
 

 
 

Locatie: Via Teams 
Klik op deze link om deel te nemen aan de vergadering 

1. Opening van de voorzitter. 
Vanaf 19.25 uur kan u in de online omgeving binnenkomen. 

 
2. Rondvraag. 

Punten voor de rondvraag 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. 
Misschien heeft u punten die u graag eens op de agenda zou willen zien? Deze kunt u ook doorgeven vooraf aan de 
vergadering op secretariaat@wijkraadfloriande.nl  
 

We willen u vragen om hier actief aan te geven welke zaken u graag zou willen bespreken met de wijkraad. 
Omdat we elkaar al lange tijd niet fysiek hebben gezien is het noodzaak dat we van u te horen krijgen wat er 
momenteel speelt in de wijk. 

3. Concept verslag van de vergadering d.d. 10 mei 2021. 
Goedkeuring tekstueel; punten “naar aanleiding van” worden onder de Thema’s behandeld. 

 

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

5. Mededelingen. 
5.1 Berichten van verhindering   
5.2 FB Koenlaan 
5.3 Evenementen 

 
 
6. Thema’s.  
6.1  Fysiek: Inrichting Openbare Ruimte. 
6.1.1 Asfalteringswerkzaamheden Deltaweg/Waddenweg 
6.1.2 Verbreding Nieuwe Bennebroekerweg 
6.1.3 Park21 
6.1.4 Afvalbakken winkelcentrum 

 
6.2 Sociaal Domein. 
6.2.1 Jeugdoverleg 
6.2.2 Skatepark 

 
7. Sluiting. 

 
 

 

Agenda online bewonersvergadering op maandag 12 juli 2021 vanaf 19:30 uur 
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1. Opening van de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze tweede online vergadering van de 
wijkraad. Een bijzonder welkom aan Suzanne van Dijk teamanager van HVO-Querido. Zij zal ons zo dadelijk 
iets gaan vertellen over Spaarnevleugels. 
 
In onze vorige vergadering hadden we 27 deelnemers. Vandaar dat we dit vooralsnog continueren. Ons 
volgende overleg op 12 juli zal dan ook nog wel een onlinevergadering zijn. Na de zomer hoopt de wijkraad 
weer over te kunnen gaan op fysieke bijeenkomsten. 
 
Zoals ik vorige keer ook al meldde is het een hele tour om tijdens corona op de hoogte te blijven van wat er 
speelt in de wijk. We merken dat het wat stilletjes wordt. Begrijpelijk want mensen hebben ook ander zorgen 
aan hun hoofd. Desondanks proberen we door te gaan met zaken die spelen in onze wijk. 

 
Vandaar ook dat we altijd beginnen met de rondvraag om zaken op te halen die spelen in de wijk. 

2. Rondvraag. 
Punten voor de rondvraag 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. 
Misschien hebt u punten die u graag eens op de agenda zou willen zien? Deze kunt u ook doorgeven vooraf 
aan de vergadering op secretariaat@wijkraadfloriande.nl  
 
We willen u vragen om hier actief aan te geven welke zaken u graag zou willen bespreken met de wijkraad. 
Omdat we elkaar al lange tijd niet fysiek hebben gezien is het noodzaak dat we van u te horen krijgen wat er 
momenteel speelt in de wijk. 
 
Via de mail hebben we de afgelopen tijd een aantal vragen gekregen die bijna allemaal op een of ander 
manier over scooters gaan. Niet alleen scooters met geel kenteken op het fietspad maar ook bezorgscooters 
op de stoep en huurscooters verspreid door de wijk. 
Ik ga dat punt behandelen onder 6.2.3 Overlast. 
 
Dat geldt ook voor het punt hangjongeren. Ook daar hebben we verschillende mails over gehad. Dat 
behandelen we ook bij 6.2.3 
 
Dan hadden we opnieuw een mail over de rotonde bij het lyceum. Dat behandelen we bij punt 6.1.1 FBK-
laan.  
Ook de laatste reactie naar aanleiding van het versturen van de agenda ging over scooteroverlast en 
daarnaast over de Dussenstraat. Behandel ik onder 5.3. 

