Agenda online bewonersvergadering op maandag 8 november 2021 vanaf 19:30 uur
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.

2014

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

2014We 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

2014momenteel speelt in de wijk.
3.

Concept verslag van de vergadering d.d. 13 september 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
Polderlinten
5.3
Verhuizing gemeente
5.4
Kerstboominzameling
5.5
Vuurwerk Nieuwjaar
5.6
Fysiek vergaderen/vergaderdatums 2022
6. Thema’s.
6.1
Fysiek: Inrichting Openbare Ruimte.
6.1.1
Verkeersregelinstallatie Deltaweg/Waddenweg
6.1.2
Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg
6.1.3
FBK-laan
6.1.4
Onderhoud rotonde Waddenweg/Leenderbos
6.1.5
IJtochtzone
6.2
6.2.1
6.2.2
7.

Sociaal Domein.
You choose
Skatepark

Sluiting.

Concept verslag van de online vergadering op maandag 13 september 2021

1.

Opening en welkom.
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Vanwege de toch nog aanwezige twijfels over het verloop van de corona zo vlak na de vakantie en een dag voor de
persconferentie, vandaag de 4e online vergadering.
Ook welkom aan Gertine Hazelaar, algemeen directeur van de Community School 'In de Breedte'.
Zij zal zich bij de mededelingen voorstellen.

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.
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
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 binnengekomen:
-Door meerdere bewoners is het punt overlast jongeren aangedragen. Dit punt staat op de agenda.
-Vrachtauto’s in Biesheuvelstraat.
Deze meldingen zijn hier al vaker langs gekomen. De gemeente is er van op de hoogte. De straat is gewoon
toegankelijk voor vrachtverkeer maar er wordt zeker gewezen op de reguliere bevoorradingsroute. Die lopen niet
over de Biesheuvelstraat. Een buurtbewoner meldt ieder keer aan de winkels als er weer een langs komt en wijst
hen op de route. Meer kunnen we hier helaas niet aan doen.
- Verkeersregelinstallatie en snelheid waddenweg
Een bewoner heeft een laserpistool gezien-dus er is wel degelijk controle.
-Wegdek bruggen is erg slecht
De wijkraad beaamt dit en leg het voor aan de gemeente.
-Bij meerdere bewoners is er overlast ganzen en ganzenpoep gemeld.
Volgens een bewoner:
Er zijn inmiddels 3 groepen ganzen in de wijk. Veelal op de waddenweg. Dit levert soms gevaarlijke situaties op
het fietspad en de weg. Vroeger zaten ze op het eiland tussen Overbos en Floriande maar de groep wordt steeds
groter.
Zijn er meer klachten over? Leeft dit ook bij anderen? Heeft de gemeente een aanpak hiervoor?
-Het groenonderhoud; staat op de agenda.

3.

Concept verslag van de vergadering d.d. 12 juli.
Goedkeuring tekstueel; punten naar aanleiding van worden onder de Thema’s behandeld.
Het verslag wordt goedgekeurd.

4.

Vaststelling agenda.
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er iemand nog punten heeft voor de agenda.
- Er wordt gevraagd naar de venstertijden van laden en lossen.
De gebiedsbeheerder antwoordt: van 8:00 tot 8:30 en van 2:00 tot 2:45.
Daar hier niet aan gehouden wordt, wordt dit door gegeven aan handhaving.

- Is de wijkraad op de hoogte van de petitie op FB van zuiderhoeven?
De voorzitter antwoordt dat de wijkraad op de hoogte is en dat er met de initiatiefnemer contact is opgenomen.
De agenda wordt door de voorzitter definitief vastgesteld.

5.
5.1

Mededelingen.
De voorzitter doet de meldingen van verhindering en heet de nieuwe bezoekers welkom.
Gertine Hazelaar stelt zich voor:
Mijn naam is Gertine Hazelaar. Sinds 1 augustus ben ik algemeen directeur van de Community School 'In de
Breedte'.
Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de beide scholen (Brandaris en Klavertje Vier), en kinderopvang
Mirakels.
Het is onder andere mijn opdracht om te kijken waar we nog verder gezamenlijk op kunnen trekken. In de wijkraad
ben ik de contactpersoon voor deze drie organisaties en breng ik punten in die bij ons leven.
Ik hoop op een fijne samenwerking waarmee we de leefbaarheid en de community in Floriande versterken.

