
Beste medebewoners en wijkpartners, 
 
Allereerst willen wij, het bestuur, u nog het beste voor 2021 toewensen. Hopelijk wordt dit een beter 
jaar dan het jaar dat we achter ons gelaten hebben en blijft iedereen gezond. Op maandag 11 januari 
2021 stond er een bewonersvergadering van de wijkraad Floriande gepland. Zoals eerder gemeld 
ging deze vergadering ging niet door. Dit vanwege diverse redenen zoals de coronamaatregelen, de 
verzwaarde lockdown en ziekte van onze secretaris. De Terugblik naar 2020 en de vooruitblik naar 
2021 willen wij u echter niet onthouden. 
De voorzitter heeft een boodschap voor u ingesproken. Via onderstaande link kunt u deze 
videoboodschap bekijken. 
 

 
Terugblik en vooruitblik naar 2021 
(klikken voor start de videoboodschap) 
 

 
De nu eerstvolgende vergadering staat gepland op 8 maart a.s. Als we onverhoopt op 8 maart ook 
niet op de normale manier kunnen vergaderen, dan plannen wij een overleg via videobellen (via 
MSteams).  
 
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. 
 
Meld eventuele vragen, opmerkingen of bevindingen in de wijk aan de wijkraad, via 
https://www.wijkraadfloriande.nl/contact. 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. 
 
FBK laan 
De werkzaamheden aan de Fanny Blankers-Koenlaan zijn afgerond. Op 11 december jl. is het project 
opgeleverd. Binnenkort zal er een online bijeenkomst worden georganiseerd voor de oplevering. Als 
de coronamaatregelen voorbij zijn zal er een echte fysieke oplevering komen. 
 
De wijkraad vindt het resultaat er goed uitzien. We gaan er van uit dat ook de verkeersveiligheid met 
dit project een stuk beter gaat worden. Op dit moment bespeuren we nog wat onwennigheden bij de 
bezoekers van het winkelcentrum. Niet iedereen is nog bekend met de gewijzigde verkeerssituatie. 
Daarvan is melding gemaakt en er zijn nu ook borden opgehangen die dit aangeven. Geef elkaar een 
beetje de ruimte tot iedereen gewend is geraakt aan de nieuwe situatie. 
De Hankstraat is inmiddels opnieuw bestraat. Via deze straat verlaat je ook het parkeerterrein voor 
de AH. Een kledingcontainer belemmert het zicht bij het verlaten van het terrein. Deze zal verplaatst 
worden. Met het herstraten van de Dussenstraat in januari zullen alle werkzaamheden afgerond zijn. 
 
De klankbordgroep FBK-laan, waarin ook de wijkraad deelneemt, zal in mei a.s. het project 
evalueren. 
 
Meer informatie op: 
https://haarlemmermeergemeente.nl/werkzaamheden-fanny-blankers-koenlaan 
 
Asfalteerwerkzaamheden Waddenweg/Deltaweg 
In een vorige nieuwsbrief is gemeld dat de Waddenweg en Deltaweg opnieuw geasfalteerd zouden 
worden in december. Dit is alleen gebeurd op het noordelijk deel van de Waddenweg. Van 
asfaltering van de Deltaweg is afgezien wegens de werkzaamheden aan de FBK-laan en de slechte 
bereikbaarheid van het winkelcentrum met de feestdagen in december. De asfalteerwerkzaamheden 
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van de Deltaweg en het zuidelijkdeel van de Waddenweg zullen nu in de zomer plaatsvinden. Op dit 
moment is de datum nog niet bekend. 
 
Parkeren Floriande Noord 
Bewoners van Rottumeroog en de Waddenweg in Floriande Noord hebben veel overlast van auto’s 
die lang geparkeerd staan in de wijk. Om dat op te lossen, zou er meer gecontroleerd moeten 
worden. Maar de gemeente kan niet de hele dag handhavers inzetten. Dat wordt nu opgelost met 
parkeersensoren. De sensoren zijn in de grond geplaatst en meten of er een auto geparkeerd staat 
op de parkeerplaats. Dit doen ze doordat ze metaal detecteren. Er wordt niet gekeken naar het 
kenteken, alleen of de parkeerplek bezet is of niet. De sensoren geven aan een centraal systeem 
door hoelang de auto’s er staan. De gemeente krijgt een melding wanneer een auto te lang 
geparkeerd staat. Op deze manier probeert de gemeente inzicht te krijgen in het lang parkeren al 
daar. 
 
Graffiti 
De wijkraad heeft een aantal meldingen ontvangen van graffiti in de wijk. Hiervan is bij de gemeente 
melding gedaan. Mocht u dat ergens aantreffen maak dan een melding hiervan op de gemeentesite 
liefst met foto. De gemeente verwijdert graffiti op bruggen en kunstwerken. Lelijke woorden worden 
met voorrang verwijderd. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het weghalen hiervan. Graffiti 
weghalen op een elektriciteitskast is gevaarlijk en wordt daarom niet snel gedaan. 
 
Grofvuil 
Er wordt nog steeds te veel grofvuil geplaatst bij de brengparken. Dat is niet de bedoeling. Voor het 
ophalen van grofvuil kan je een afspraak maken bij de Meerlanden. Op dit moment duurt het best 
lang voordat het vuil wordt verwijderd. Ook als je belt. Helaas is er op dit moment veel overlast aan 
afval in Haarlemmermeer. Meerlanden heeft nu geen capaciteit, er zijn daarom op veel plekken extra 
containers geplaatst om dit probleem op te lossen.  
 
Gladheid 
De wijkraad wil u wijzen op de door de gemeente aangewezen strooiroutes. Op een kaart kunt u zien 
welke wegen met zout/zand bestrooid worden en op welke fietspaden pekel gesprenkeld wordt om 
de gladheid te bestrijden. 
https://geoweb.haarlemmermeer.nl/GeoWeb/index.html?viewer=Strooiroute 
 
Kerstbomeninzameling 
Onze jaarlijkse kerstbomeninzameling die gepland stond voor zaterdag 9 januari 2021 hebben we 
helaas moeten annuleren. Het was de bedoeling om deze door te laten gaan. De voorbereidingen 
waren al in volle gang. De verzwaarde lockdown gooide echter roet in het eten. Door de hoge 
opkomst en grote inleverbereidheid van bomen is de inzameling altijd een hele happening. Maar 
door de eis van max 2 personen op een inzamelpunt en alle andere maatregelen om het coronaproef 
te maken, heeft de wijkraad hier van af moeten zien.  
 
Kanovereniging 
De kanovereniging KV Waterwolf is op zoek naar een locatie in onze wijk om zich te vestigen. Dit zal 
ergens langs de IJtocht zijn. Dat is het ideale vaarwater voor de kano’s. Op dit moment is er nog geen 
locatie bekend. In de volgende bewonersvergadering is hier mogelijk meer over bekend. 
 
Vissteiger 
Bij de gemeente is een verzoek binnengekomen voor de aanleg van een vissteiger. Deze zal 
aangelegd worden ter hoogte van Hemertplein 10 in de IJtocht. 
 
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. 
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