 
Vragen Ton: Werkzaamheden boseilanden komt aan bod bij 6.1.4 
 
Vraag over scooters behandel ik bij 6.2.3 

Vraag van Ton of de wijkraad wil nadenken over alternatieven voor de aankomende bezuinigen van de 
gemeente.  

Verslag online bewonersvergadering Wijkraad Floriande op maandag 10 mei 2021  
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En aansluitend nog een vraag over input voor de verkiezingsprogramma’s. 

Die vraag staat diametraal ten opzichte van de vorige vraag waar Ton aangeeft dat de gemeente 
waarschijnlijk gaat bezuinigen op de openbare ruimte en groenvoorziening terwijl wij daar graag beter 
voorziening willen hebben. 

En nog een vraag over hoe groot de problemen in de wijk met de jeugdzorg zijn. 

De laatste vraag over jeugd en hoe groot het probleem is in deze wijk kan ik niet beantwoorden. Daar heb ik 
geen gegevens over. Maar overlast van jeugd staat op de agenda. Voorzieningen voor de jeugd hebben wij 
al vaker gevraagd. Daar moet de gemeente een bijdrage aan leveren. De wijkraad kan enkel aangeven dat 
er meer voorzieningen moeten komen. Het laatste punt in vraag 5 van Ton gaat over de watervoorziening bij 
de skatepool. Daar meldt Michael over dat dit afgewezen is omdat er geen waterleiding in de buurt ligt en dit 
hoge kosten met zich mee brengt om dat aan te leggen. 

      Zijn er nog andere punten van bewoners voor de rondvraag? 

Fred vraagt wat er gebouwd wordt wat er naast het gezondheidscentrum gebouwd wordt. Het blijkt dat dit 
een opbouw wordt op het gezondheidscentrum. 

Nog een vraag van een bewoner over de scooters bij Domino’s. In het verleden wel klachten over afval maar 
dat gaat nu goed. Dit punt gaan we doorgeven aan de gemeente om mee te nemen in gesprekken met 
winkeliers. 

Vraag over de zuilen voor batterijen. Die zijn verdwenen. De gemeente meldt dat het afvalbeleid is gewijzigd 
en dat deze zuilen zijn verwijderd. De batterijen kunnen nu bij een aantal punten en winkels ingeleverd 
worden. 

3. Concept verslag van de vergadering d.d. 8 maart 2021. 
Goedkeuring tekstueel; punten “naar aanleiding van” worden onder de Thema’s behandeld. 
 
Fred heeft nog 2 opmerkingen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de 
wijkraad. In de overeenkomst is sprake van dat de wijkraad de wijk vertegenwoordig. Dat is niet zo. De 
wijkraad behartigt de belangen van de wijk. Dat gaan we aanpassen. Daarnaast staat er niets meer in dat de 
wijkraad eerder bij de plannen van de gemeente wordt betrokken. Dat klopt dat dit er niet in staat maar op 
dat punt is er geen wijziging. De wijkraad is en blijft in een vroeg stadium betrokken bij de plannen van de 
gemeente.  
 
Fred: Heeft de wijkraad nog een zienswijze ingediend tegen de plannen van Schiphol. Dat is inderdaad 
gebeurd maar daar heeft de wijkraad nog geen reactie op gehad. 
 
Er waren verder geen opmerkingen over het verslag. 

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

5. Mededelingen. 
5.1 Berichten van verhindering  

De wijkagenten zijn verhinderd 
5.2 Park 21  

Het is een beetje stil geweest rondom park21. Binnenkort zal hier echter weer meer nieuws over komen. 
Voor de zomer in juni is de verwachting, staat een bijeenkomst gepland om met belanghebbende te 
praten over het voorontwerp bestemmingsplan van het park en de concept MER. De milieu effect 
rapportage. Dit is een online bijeenkomst waar ook de wijkraad voor wordt uitgenodigd. Daar zal het 
voorontwerp bestemmingsplan en de conceptMER worden behandeld.  
Ik hoop dan in onze volgende bijeenkomst in juli hier iets meer te kunnen melden. 