5.2 FB Koenlaan.
Zoals de wijkraad eerder gemeld heeft wordt de herinrichting van de FBK-laan geëvalueerd. Daarvoor moet een
onderzoeksbureau worden aangetrokken dat dit onderzoek gaat doen. Het moet tenslotte een onafhankelijk onderzoek
worden. Het is echter gebleken dat het zoeken van een onderzoeksbureau behoorlijk lastig is. Er is er nog geen
gevonden.
5.3

Evenementen.
Zover bekende evenementen:
-Feestweek Floriande 22 tot en met 25 september met woensdag een bloemendraaimolen voor de kinderen-donderdag
een presentator die de shop&win actie promoot-=vrijdags opblaasbare objecten voor de jeugd en zaterdag een
stripfigurenparade. En diverse muzikale activiteiten.
-Taptoe SV Hoofddorp op 25 september bij SV Hoofddorp
-Sport en cultuurfair op 26 september bij de Toolenburgerplas.
Er zijn inmiddels ook weer culture optredens mogelijk. Maar voor een goed beeld kunt u beter even de website checken
van www.uitinhaarlemmermeer.nl/evenementen. Daar treft u het meest actuele aanbod aan.
Morgen is er weer een nieuwe persconferentie waarin meer duidelijk wordt.

5.4

Speelruimteplan.
De gemeente heeft een nieuw speelruimteplan gemaakt dat leidend gaat zijn voor de inrichting en spreiding van de
speelruimtes in de Haarlemmermeer. Het huidige plan is een beleidsstuk. Dit stuk geeft echter het belang aan dat de
gemeente hecht aan het buitenspelen voor kinderen. Dat het belangrijk is voor de cognitieve sociale creatieve en
emotionele vaardigheden van kinderen. De huidige en toekomstige ruimtes worden wat groener en worden ook meer
ontmoetingsruimtes.
Verder staat deze beleidsnota nog vol met termen als inclusiviteit en vergroening…
Het is in ieder geval goed dat er breder gekeken wordt naar de speelruimten en het belang hiervan, niet alleen voor de
kinderen maar ook voor de wijk.
Er komen ook nog uitvoeringsplannen die wat duidelijker zullen zijn. Mogelijk kan er dan een presentatie komen van wat
dit beleid nu concreet inhoudt. De voorzitter begreep dat er in onze wijk op Vliehors een soort speelroutes komen.
Mogelijk krijgen we daar dan meer over te horen.
De al bestaande speelruimtes en toestellen die aan vervanging toe zijn, worden vernieuwd met inspraak van de
omwonende voor welke variant dit zal worden.

5.5

Omgevingsvisie.
Haarlemmermeer wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor iedereen die hier woont, werkt en verblijft. Toekomstige
ontwikkelingen vragen om zorgvuldig omgaan met de ruimte in onze gemeente. We willen de omgeving waarin we wonen
en werken en het landschap mooi houden. Daarom moeten we keuzes maken.
Daar gaat de omgevingsvisie over.
De omgevingsvisie vervangt alle structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies van de gemeente.
Waarom een omgevingsvisie?
De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie vervangt straks de
‘structuurvisie’.
De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst van de omgeving waarin we wonen en
werken.
In de omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van al het beleid voor de leefomgeving in Haarlemmermeer.
De omgevingsvisie maakt duidelijk wat de gemeente doet en wat de verantwoordelijkheid van anderen is.
De omgevingsvisie inspireert mensen tot het aandragen van ideeën en enthousiasmeert om ambities op te pakken.

Op woensdag 29 september van 19.00-19.45 uur is er een online informatiebijeenkomst voor iedereen die meer wil weten
over de omgevingsvisie. U kunt deze live uitzending volgen via YouTube. Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen via
Whatsapp. Het nummer daarvoor krijgt u tijdens de uitzending. Vooraf vragen stellen kan via e-mail, via
omgevingswet@haarlemmermeer.nl
5.6

Fysiek vergaderen.
Zoals al eerder aangegeven, is dit de 4e online vergadering van de wijkraad. Het liefst zouden we weer fysiek vergaderen.
Inmiddels kan dat met een aantal beperkingen wel weer, maar of iedereen daar ook voor voelt op dit moment is nog niet
helder. Graag horen wij uw mening hier over.

