
  
    

Notulen maandag 19 februari 2020 

Aanwezig: 
Marianne 
Maret 
Marco 
Jeanette Koolmoes 
 

 
 
 
Afgevaardigde HAP 
 

Afwezig met bericht: 
Tom  
  

  

1. Marco opent de vergadering en heet iedereen welkom 
2. Vanavond is aanwezig Jeanette Koolmoes van de HAP 

Zij vertelt eerst over haarzelf en hoe zij in de politiek terecht is gekomen 
Zij legt ons uit wat te doen bij eventuele vragen en terugkerende klachten van de 
bewoners. Haar advies is ook om bewoners aan te geven de melding te doen bij de 
gemeente.  
Na ongeveer een half uur verlaat zij onder dankzegging voor haar aanwezigheid de 
vergadering.  
 

3. Ingebrachte punten vanuit de gemeente: 
 Meerjarenplan dd. 11 februari 2020; ter kennisname 
 Bomenrooilijst; voor 8 maart reageren als dat nodig is 
 Uitnodiging feestelijke opening Meerwaarde Pluspunt Hoofdorp-Zuidwest op 2 

maart 2020; ter kennisname 
 De Landelijke Opschoondag op 21 maart as.; wordt op website en Facebook 

geplaatst 
 Mail van 18/2 inzake 75 jaar vrijheid (vrijheidsmaaltijden) en tevens info ocer 

de informatiemarkt Stadscentrum Hoofddorp op 21 april as.; ter kennisneming 
 Save the day 4 april, dag van de dorps-en wijkraden; ter kennisname 
 Meerwaarde nodigt ons uit voor het 2e Innovatie- en kennislab 

Haarlemmermeer op 3 maart as. ; ter kennisname 
 Mail van Jeroen Wijnands inzake klacht over het verdwijnen van groen; 

beantwoord en gevraagd of hij mee kan lopen met de komende schouw 
 Agenda van de bijeenkomst op 22/2 , tweede werksessie van de 

belangenroos; Maret geeft enige uitleg 
  

4. Notulen worden voor akkoord goedgekeurd; datum wordt aangepast 

      5.   Actiepunten worden besproken 

      6.   Petra van Doorn was die avond aanwezig en vertelt iets over haarzelf en haar functie 
            Daarna konden de bewoners hun klachten kwijt. 
            Petra zal een paar gevaarlijke situaties meenemen en bespreken 
            Er wordt besloten om volgende keer een agenda te maken zodat het geen avond van              
            alleen maar klagen wordt. 
  
      7.   Er is een mail ontvangen van een bewoner inzake het verdwijnen van groen in de    
            wijk. We nemen dit mee met de komende schouw.  
            We zullen de volgende bewonersavond nogmaals vragen om punten en wederom   



  
    

            een oproep plaatsen op Facebook en website.  
 
       8.   Rondvraag; wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
       9.   Vergadering wordt afgesloten rond 21.00 uur 
 
        
Volgende vergadering : maandag 16 maart 2020 om 19:30 uur in ‘t Kattegat. 

Vergaderingen in 2020: 13/4-18/5-15/6-13/7-17/8-14/9-12/10-16/11-14/12. 
 
 

 

 

 

Actiepunten: 

Ruimte bekijken voor info plakzuil Marianne  
Afspraak gemaakt met Participatieraad Marianne 13 april as. 
Folder maken over onze wijkraad Marianne Inzake meer bekendheid 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 


