
 

 
 

 
 

Locatie: Restaurant "First Place" (1e etage) in het Sportcomplex Koning Willem Alexander 

aan de Bennebroekerweg 800 

 
1. Opening van de voorzitter. 

 
 

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  

 

3. Concept verslag van de vergadering d.d. 13 januari 2020. 
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 Meerjarenplan  
5.3 Park 21  
5.4 Lichtzwaard  
5.5 Parkeren Deltaweg  
5.6 Parkeren Floriande noord 
5.7 Meerlive  
5.8 F1 Zandvoort 

 
 
 
6. Thema’s.  
6.1  Fysiek: Inrichting Openbare Ruimte. 

6.1.1 FB Koenlaan  

6.1.2 Schiphol (netwerk ORS) 

 

6.2 Sociaal. 

6.2.1 Veiligheid 

 

 

7. Sluiting. 

 

 

 

Agenda bewonersvergadering op maandag 9 maart 2020 vanaf 19:30 uur 
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Concept verslag van de vergadering op maandag 13 januari 2020 
 

 

In verband met de AVG wet, vermelden wij in dit verslag geen namen, tenzij beroepsmatig aanwezigen. 

Aanwezig: 31 wijkbewoners en wijkpartners. 

Bestuur: P. van Diejen (voorzitter), R. van Eeden, Mw. K. van Dam (secretaris) 

 

 

                          

1. Opening en welkom.      

         De voorzitter begint met iedereen de beste wensen toe te wensen, heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

 

 

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. 

         Via de mail binnengekomen: 

- Bij de optimist is een parkeerprobleem met fout geparkeerde auto’s. En de beloofde handhaving is er onvoldoende, 

gezien het probleem er nog steeds is. Dit wordt aan de op de vergadering aanwezige gebiedsmanager doorgegeven. 

Mogelijk dat er nog eens extra aandacht aan gegeven kan worden. 

- Ook is er al meerdere malen melding gemaakt van het illegaal storten van afval naast de vuilcontainers. Zelfs met naam 

van degene die dit heeft gedaan. De gemeente heeft hier niet op gereageerd. Dit ontmoedigt de bewoners om melding te 

blijven maken als er niet op wordt gereageerd. Bij deze nog een punt voor de gebiedsmanager. 

- Er wordt gefietst op de stoep bij het van Drongelen plein. De melder heeft hier verder geen reactie op gehad van de 

gemeente. 

- En ook het nog steeds hoorbare vuurwerk wordt niet op gehandhaafd.  

Bij deze het verzoek aan de handhaving om dus op meerdere punten beter en meer te handhaven. 

         Tijdens de vergadering: 

               - Er wordt gemeld dat bij de brug over de Drie Merenweg bij eiland 7 de voetgangersborden weg zijn. 

 - Er wordt melding gemaakt over de (te?) grote vuurwerk opslag bij vuurwerkhandel van Wees. Dit valt niet onder onze 

wijk, dus kunnen wij niets mee doen. Wel meldt de gebiedsbeheerder dat hier strenge controle op is.  

Wat wel mogelijk is, is om als de aanvraag voor de vergunning wordt gedaan  evt. bezwaar hiertegen te maken. 

 - Ook wordt de vraag gesteld wanneer Studio 5 nou eigenlijk eens open is… dit wordt door meerderen bevestigd dat de 

Studio maar weinig open wordt gezien. De bewoonster stuurt een mail naar Maatvast hierover. 

 

 

3.     Concept verslag van de vergadering 18 november 2019.   

        Een aantal aanvullingen; 

         Communicatie plaatsing laadpaal  

De gemeente stuurde in het verleden brieven naar de wijk waarvan een afschrift naar de wijkraad ging. Maar het beleid is 
ondertussen gewijzigd en zij sturen hier nu (gemeente breed) geen brieven meer over. De enige manier waarop er nu 
gecommuniceerd wordt over de laadpalen is:  

        -door het verkeersbesluit in de Staatscourant (hier kan men een zienswijze en daarna bezwaar tegen indienen);  
-de voorgenomen locaties die op de website staan.  
Veranderingen in de buurt kan men volgen door een abonnement te nemen op meldingen in je buurt op Overheid.nl. 

