen te parkeren of op het 
parkeerterrein aan de overkant. U kunt het parkeerterrein bereiken via de nieuwe doorgang aan de Hankstraat. 

 



 
Rioolaansluiting: tijdens de werkzaamheden leggen wij ook een deel van het riool om. Als we met de rioolwerkzaamheden bezig 
zijn, kunt u tijdelijk het toilet niet gebruiken. Ook kunt u tijdelijk niets door de afvoeren spoelen (wasbak, wasmachine, 
vaatwasser etc.). Als we bij u voor de deur aan het werk gaan, krijgt u bericht van ons. Als de werkzaamheden klaar zijn, kunt u 
even een rioollucht ruiken. Dit is niet schadelijk en trekt snel weer weg. 
 
Hellingbaan voor minder validen: de hellingbaan halverwege de Fanny Blankers-Koenlaan blijft bestaan. Wij zorgen ervoor dat 
minder validen deze gewoon kunnen blijven gebruiken.   

Busbaan: tijdens deze werkzaamheden (fase 4A)komt de busbaan aan de kant van het parkeerterrein Almkerkplein. Dit doen we 
zodat we de werkzaamheden aan de noordkant kunnen uitvoeren.  
In fase 4B gaan de bussen over de nieuw gemaakte rijbaan rijden. Wij voeren dan werkzaamheden uit aan de zuidkant.  

Bushaltes: de bushalte komt te vervallen. U kunt gebruik maken van de nieuwe bushalte “Sportdorp”. Deze staat ongeveer 200 
meter verderop richting Nieuwe Molenaarslaan (bij het Haarlemmermeer Lyceum). 

Fietsers: fietsers worden omgeleid. De omleidingsroute aan de noordkant, bord F, gaat door de Sjoukje Dijkstralaan. 
Omleidingsroute aan de zuidkant, bord V, is via het Altena pad. 

Voetgangers: aan de oostkant liggen loopplanken voor bezoekers van de winkels. Andere voetgangers worden via de 
omleidingsroutes omgeleid.  

Voor bewoners van het hofje 
Woont u aan het Hofje van de Fanny Blankers-Koenlaan, dan kunt u het hofje op dezelfde manier in en uit rijden als in fase 2. 
Maar, u moet nu rechtsaf richting Nieuwe Molenaarslaan en ook vanaf deze kant het hofje weer in rijden.  
Let op de busbaan oversteek! 

Voor bewoners van de Hankstraat en andere straten 
Tussen 26 oktober en 2 november wordt de noordkant van de Hankstraat opengebroken en opnieuw bestraat. U kunt dan niet 
doorrijden naar de Fanny Blankers-Koenlaan. U moet omkeren bij het Hemertplein.  

Bezoekers van apotheek Drie Meren kunnen parkeren op het Almkerkplein en naar de overkant lopen. 

Bewoners en bezoekers van dagbesteding Floriande en kapsalon Floriande, kunnen via de Meeuwenstraat tot aan de 
dagbesteding rijden. Daarna bij het Hemertplein omkeren en weer richting Meeuwenstraat rijden.  

Neem contact met ons op als u vragen heeft 
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via email FBK@boskalis.com. Of, download de BouwApp zodat u op de hoogte 
blijft van de laatste informatie. 

Op woensdagmiddag tussen 15.00 uur en 16.00 uur kunt u ook binnenlopen in onze bouwkeet. 

Met vriendelijke groet, 
Boskalis B.V. 

Johan Hussaarts – Omgevingsmanager project Fanny Blankers-Koenlaan 
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