5.3 Laden/lossen winkelcentrum 
Dit punt gaat eigenlijk over de laad en losplaatsen bij de action. Hier ging het de afgelopen nog niet 
helemaal goed. Geregeld staan er overdag auto’s geparkeerd op tijdstippen dat er gelost moet worden 
door vrachtauto’s. Zeker nu in coronatijd veel mensen thuiswerken ontstaan er parkeerproblemen. Maar 
in de afgelopen periode gold dat ook omdat de FBK-laan door werkzaamheden slecht bereikbaar was. 

 
 



 
Veel parkeerders parkeerden hun auto toen op de parkeerplekken aan de zuidkant in de meeuwenstraat. 
Dat leverde extra parkeerdruk op. Inmiddels gaat het al wat beter. De gemeente heeft gezegd hier op te 
handhaven. 
 
Zover de wijkraad kan nagaan is er ook nog geen nieuw besluit over de venstertijden voor de 
Dussenstraat. Het laden en lossen en ook de bevoorradingsroutes zijn een samenhangend geheel voor 
het winkelcentrum. Daarom wil de gemeente die dan ook in zijn totaliteit bekijken.  
 
Ook had de wijkraad een vraag van Lisa over de inrichting van de Dussenstraat.  
De stoep langs de school is vrij smal. Kinderen lopen snel de weg op. Maar daar hebben auto’s en 
vrachtauto’s niet altijd veel ruimte. Zeker niet als er ook fietsers tegen het verkeer inrijden. Dat mogen 
fietsers daar maar dat maakt het wel lastig met name voor vrachtauto’s op die weg. We geven dit punt 
mee aan de gemeente. 
 

5.4 Avondvierdaagse  
Willem: De avond4daagse Floriande gaat ook dit jaar helaas niet door.  
Wel kunnen mensen nog tot 30 juni 2021 meedoen aan de Home Edition van de A4d. Je kunt voor €6,50 
deelnemen, ontvangt na afloop per post een medaille thuis en je loopt vanuit huis op dagen die je zelf 
kunt bepalen. Je loopt via de app van eRoutes. 
De scholen hebben hierover bericht van ons ontvangen. 
Inschrijven kan via de link op onze site www.avondvierdaagse-floriande.nl 
Iedereen kan deelnemen. 

 

6. Thema’s.  
6.1  Fysiek: Inrichting Openbare Ruimte. 
6.1.1 FB Koenlaan  

Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep op 20 april is besproken hoe de evaluatie van de FBK-
laan vorm wordt gegeven.  
Wat gaan we evalueren: 
• Snelheden en Intensiteiten van het verkeer 
Dit gaat gebeuren met slangen op de we. Die zijn het betrouwbaarste. 
• Verkeersongevallencijfers 
Hier worden gegevens gebruikt die niet alleen van de politie komen maar ook van de verzekeraars.  
• Oversteekbaarheid van de straat 
Enquête 
• Parkeren 
Enquête 
• Inrichting/Straatmeubilair 
Enquête 
• Beleving – Openbare Ruimte 
Klachtenregister gemeente en enquête 
• Beleving – Bus/Bushalte 
Enquête en klachtensysteem 
• Beleving – Fietsers  
Enquête en fietsersbond 

 
Een aantal onderwerpen die zijn ingebracht door bewoners zijn ook meegenomen. Dat waren o.a. 
problemen met fietsers bij de rotonde bij het Lyceum, slecht zicht vanuit de Sjoukje Dijkstralaan wegens 
geparkeerde auto’s en geluidsoverlast door de klinkers.  

 
Mochten jullie na dit overleg nog punten hebben over de FBK-laan die meegenomen moeten worden in 
de KBG zet ze dan even op de mail en stuur ze aan de wijkraad. We nemen ze dan mee naar de 
evaluatie. 
Bert heeft nog een aanvulling dat er op de Hankstraat hard gereden wordt. Dat is nu gevaarlijker 
geworden omdat er nu ook auto’s van het parkeerterrein de Hankstraat inrijden. Punt nemen we mee in 
de evaluatie. 

 
Uiteraard zullen we daar ook gaan spreken of we nog een feestelijke opening van de weg gaan krijgen. 
 