5.7

Week van de eenzaamheid.
Van 30 september tot en met 7 oktober is het de landelijke Week tegen Eenzaamheid.
Er zullen dan door diverse welzijnsorganisaties activiteiten worden georganiseerd. Op dit moment heeft de wijkraad nog
geen overzicht welke activiteiten dat zullen zijn. Die kunt u terugvinden op de site van de gemeente: Programma Week

tegen Eenzaamheid | Gemeente Haarlemmermeer (haarlemmermeergemeente.nl)
In dit programma staat nu nog niets over de activiteiten die georganiseerd gaan worden, maar hopelijk gaan die nog
gemeld worden op de site.
Behoudens de activiteiten is het wel van belang om ook als bewoner elkaar een beetje in de gaten te houden en bij
constatering van eenzaamheid bij iemand, daar actie op te nemen. Ga op de koffie en vertel hem/haar over de week van
de eenzaamheid.
Geconstateerde eenzaamheidsexcessen kunnen gemeld worden bij de sociaal makelaar van Meerwaarde, Mary van der
Drift.

6.
6.1

Thema’s.
Fysiek: Inrichting Openbare Ruimte.

6.1.1

Verkeersregelinstallatie Deltaweg/Waddenweg.
Het asfalteren van de waddenweg en deltaweg: de wijkraad heeft geen klachten ontvangen, het is snel verlopen.
Wijkraadleden zelf wonen wat verder weg en hebben geen geluidsoverlast ervaren. Er waren wel wat vreemde
omleidingen.
Zie ook de tekst die is nagestuurd behorende bij het verslag van 12 juli 2021.
Tijdens de bewonersvergadering op maandag 12 juli jl. heeft de voorzitter de aanwezige bewoners gemeld dat
tijdens de huidige asfalteringswerkzaamheden de bussluis (feitelijk voormalige bussluis, wat nu een
wegversmalling met verkeersregelinstallatie is) niet meegenomen wordt. Sterker nog, het hele wegvak tussen
eiland 6 en 7 wordt niet meegenomen en pas in de herfstvakantie {18 okt) voorzien van nieuw asfalt als ook de
(bus-)sluis verplaatst wordt. Over dit laatste punt hebben wij diverse vragen ontvangen van bewoners die niet bij
de vergadering aanwezig waren maar wel het verslag van de vergadering hebben gelezen. Voor de duidelijkheid
geef hieronder in het kort wat de wijziging inhoudt.
De verplaatsing van de (bus-)sluis is voor de wijkraad ook een nieuw feit. Dit is in de voorgaande jaren niet eerder
ter sprake gekomen. Door de verplaatsing van de (bus-)sluis in noordelijke richting over een afstand van enkele
tientallen meters komt deze nu voor studio 5 te liggen. Dat betekent dat het afslaande verkeer naar eiland 6 en de
kinderopvang nu niet meer zo snel gehinderd wordt door de wachtende voertuigen voor de
verkeersregelinstallatie van de (bus-)sluis. Die staan dan verderop. De toegang tot studio 5, het
gezondheidscentrum en de kinderopvang vindt dan plaatst via de huidige toegang t.o.v. eiland 6. De huidige
toegang voor auto's tussen studio 5 en het gezondheidscentrum (GC) gaat dicht.
Vanaf het fietspad, dat nu vanaf eiland 7 over de Waddenweg naar Overbos loopt komt een aftakking voor
fietsers en voetgangers aan de oostzijde naar studio 5, het GC en de kinderopvang.
Voor een beter inzicht heeft ons bestuurslid Ruud van Eeden een wat moeilijk leesbare bouwtekening bewerkt.
Duidelijk is nu de huidige situatie in de bovenste tekening te zien en de nieuwe situatie in de onderste tekening.
Mochten jullie hierover nog vragen of opmerkingen hebben geef deze dan door aan
https://www.wijkraadfloriande.nl/contact. Uiteraard kunt u ook over andere onderwerpen contact met ons
opnemen.
Het informeren van de bewoners gaat als volgt;
•
We spreken met elkaar over de wijze waarop dit het beste kan plaatsvinden.
•
Matrixborden.
•
Bewonersbrief met meer uitleg voor de naaste omwonenden op eiland 5 en 6. De wijkraad stelt voor; in ieder
geval wel: Haringvliet 1 tot en met 29.
•
Gezondheidscentrum en kinderdagverblijf en studio 5.
•
Brede informatie door bijv. een artikel in de informeer.

