Notulen dinsdag 18 augustus 2020 digitale vergadering
Aanwezig:
Marianne
Ann Baarsen-Thiebosch
Petra van Doorn
Michael Aldewijn

Afwezig met bericht:
Ernst de Groot
Tom
Maret
1. Er volgt een voorstelronde. Ann maakt voor de eerste keer kennis met Petra en
Michael van de gemeente Haarlemmermeer.
2. De mail van Petra (haar update en een zomergroet) van 18 juli jl. wordt doorgenomen
en eventueel uitleg gegeven. Zij zal ons het definitieve rapport mailen van het
rekenkameronderzoek. De volgende stap is het maken van afspraken met de
wijkraad met betrekking tot de samenwerking onderling.
Wij zullen eerst het rapport doornemen.
Het ontwerp-omgevingsvisie ligt ter inzage; Petra zoekt uit waar en geeft dit door.
Petra heeft gesprek gehad met Philip La Faber van de bewonersvereniging
Houtwijkerveld, onderdeel van Vrijschot Zuid. Deze wijk bestaat 40 jaar.
Petra heeft hem geadviseerd om contact opnemen met ons.
Even afwachten of zij dit doen
Petra geeft uitleg aan Ann over de stand van zaken met betrekking tot het project
exclusieve wijk Bornholm. Het project loopt mooi op schema.
Ze houdt ons op de hoogte.
DB kernen, overkoepelend orgaan over de dorps-en wijkraden heeft idee om een
digitaal platform te starten zodat we informatie kunnen delen.
Is een gebiedsteamoverleg idee in plaats van netwerklunch en voor heel het gebied
of voor alleen de wijkraden.
Petra is hier nog niet over uit wat te doen .
De app stap in is een project van het energietransitie-team.
Petra zal informatie hierover mailen zodat wij dit kunnen plaatsen op Facebook en
website.
3. Mail van Henk van der Eem, politiek redacteur van MeerRadio, van 1/8 over plannen
terrein Bornholm
Marianne heeft hem gevraagd contact op te nemen met de gemeente
Hugo van der Wees wil graag kennismaken met ons en eventueel lid worden.
Ann en Marianne gaan een afspraak met hem maken.

Mail van Martijn Saarloos van 1/8 jl. ; hij heeft reeds contact gehad met de gemeente
en wij zullen zijn problemen rondom complex Skagerrak 354-402 opnemen in de
komende schouw.
4. Notulen worden vastgesteld met dank aan Tom.
5. Actiepunten worden doorgenomen.
6. Tom was helaas niet aanwezig om uitleg te geven. Zijn mail wordt doorgenomen
De gemeente zal vanaf 2021 niet meer uitgaan van het aantal bewoners per wijk bij
de berekening van de subsidies aan de dorps-en wijkraden.
7.

Ann en Marianne gaan een brief opstellen met een uittreksel van de KvK erbij.
De heer Dave Bakker du Plessis is al lange tijd geen lid meer van de wijkraad en dus
ook geen beheerder te zijn.

8. Marianne zal met Michael een afspraak maken voor een schouw.
Met betrekking tot de overlast van jongeren bij Birkholm zal het telefoonnummer van
Gijs Heijnis, jongerenwerker bij Meerwaarde, worden doorgegeven.
Tevens kan in zo’n geval ook contact worden opgenomen met de straat coaches via
straatcoaches@haarlemmermeer.nl

Volgende vergadering : dinsdag 14 september 2020 om 19:30 uur in ’t Kattegat
Vergaderingen in 2020: 13/10-17/11-15/12

Actiepunten:
Info app Stap in plaatsen op FB en
website
Contact opnemen met Vrijschot
Ontwerp omgevingsvisie bespreken
Rapport Rekenkamercommissie
doornemen
Afspraken maken schouw
Brief opstellen FB
Afspraak maken met eventueel nieuw lid
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