6.1.2 Verbreding Nieuwe Bennebroekerweg 

 
 



 
In het vorige overleg heeft de wijkraad aangegeven dat de aanleg van de Duinpolderweg is stopgezet. Dit 
was de doortrekking van de Nw. Bennebroekerweg naar de bollenstreek. Nu dit niet meer door gaat blijft 
wel nog de verdubbeling van de Nw. Bennebroekerweg staan. Hierover heeft de provincie gemeente en 
de vervoersregio een intentie overeenkomst gesloten.  

De planuitwerking en voorbereiding vergen in het gunstige geval, na afronding van deze verkenning en 
planstudie, minimaal 3 jaar waarna aanbesteding, bestek uitwerken en realisatie ongeveer 3 jaar vragen. 
In gebruik name van de Nieuwe Bennebroekerweg is naar verwachting in de periode 2028 - 2030.  

De wijkraad neemt samen met andere belanghebbende deel aan een klankbordgroep die wordt ingesteld 
naar aanleiding van de verbreding van de nieuwe Bennebroekerweg. Deze KBG gaat vooraf aan de 
voorontwerpfase. De eerste aftrap van de KBG was op 8 april jl. Daarbij waren de provincie de gemeente 
en de wijkraden Toolenburg Zwaanshoek Floriande en de verkeerscommissie van Aquaradius aanwezig. 

Klankbordgroep samenstellen, biedt de mogelijkheid om naast de participatiemomenten inhoudelijk 
verder in te gaan op zorgen, wensen en ideeën van de wijkraden en bewonersgroepen. De eerste 
bijeenkomst zal eind mei plaatsvinden. Daarin zal de NRD, nota van reikwijdte en detailniveau, worden 
besproken. Hier worden dus alle wensen opgehaald. 

In de tweede bijeenkomst worden er dan 3 schetsontwerpen gepresenteerd. 

In de derde bijeenkomst wordt het voorkeursalternatief besproken. 

De weg wordt in een aantal deelfases opgedeeld. Alleen deelfase 1 en 2 zijn van belang voor de wijk. 
Deelfase 1 is van de rotonde Deltaweg/Nw. Bennebroekerweg naar de Drie Merenweg. Dit is het 
belangrijkste stuk voor onze wijk. Ook de werkgroep verkeer van Aquaradius zit in dit overleg en ook voor 
hen is dit stuk van het grootste belang. Deelfase twee is van de rotonde naar de Hoofdweg en vervolgens 
gaan de andere fases tot aan de snelweg A4. 

Te zijner tijd zal de wijkraad en andere belanghebbende ook betrokken worden bij de voorontwerpfase. 

Globale fasering: 

• Verkenningen en planstudie (ca. 2021-2022) 

• Starten met juridische inpassing met NRD 

• Besluiten tot voorkeursalternatief (niveau schetsontwerp+) 

• Planuitwerking (ca. 2022-2024) 

• Uitwerken tot voorontwerp 

• Doorlopen van de juridische inpassing (waarschijnlijk gemeentelijke procedure met 
omgevingsplan i.h.k.v. nieuwe omgevingswet) 

• Realisatiefase (ca. 2024-2029) 

• Uitwerken detailontwerp,  

• Verkrijgen gunningen, etc. 

• Contracteren aannemer en uitvoeren 

 

6.1.3 Afvalbakken winkelcentrum 
Tijdens het overleg tussen gemeente en winkeliersvereniging is het afval in het wkc ter sprake gekomen. 
De gemeente gaat samen met de winkeliers kijken naar een oplossing. 

6.1.4 Boseilanden 

 
 



 
Zoals de vorige keer al gemeld worden op de boseilanden nog wat werkzaamheden verricht zoals 
verleggen van kabels en het doorgraven van een waterweg van het binnenwater op de boseilanden naar 
het water langs de Drie Merenweg. Dit laatste was de bedoeling maar kan geen doorgang vinden 
vanwege een fout van Tennet omdat de kabels te hoog zijn aangelegd. Daarom zal dit nu middels een 
buis gaan gebeuren. 
Vanaf 3 mei tot half september is daarom het middengedeelte van de boseilanden afgesloten. 