           Grond Park 21. 
In de notulen staat iets over de grond in Park 21. Dat deze  niet helemaal schoon zou zijn om er aardbeien op te kweken. 

Bert den Elzen fractie assistent PvdA heeft daar op gereageerd.  

Citaat: “Het antwoord wat daar geformuleerd wordt is pertinent onjuist en draagt bij aan stemmingmakerij rondom Park21 

in negatieve zin. De grond is namelijk niet vervuild maar licht verontreinigd. Menig achtertuin of groentetuin kent hogere 



waarden dan hetgeen daar wordt gebruikt voor ophoging. Daarboven komt een toplaag van minimaal 50cm schonere 

grond. Zowel in de stukken als op de openbare bewonersavonden heeft ook de GGD haar input gegeven op dit plan. 

Daar is onomwonden door de GGD aangegeven dat er gewoon op geteeld kan worden en producten van gegeten 

kunnen worden. “ 

 

Voor nadere informatie over de grond die gebruikt wordt in Park 21 verwijzen wij naar de website. Daar staat het 

volgende te lezen over de grond: 

In PARK21 wordt een parklaag aangelegd met een hoogte van 0 tot 4 meter. Dit staat in het Masterplan voor PARK21, 

dat in 2011 door de raad is vastgesteld. 

De parklaag zorgt voor samenhang in PARK21. De heuvels zijn belangrijk in de ontwikkeling van PARK21. Zowel voor 

hoe PARK21 eruit komt te zien, maar ook om het mogelijk te maken om te sporten in PARK21 (joggen, skaten, fietsen). 

Om deze parklaag aan te leggen, is veel grond nodig. Uit PARK21 zelf komt door ontgravingen (sloten, waterplas, etc.) 

niet voldoende grond vrij om deze parklaag aan te leggen. Daarom is er ook grond van buiten het gebied nodig. 

Bij de vaststelling van de herijking van het Masterplan eind 2016 is het besluit genomen om voor de parklaag grond van 

industriekwaliteit toe te passen. 

De term industriekwaliteit betreft een wettelijke kwaliteitsaanduiding van de grond. Door deze naam lijkt het alsof deze 

grond ook alleen maar geschikt zou zijn voor industriële bestemmingen. Dit is echter niet het geval. In sommige gevallen 

kan op deze categorie grond zelfs woningbouw plaatsvinden. Deze naam is dus onhandig gekozen. 

Grond van industriekwaliteit is geen ernstig verontreinigde grond, het iets vuiler dan de categorie woonkwaliteit (zie 

opsomming hieronder). In elke grond kunnen stoffen zitten zoals koper, zink (zware metalen) en PAK 

(verbrandingsresten) en bodemvreemde materialen zoals puin. Of dit nou grond is met de kwaliteit wonen, 

achtergrondwaarde of industrie.  De hoeveelheid toegestane bodemvreemd materiaal is voor alle kwaliteiten grond gelijk, 

maar de gehalten van bepaalde stoffen kunnen per categorie anders zijn. 

Grond van industriekwaliteit bevat geen bodemvreemde materialen die door water uitspoelbaar zijn en daardoor in het 

grondwater of oppervlaktewater kunnen komen. Volgens de wet mag grond van industriekwaliteit maximaal 20% 

bodemvreemd materiaal bevatten van een onbepaalde omvang. De gemeente heeft hier voor PARK21 nog twee extra 

eisen aan toegevoegd, namelijk dat de grond geen bodemvreemd materiaal mag bevatten groter dan 5 centimeter en 

meer dan 5% van het totale volume. In het gebied specifieke bodembeleid voor PARK21 zijn deze aanvullende eisen 

geborgd.  Hiermee zijn de gemeentelijke eisen strenger dan de wettelijke norm. Conform de wet wordt de grond van 

industriekwaliteit afgedekt met een halve meter grond van AW-kwaliteit. 