6.1.2

Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg.
De wijkraad zit met de werkgroep verkeer van AQUAradius en de dorpsraad Zwaanshoek in een klankbordgroep
over de opwaardering van de NBBW. Op 2 september jongstleden is de klankbordgroep weer bij elkaar geweest

en hebben we diverse varianten besproken. Voor onze wijk zijn van belang de fase onder B en C. De fase B gaat
van de Hoofdweg tot aan de rotonde Molenaarslaan. Dit worden 2 x 2 rijstroken in alle varianten. Wel wordt er
gekeken of er een HOV-baan moet komen en of die los komt te liggen of op de weg. Interessanter is de C fase.
Deze heeft inmiddels meerdere varianten.
Variant C1: optimaliseren huidige tracé (2*1-rijstrook)
Variant C2: opwaarderen van de huidige situatie naar 2*2-rijstroken
Variant C3: huidige tracé (2*1-rijstrook) verplaatsen naar het zuiden
Deze laatste variant is door de KBG veel besproken en daar zijn een drietal nieuwe varianten uit voort gekomen. 3
deelvarianten: de rotonde naar het zuiden verleggen en weg rechtdoor-weg afbuigen naar zuiden of weg langs
ijtocht naar het zuiden. Deze laatste variant is voor de bewoners van Pampus en AQUAradius het gunstigste.
Morgen is er een inloopavond in het lyceum vanaf 19.00 uur. Daar heeft de wijkraad de uitnodigingsbrief van
meegestuurd met de agenda. Hopelijk heeft u zich allemaal gemeld voor de inloopavond.
Deze is als bijlage meegestuurd omdat u zich moet aanmelden uiterlijk 13 september. Dus heeft u dat nog niet
gedaan dan kan u dat nu nog doen. 13 september duurt nog tot vanavond 24.00 uur.
Ik hoop dat u allen ook present bent. Het is van belang dat we als wijk onze stem laten horen wat we willen. Nu
heeft de wijkraad en werkgroep A dat wel al gedaan maar we horen ook graag u mening.
6.1.3

Boseilanden: afronding werkzaamheden.
De struiken en de andere beplanting van het stuk bos worden vanwege het plantseizoen in september 2021
aangebracht. In mei 2022 worden de kabels door Tennet dieper gelegd waardoor watergang mogelijk is.
Bij waterstaete wordt nu een extra parkje ingericht.

6.1.4

Groenonderhoud.
De wijkraad heeft hier klachten over ontvangen;
- er is wisselend onderhoud in de wijk.
- afnemend onderhoud.
- verpaupering van de wijk.
- afnemende leefbaarheid.
De gebiedsbeheerder geeft aan, dat er niets is gewijzigd, maar de aannemer heeft het niet in de hand. Daar zijn
ook al gesprekken over.

6.2
6.2.1

Sociaal Domein.
Jongerenoverlast.
De wijkraad heeft meerdere klachten ontvangen over jongeren overlast in de wijk.
- Bij het Haarlemmerlyceum locatie Fanny Blankers Koenlaan zijn veelal in het weekend groepen jongeren die overlast
veroorzaken o.a. door geluid van brommers met uitlaten met een hoog decibelgeluid en schreeuwen tot laat in de nacht.
- Fietsen die buiten hek overblijven van leerlingen die het weekend achterblijven worden regelmatig vernield.
- Vroeger waren er jongerenwerkers in de wijk actief maar ik zie ze niet meer en ook de B.O.A ’s zie ik niet?
- Kan de overlast aangekaart worden bij meerwaarde om dit weer op te pakken?