De aannemer gaat in het recreatiegebied aan de slag met: 

- De aanleg van een fiets- en wandelpad 
- De aanleg van een voetgangersbrug en fiets-/voetgangersbrug 
- Het graven van een sloot 
- De heuvel wordt met grond aangevuld 
- Er worden struiken geplant 

 
Dit kan u ook teruglezen op de site van de gemeente. 

 Waarschuwing Honden- en kattenbezitters 

In de boseilanden wordt vermoedelijk bewust zakjes, met mogelijk een voor honden en katten giftige 
inhoud, verspreidt.  

6.1.5 Haag Zuiderhoeve 
Om het oversteken van de Nieuwe Molenaarslaan op plekken waar dat niet mag tegen te gaan zal hier 
een haag geplant worden. Ook stopte er vaak bezorgdiensten in de berm om pakketjes te bezorgen bij 
Zuiderhoeve. Om dit tegen te gaan wordt een haag geplant. 
 

6.2 Sociaal. 
6.2.1 Spaarnevleugels 

De wijkraad heeft Suzanne van Dijk,  teammanager van HVO-Querido, gevraagd iets te vertellen over die 
de voorziening Spaarnevleugels. Ik geef Suzanne nu het woord. 

        https://hvoquerido.nl/locatie/spaarnevleugels/ 
 
 

6.2.2 Jeugdoverleg 
Tijdens het jeugdoverleg tussen gemeente en diverse andere partijen zoals politie, Meerwaarde en 
Menes de overlast bij het Almkerkplein besproken. Die locatie wordt geregeld bezocht door politie en 
handhaving. Meerwaarde wil graag de Jop in de skatepool gedraaid hebben, maar dit wordt niet 
gehonoreerd omdat de politie dan geen zicht meer heeft op de jop. Bij overlast op de Waddenweg door 
kinderen worden Straatcoaches ingezet. Studio 5 wordt nog druk bezocht. Inmiddels door andere 
groepen dan in het verleden en deze geven minder overlast. Skatebaan boseilanden hekken omheen en 
dat opgelost. Daar lagen wat platen los en die worden hersteld. 
 
Tijdens dit onderwerp werd ook een voorbeeld van jeugdoverlast van een van de deelnemers. Dat ging 
over bedreiging en intimidatie van kinderen. Hierover is al een overleg gepland door de politie, 
Meerwaarde en gemeente. Graag dit soort voorvallen melden bij de wijkagenten. 
 

6.2.3 Overlast  
Onder het kopje overlast wil ik graag de diverse problemen bespreken die de wijkraad in de afgelopen 
maanden heeft ontvangen. Naast hangjongeren zoals ook hiervoor al gemeld betrof het in veel gevallen 
scooteroverlast. Veel mails die de wijkraad heeft ontvangen gingen hier over. Dit heeft de wijkraad in 
voorgaande jaren nog niet in die mate meegemaakt. Uiteraard zal het ook wel komen omdat veel 
mensen nu thuiswerken en meer zien en deels omdat de jeugd in de wijk de leeftijd heeft dat ze op 
scooters rijdt. Maar een flink deel wordt ook veroorzaakt door bezorgscooters die over stoepen scheuren 
en sommigen zo hard rijden dat ze in staat zijn auto’s in te halen op een enkelbaans wegvak wel te 
verstaan. 
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Diverse melders hebben hun klachten ook doorgegeven aan de gemeente. 
Als eerste meld ik hier geluidsoverlast van scooters/brommers. Zeker in de nacht maken sommigen 
inderdaad een enorm lawaai. Waarschijnlijk door gebruik van niet originele uitlaten waardoor de snelheid 
wordt opgevoerd. Ik weet niet of de politie daar nog op handhaaft maar we zullen dit zeker doorgeven. 
Verder is er weinig aan te doen als ze zich aan de verkeersregels houden. 
 
Remon vraagt nog of er beleid is voor elektrische scooters zodat de geluidoverlast verminder. De 
gemeente geeft aan dat het verplichten van ondernemers om elektrische scooters geen beleid is en 
waarschijnlijk ook niet mogelijk is. Stimuleren is wel mogelijk. 
 