Grond wordt ingedeeld in 4 milieucategorieën: 

- AW (achterwaarde) kwaliteit 

- Woonkwaliteit 

- Industriekwaliteit 

- Ernstig verontreinigde grond 

Het gebruik van grond van industriekwaliteit vormt geen risico voor de gezondheid omdat bovenop deze grond een laag 

wordt aangebracht van AW-kwaliteit. Deze zogenaamde contactlaag heeft een dikte van een halve meter, conform het 

gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit bij een grootschalige grondtoepassing. Door deze schone contactlaag en doordat 

de vervuiling alleen uit niet mobiele verontreinigingen bestaat, zijn de risico's voor het milieu beperkt. 

 
          Het verslag wordt goedgekeurd. De voorzitter bedankt de notuliste. 

 

 

4.      Vaststelling agenda.   

         De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er iemand nog punten heeft voor de agenda. 

         Er wordt na 5.3 nog een punt veiligheid ingevoegd. 

De agenda wordt door de voorzitter definitief vastgesteld.   

 

 

5.      Mededelingen.  
5.1    De voorzitter doet de meldingen van verhindering en heet de nieuwe bezoekers welkom. 

5.2    Nieuwe data bewonersvergaderingen 2020. 

         Nog even ter herinnering: 

13 januari met aansluitend onze nieuwjaarsborrel. 

9 maart 

11 mei 

13 juli 

14 september 

9 november 

Ten aanzien van 13 juli het volgende: Deze datum valt in de vakantie en is daarom ook onze vergader locatie gesloten 

waardoor wij er dus geen gebruik kunnen maken. Het voorstel is daarom om de bewonersvergadering te verplaatsen naar 

6 juli. 

 

http://www.park21.info/sites/default/files/downloads/110701_masterplan_park210_0.pdf


5.3     Lichttocht. 

Op maandagavond bereikte ons het verschrikkelijke bericht dat dezelfde avond een bewoner van Floriande doodgestoken 
was bij een pinautomaat in het winkelcentrum Toolenburg. Dit door 2 jongetjes van 15 jaar. Een dag later is de wijkraad 
formeel op de hoogte gesteld van dit voorval door de gebiedsmanager. Op donderdagavond in diezelfde week kregen we 
het verzoek van de wijkraad Toolenburg of we ook in onze wijk via de kanalen van de wijkraad wilde doorgeven dat er op 
vrijdagavond een lichtjestocht georganiseerd zou worden voor Tom. Op de website en FB en twitter is toen dit bericht 
verspreid. 
Aan de lichtjestocht op vrijdagavond hebben zo’n 800 mensen deelgenomen. 
 

5.3a   Veiligheid. 
          De wijkraad kan zich voorstellen dat bij zulke berichten je een gevoel bekruipt van onveiligheid. Samen met de vele inbraken     
          die er geregeld plaatsvinden in onze wijk geeft dat inderdaad te denken.  
          De wijkraad heeft veiligheid dan ook voor dit jaar als speerpunt benoemd. 
          De wijkraad wil dit thema dan ook gaan oppakken en in gesprek gaan met politie en gemeente over dit onderwerp. Te   
          denken valt daarbij aan meer blauw op straat. Of meer BOA’s. Een al jarenlange wens van de wijkraad is om meer  
          wijkagenten te krijgen. Denk daarnaast ook aan inbraakpreventie, inbraak voorlichting brandveiligheid. Buurtpreventie apps  
          leveren wel meer kans op verbinding met elkaar maar niet tot meer veiligheid. 
          Omdat de laatste tijd ook veel aandacht is voor jongeren die de criminaliteit in glijden willen we ook kijken welke andere      
          organisaties er in de wijk aanwezig zijn die zich hier mee bezighouden. Dan moeten we ook denken aan buurtvaders en  
          andere jeugdorganisaties e.d. Tenslotte is Floriande een wijk met buitengewoon veel jeugd. Daar mogen we best wel wat   
          aandacht aan besteden. 
          Kortom; komend jaar willen we wat vaker stilstaan bij het onderwerp veiligheid of iets organiseren in het kader van preventie. 
          Vanuit de zaal worden er al enige opties geopperd; 
          Meer blauw, meer BOA’s, meer preventie (voor inbraak, op straat, bij brand, voor jeugd en op scholen), buurtvaders, meer   
          zichtbaarheid in het verkeer en controle hierop, preventie voorlichtingen, jeugdgroepen in kaart brengen en ouders  
          benaderen, enz. 
          Maar eerst goed alles inventariseren en dan alles in kaart brengen om goed te kunnen handelen. 
          Drie bewoners hebben zich opgegeven om hiermee aan de gang te willen gaan en zich hiervoor in te willen zetten. 
 