> Meerwaarde is weer bereikbaar en officieel open en gevestigd in het Skagerrak.
Meerwaarde gaat 2 a 3 keer per week “de straat op”. Ze proberen in kaart te brengen om welke jongeren het gaat.
Ze gaan in gesprek met diverse partijen om proberen problemen op te lossen en blijven graag betrokken bij alles.
- Er zijn meerdere plekken in de wijk met overlast.
- Er hangen grote groepen jongeren in het winkelcentrum voor de AH en Verhagen. Marco Honsbeek heeft een
stukje op facebook gezet en daarmee ook ouders aangesproken. Dit heeft wel gewerkt, hij is door zowel ouders
als jongeren benaderd. Straatcoaches zijn ook extra ingezet.
- De hagen op het van Hemert plein zijn nu 1,20m hoog, deze worden verlaagd naar 1m zodat jongeren beter
zichtbaar zijn.
- In o.a. park21 is de afgelopen periode 2x een illegaal feest geweest. Daarbij is veel rotzooi achtergelaten en ook
schade aan het groen. Een aantal bewoners heeft hier over geklaagd en melding gedaan, ook hebben zij
geholpen de rotzooi op te ruimen. 1 mevrouw schrijft hierover uitgebreid op facebook en heeft ook gemeente
gemaild.
Er wordt voor gesteld om de burgermeester te mailen i.v.m. het recht op een extra wijkagent en haar eens mee te
nemen door de wijk heen op de avonduren, om de nood hiervan aan te tonen.
Belangrijk dat er preventieve maatregelen worden getroffen in verband met de jongeren. Werkt beter dan repressief!

6.2.2

Skatepark.
Bij het skatepark Floriande doen zich een aantal problemen voor waardoor mensen die echt voor het skaten
komen niet op een veilige manier hun sport kunnen uitoefenen.
Zo laten ouders kleine kinderen spelen op de skatebaan met speelgoedstepjes of gebruiken de skatebaan als
speeltuin. Ouders lopen zelf ook over de skatebaan om hun kind te filmen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties.
Het skatepark is niet gebouwd voor kleine kinderen.

Het trekt jongeren aan die niet komen skaten, maar komen hangen of de skaters lastigvallen. Dit is niet wenselijk.
Deze jongeren kunnen bij de JOP naast de skatebaan terecht. Daarnaast laten veel mensen hun afval liggen…
Het is belangrijk dat iedereen die wil skaten, steppen (stuntsteps), rollerskaten of met de BMX wil stunten, gebruik
kan maken van het skatepark. Veiligheid is belangrijk, zowel fysiek als sociaal. Als oplossing hebben ze hiervoor
het inzetten van skatecoaches bedacht. 4 mannen tussen de 30 en 50 jaar die er vaak komen skaten nemen deze
rol op zich. Ook komt er een bord met regels. Zodra ze zich niet aan de regels van het skatepark houden, worden
deze aangesproken door de skatecoaches. Skatecoaches zijn duidelijk herkenbaar door de hesjes die ze dragen.
De skatecoaches zijn niet constant aanwezig maar hebben korte lijntjes met skaters. Er is een whatsapp groep
aangemaakt. Zodra er overlast is kan een skatecoach gaan kijken. Alle skatecoaches wonen in de buurt van het
skatepark. Momenteel wordt er aan het logo gewerkt, zodra deze af is wordt het bord en de hesjes geproduceerd.
6.2.3

Gebiedsoverleg.
Vorige week maandag hebben we voor het eerst een gebiedsoverleg gehad met diverse partners in de wijk.
Actie is gewenst.

7.

Sluiting.
De volgende bewonersvergadering is op 8 november.
De voorzitter verzoekt om onderwerpen en thema’s die jullie behandeld willen hebben door te geven aan de
secretaris via: secretariaat@wijkraadfloriande.nl zodat het bestuur van de wijkraad kan gaan kijken wat we daar
aan/mee kunnen doen.
De voorzitter bedankt voor de aanwezigheid en bijdrage en sluit de vergadering.