Scooters met gele kentekens op de fietspaden. Dat is ook een bekend fenomeen. Dan kan je de auto’s 
op de Waddenweg/Deltaweg namelijk rechts inhalen op het fietspad. De wijkraad heeft dit ook 
doorgegeven aan de gemeente om hier meer op te handhaven. 
De volgende categorie is de bezorgscooters. Deze scheuren vaak over de stoep maar ook hard over de 
wegen. Met name een bekende pizzakoerier uit Overbos. Van de bezorgbedrijven in Floriande is wel 
gesproken met Domino’s maar niet met de andere bedrijven. De gemeente heeft dat toegezegd te zullen 
gaan doen. Ook de wijkraad zal dit in een brief aan de ondernemers van de bezorgdiensten gaan 
vragen. 
 
Een laatste categorie scooters die ik hier wil bespreken zijn de deelscooters. Sinds enige tijd zien we die 
in de wijk staan van de firma Go-sharing. In een overleg met de gemeente heeft de wijkraad gevraagd 
om de exploitant op het hart te drukken dat deze niet op ongewenste plekken geparkeerd worden. In 
andere wijken waar ze al eerder verschenen heeft de wijkraad dat zelf al gezien. Inmiddels is duidelijk 
dat bij klachten rechtstreeks contact kan worden opgenomen met de exploitant van de scooters. Die 
lossen het probleem dan op en spreken de huurder daar op aan. Dit wordt binnen 24 uur opgelost. Dus 
graag melden op de site van Go-sharing.com onder het kopje contact staat een klachtenformulier. Vul dit 
in als u een klacht hebt. Alleen bij ernstige verstoringen van de openbare orde contact opnemen met de 
politie. 
Ook de raadsfractie van Hap heeft vragen van gelijke strekking gesteld aan het college. 
 
Ook bij dit onderwerp de overlast van hangjongeren. Hierop komen veel reacties uit de vergadering. 
Vragen als wordt er alleen over de jeugd of ook met de jeugd gesproken. Natasja en Gijs van 
Meerwaarde melden dat Meerwaarde 3 keer per week in de wijk is en spreekt de jongeren ook aan. Ook 
bemiddelen ze voor de jeugd. Zij bieden aan om hier ook in onze vergadering een presentatie te geven 
over Floriande en wat daar voor en door de jeugd gebeurt. 
 
Ook een vraag of sportservice nog activiteiten organiseert in onze wijk. Blijkt dat zij weinig in onze wijk 
doen maar meer in Overbos. 
 
Uit de vergadering wordt door Marja ook aandacht gevraagd voor bepaalde groepen jongeren die bij de 
skatepool rondhangen. Bij de politie is dit bekend en geeft dit aandacht. Zoals hiervoor al aangegeven 
vindt binnenkort ook overleg plaats over een specifiek voorval dat hier heeft plaatsgevonden. Individuele 
gevallen worden hier niet gedeeld met het oog op de privacy. Ook wordt aandacht gevraagd voor 
messenbezit onder de jongeren. Ook jongerenwerk geeft dit de volle aandacht. De wijkraad kijkt of dit in 
een volgend overleg of eventueel in een thema-avond na de zomer als we weer fysiek bij elkaar kunnen 
komen. 
 
De gemeente geeft aan dat er vanaf juni gebiedsoverleg gaat plaatsvinden met wijkraden, politie en 
Meerwaarde gesproken gaat worden over het onderwerp jeugd. Floriande is een grote wijk met veel 
jeugd en is een aandachtsgebied voor de jeugd. De gemeente zelf heeft ook regelmatig overleg met 
allerlei instanties over het punt jeugdoverlast. 
 
Overlast is vaak subjectief. De ene ervaart overlast de andere niet. Neem in zo’n geval ook eens contact 
op met de straatcoaches. Die praten met de jongeren en kunnen ze zo in kennis stellen van problemen 
die andere ervaren door hun gedrag. Hun mailadres is straatcoaches@haarlemmermeer.nl 
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Bij excessen kan men ook contact opnemen met de wijkagenten. Silvia en Menno zijn via twitter en de 
mail te bereiken. Als ze in de wijk zijn reageren ze direct. 
 

7. Sluiting. 
 
 

 

 
 