5.4    Akkerweiden. 

          Een beetje een vreemd agendapunt. Dit staat er op omdat er vragen waren of de ingezaaide akkers in wijk nog  
          onderhouden zouden worden nu Franke van der Laan ontslagen was. Hij is weg bij de Heimanshof. De stichting Meergroen  
          doet het onderhoud in Floriande en is een aparte stichting. Dit staat los van de Heijmanshof. Franke is zelf directeur van die   
          stichting. Het onderhoud van de akkerweides komt dus niet in gevaar. 

 
          Ook Franke zelf heeft gereageerd; 

Hij vraagt zich af of de bewoners tevreden zijn met de veldjes. Het was wel een slecht jaar. Eerst te droog en daarna te 
nat. Ook de verkoop van hooi zoals gepland is helaas hierdoor niet gelukt. Het was te nat van de regen. 

              Boven op de dijkjes is opnieuw gefreesd en ingezaaid. 
Franke is ook teleurgesteld in de deelname uit onze wijk bij het speuren naar de appel en notenbomen. Er is 40 kilo 
appeltaart overgebleven. Die is in een andere wijk opgegeten. 
Hij zou graag in 2020 een fietstocht willen doen in juni als alles bloeit om alles te inventariseren. 
Hulp bij het uittrekken van plaagplanten zoals distel en zuring. 
Het snoeien van de fruitbomen in maart staat op NLdoet. Maar er is ook graag hulp vanuit de wijk gewenst. 

- De burendag samen met de wijkraad en de scholen en jeugdhonk organiseren ( zou leuk zijn als bv een school met  een 
bovenbouw klas elk  kind  een boom zou willen adopteren en om daarmee verzorging te leren ( en kennis over de 
natuur)  en van de oogst genieten ( dit jaar 600 kilo!). 

-  
5.5     Schiphol. 
          Fred draagt het Schiphol dossier over aan Willem. 
          Wij bedanken Fred bij dezen voor al zijn inzet van afgelopen jaren! 
 

 

6.      Thema’s:  

6.1     Fysiek: Inrichting Openbare Ruimte. 

6.1.1      FB Koenlaan.  

De aanbesteding voor de herstructurering van de laan loopt nog. Deze wordt binnenkort afgerond.  Het definitieve 

ontwerp staat op de website: www.haarlemmermeer.nl/fannyblankers. Intussen is allerlei voorbereidend werk achter de 

schermen wel al bezig, onder andere de overleggen en planningen met de nutsbedrijven en het omleggen kabels en 

leidingen. Eind vorig jaar is vooruitlopend op het omleggen van de kabels en leidingen alvast de ovale “groenbak” bij 

bibliotheek verplaatst. Dit was nodig om de kabels en leidingen op hun nieuwe plek te kunnen leggen. 

De start van de civiele werkzaamheden zal ongeveer in maart zijn. Volgens de laatste informatie sluit dat perfect aan op 

de werkzaamheden van de nutsbedrijven die van januari t/m maart 2020 de benodigde verleggingen van kabels en 

leidingen uitvoeren. De werkzaamheden eindigen circa eind oktober (bomen en planten worden in oktober geplant). 

6.1.2 Rietgroei. 

Dit punt stond vorige keer op de agenda vanwege diverse vragen van bewoners over dit onderwerp. Op dezelfde dag als 

de vergadering is het waterschap begonnen met het weghalen van het riet in de wijk. De door de voorzitter aan hen 

gestuurde brief over dit onderwerp was toen nog niet beantwoord. Die kwam enkele dagen later. 

http://www.haarlemmermeer.nl/fannyblankers


In deze brief heeft de voorzitter verzocht om op bepaalde plekken extra aandacht te geven aan de rietgroei. Dat is 

afgewezen omdat men met de aannemer een eenduidige en uniforme opdracht wil meegeven. 

De opmerking van de voorzitter over de afname van de watervogels door dit beleid werd af geserveerd met de opmerking 

dat het riet goed is voor de waterkwaliteit. Maar dat was niet het antwoord op de vraag om het riet elk jaar in zijn geheel 

te maaien. 

In de Archipelbuurt wordt er elk jaar aan de zijde van de tuinen onderhoud gepleegd. Vorig jaar is dit niet gebeurd, maar 

uiteindelijk zijn de rietkragen aan de tuinzijde in juli van dit jaar alsnog gemaaid. Bij de najaarsronde zijn de stukken 

gemaaid die in juli niet gemaaid konden worden. De buitenzijde van de Archipelbuurt wordt om het jaar onderhouden 

En tenslotte heeft de voorzitter nog een vraag gesteld over het dichtgroeien van de watergangen. Dat heeft te maken met 

het ondieper worden. Hiervoor moeten de watergangen gebaggerd worden. Maar door de PFAS problematiek heeft dit 

vertraging opgelopen. Het is nog niet duidelijk wanneer met baggeren in de wijk begonnen wordt. 

De gebiedsbeheerder gaat dit alles navragen. 

6.1.3      Lichtzwaard. 

Het lichtzwaard is al enige tijd stuk. We hebben hierover navraag gedaan bij de gemeente maar daar is nog geen duidelijk 

antwoord op gekomen. De gemeente gaat hier wel wat aan doen maar het is nog niet duidelijk wat precies. Ze gaan 

hierover in overleg met de kunstenaar om een proef te gaan starten met led verlichting aan de buitenkant. De wijkraad 

hoopt daar binnenkort een antwoord op te krijgen. 

6.1.4      Bussluis. 

Reparatie Bussluis 

De bussluis op de Henri Didonweg is gerepareerd in december. Omdat een aantal onderdelen lastig te leveren waren 
heeft de reparatie even op zich laten wachten. Uiteindelijk zijn er onderdelen van de bussluis van de Waddenweg 
gebruikt. 

 
 

6.2     Sociaal. 
6.2.1 Kerstboom inzameling. 

Zaterdag 11 januari was de kerstbomeninzameling van 13:00 tot 16:00 uur met aansluitend de prijsuitreiking om 17:00 

uur bij Verhage. 

Genoodzaakt door een te kort aan vrijwilligers, moesten we van 4 inzamelpunten terug naar 3 inzamelpunten. 

Ondanks dat Meerlanden de vrijdag voor de inzameling zelf nog een kerstbomenronde door de wijk had uitgevoerd, 

hebben we ten opzichte van vorig jaar een toename van 20% meer bomen opgehaald, in totaal 1807 bomen! 

Omdat we een beetje feest hadden met ons jubileum hebben we dit jaar extra aan prijzengeld, bijna € 1900 (67% hoger 

dan vorig jaar) verdeelt over 140 prijzen. 

Bij deze wel alvast de oproep tot meer bereidheid en inzet vanuit de bewoners! Nu hebben we naast de 4 bestuursleden 

en 4 vaste deelnemers uit de bewonersvergadering, 6 mensen moeten charteren uit familie en kennissenkring van de 

bestuursleden. Dus zet alvast in je agenda, op 9 januari 2021 is de volgende inzameling. 

 
6.2.2 Wijkbudgetten.  

Vorige keer hebben we het gehad over de nog niet uitgeputte wijkbudgetten. Momenteel zijn de nieuwe budgetten voor 
2020 aan te vragen. 
Op de site van de gemeente kunt u een aanvraag doen;  
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/wijkbudget-voor-uw-wijk-buurt  
 

6.2.3      AED. 

De komende tijd is de gemeente nog wel even bezig met het volledig dekkend maken van de wijk.  

Voor nu is ervoor gekozen om in de buurt van het ziekenhuis voorlopig geen AED te plaatsen. Dit omdat het aantal 

inwoners hier minder is en er geen burgerhulpverleners zijn om de AED te bedienen. Wanneer er meer 

burgerhulpverleners komen, kan het zijn dat de gemeente alsnog besluit komend jaar het AED netwerk nog iets uit te 

breiden en dat er dan nog wel een AED komt.  

Op  bijgevoegd link is de dekking te zien; 

https://drive.google.com/open?id=1d6zDrJwDl0tnifCgvu03Zppe0YlXgw9w&usp=sharing  

AED’s Floriande 24/7 beschikbaar, hangen buiten:  

- Hankstraat 5  

- Fanny Blankers-Koenlaan 22  

- Zuiderhoeven  

- Hof van Pampus  

- Duinbeek  

- De Muy: is behaald via actie Buurt AED, de locatie moet nog worden bepaald en vervolgens moet de AED 

worden aangemeld bij STAN. Die situatie is vergelijkbaar met een paar maanden geleden. 

               Vraag aan de wijkraad Floriande; Wat is een geschikte locatie voor deze AED? Dat is eiland 7.  

               AED’s Floriande beperkt beschikbaar, hangen binnen:  

- Hemertplein 2 - Dussenstraat 34  

- Deltaweg 107  

- Waddenweg 25  

- Waddenweg 83  

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/wijkbudget-voor-uw-wijk-buurt
https://drive.google.com/open?id=1d6zDrJwDl0tnifCgvu03Zppe0YlXgw9w&usp=sharing


 

Op Het Braambos, Waddenweg 83 daar hangt de AED binnen. Voor de 6 minuten dekking is het een wens om deze AED 

naar buiten te plaatsen.  

               Mag er een buitenkast aan de buitengevel gemonteerd worden?  

Ja, maar de locatie moet wel stroom (stroomkosten bedragen ongeveer € 35,- per jaar) kunnen leveren binnen 5 meter 

en de locatie dient altijd toegankelijk te zijn.  

 
 

 

 7.       Sluiting.   

    De voorzitter sluit de vergadering met een terugblik op afgelopen jaar(zie bijlage). 

    Aansluitend onze nieuwjaarsborrel om 21:00 uur. 

 

 

  

  



Nieuwjaarstoespraak 2020 

 

Dames, Heren, 

Tot slot van deze vergadering wil ik nog even terugblikken op het 

afgelopen jaar en aansluitend nog een blik werpen op het komende jaar. 

Zoals u van mij gewend bent, hou ik het kort. 

Ook in het afgelopen jaar 2019 is er weer van alles gebeurd. 

Het jaar begon al in een paniekerige sfeer over de verf die gebruikt zou 

zijn in de elektriciteitsmasten die in de wijk verwijderd zijn. Of we wel 

wisten dat daar de gevaarlijke chroom-6 verf in zat. Na onderzoek door 

Tennet en de gemeente bleek dit echter een storm in een glas water. De 

masten in de wijk zijn verder succesvol verwijderd in de wijk. Wat ons er 

nog van rest is een bankje aan de Bep van Klaverenstraat. 

Mocht u daar de schrik van om uw hart slaan, geen paniek. Afgelopen 

jaar is de wijk geïnventariseerd en is gekeken of op geregelde afstand 

AED’s hangen. U weet wel een automatische externe defibrillator om uw 

hart weer op gang te brengen. 

Ook dit jaar heeft de wijkraad zich weer ingezet voor de leefbaarheid van 

de wijk. Met name Floriande centrum heeft veel te verwerken gehad. Na 

veelvuldige klachten is aan de Meeuwenstraat een laad- en losplek 

gekomen voor de vrachtauto’s.  

Maar de grootste aanpassingen moeten nog komen. De herinrichting van 

de Fanny Blankers-Koenlaan. In diverse sessies heeft de 

klankbordgroep FBK-laan zich de afgelopen 1,5 jaar ingezet voor een 

veiliger laan. Na een aantal gesprekken en bijeenkomsten over de 

inrichting van de weg is uiteindelijk voor een definitief ontwerp gekozen. 

In september zijn deze plannen aan de bewoners gepresenteerd. De 

plannen en financiering zijn rond en de aanbesteding loopt. In 2020 zal 

er een geheel vernieuwde FBK-laan liggen. Hopelijk ook een veiliger 

laan. Want daar hebben we het uiteindelijk voor gedaan. 

Helaas lukken er dingen soms ook gewoon niet. Ondanks een enorme 

inzet van bewoners, raadsleden en de wijkraad. De buslijn 341 begint 



steeds meer te lijken op soap van Don Quichote. Het is niet gelukt om 

Connexxion en het college te overtuigen van de noodzaak voor herstel 

van de oude of een andere lijnvoering voor de bussen. De straks geheel 

vernieuwde FBK-laan gaat de vuurdoop krijgen met al die bussen. De 

wethouder wil dat eerst afwachten voordat zij beslist of de huidige 

lijnvoering de juiste is voor de wijk. Dat laat onverlet dat we aandacht 

blijven houden voor de wensen van de bewoners voor eventuele 

alternatieve lijnvoeringen om ook de zuidrand van de wijk aansluiting te 

geven op het openbaar vervoer. 

Op 19 oktober jl. bestond de wijkraad Floriande 12,5 jaar. Dit heuglijke 

feit hebben we in de bewonersvergadering van november gevierd met 

een terugblik op wat er in die tijd gerealiseerd is. 

Verder is de samenstelling van het bestuur ook gewijzigd. Na afscheid 

van de vorige voorzitter heeft de wijkraad het een tijdje met mij moeten 

doen als waarnemend voorzitter. Omdat we Willem als nieuw bestuurslid 

konden verwelkomen bestaat het dagelijks bestuur van de wijkraad weer 

uit 3 leden en heeft Willem de functie van penningmeester op zich 

genomen en heb ik formeel de voorzittershamer geaccepteerd. 

Naast wijzigingen in het bestuur hebben we Petra van Doorn als nieuwe 

gebiedsmanager mogen verwelkomen nadat de vorige een nieuwe 

functie heeft aanvaard.  

En zo zouden we rustig het jaar uit kunnen zingen ware het niet dat vlak 

voor kerst een bewoner van de wijk Floriande om het leven kwam door 

een roofmoord. Weliswaar in een andere wijk maar dat laat onverlet dat 

veiligheid een groot goed is. 

En daarmee kom ik gelijk op een van de speerpunten van het huidige 

jaar. Veiligheid. Dit thema wil de wijkraad dit jaar prominent op de 

agenda zetten. Met name denken we daar ook weer aan 

preventiebijeenkomsten voor de bewoners en hernieuwde contacten met 

alle instanties die zorg dragen voor een veilige leefomgeving. 

Nadat we ons vorig jaar gericht hebben op flinke aanpassingen in de 

wijk, zoals de FBK-laan in het centrumgebied, zullen we ons dit jaar ook 

focussen op het gebied buiten en rondom onze wijk. Daarbij denk ik 

onder andere aan de inrichting van de Boseilanden. Na de aanleg van 



de ondergrondse elektriciteitskabels is daar een en ander omgewoeld. 

Na de afronding van de werkzaamheden zullen we aandacht vragen 

voor mogelijkheden tot ontspanning van de bewoners, voor wandelen, 

sporten en fietsen. 

Nu de Duinpolderweg weer even on hold lijkt gezet, wil de wijkraad 

weten wat er nu gaat gebeuren met de nieuwe Bennebroekerweg. Als de 

provincie het laat afweten is de gemeente aan zet. U gaat daar komend 

jaar ongetwijfeld meer over horen. 

Nadat het de Omgevingsraad Schiphol in 2019 niet gelukt is een 

gezamenlijk advies te geven over de ontwikkeling van Schiphol na 2020 

is de wijkraad benieuwd hoe de toekomst van Schiphol er dan wel uit 

gaat zien en wat dit betekent voor de wijk Floriande. 

En als laatste punt: in 2020 wil de wijkraad weer meer bekendheid geven 

van haar bestaan onder de bewoners van de wijk. Hiervoor zoeken we 

nog steeds uitbreiding van het bestuur en dan vooral op het punt 

communicatie naar de bewoners toe. 

 

Al met al genoeg punten om ons dit jaar weer mee bezig te houden. 

Ik hoop dat u ons ook in het nieuwe jaar steunt om dit doel te bereiken. 

Ik wens u allen een gelukkig en gezond 2020 toe. 

 


