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Notulen(maandag(12(oktober(2020(
Aanwezig:
Ann Baarsen-Thiebosch
Hugo van der Wees
Ernst Groot
Tom
Maret
Marianne
Petra van Doorn
Michael Ardewijn
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Afwezig met bericht:

1. Er volgt een voorstelronde. Petra en Michael zijn digitaal aanwezig en maken op die
manier kennis met Hugo en Ernst, nieuwe leden
2. Behandeld en besproken zijn:
- Mail van 15/9; jaarverslag 2019 en werkplan 2020-2021 Participatieraad
wordt ter kennisname aangenomen
- Mail van 18/9; enkele vragen met betrekking tot de oproep DB kernen
Marianne zal Ann en Hugo aanmelden voor de werkgroep Locale Democratie
- Mail van 23/9 ; aanmelding evenementenkalender 2012
wordt ter kennisname aangenomen
- Mail van 23/9 ; verborgen schat in het hart van Haarlemmermeer
wordt ter kennisname aangenomen
- Mail van 23/9 ; nieuwsbrief Samen tegen Eenzaamheid
wordt ter kennisname aangenomen
- Mail van 25/9 ; nieuwsbrief info dorps- en wijkraden
onderwerp VVN Participatiepunt wordt op website en FB geplaatst
- Mail van 28/8 ; stand van zaken van de besluitvorming over data centers in
Haarlemmermeer
wordt ter kennisname aangenomen
- Mail van 30/9 ; week van de veiligheid van 5 tot 11 oktober
wordt ter kennisname aangenomen
- Mail van 5/10 ; interviews tbv uitvoeringsplannen commerciële voorzieningen
Marianne en Ann zullen een telefonisch gesprek hebben met iemand van de
STEC groep.
- Mail van 5/10 ; Niels van Steijn, verslaggever NH nieuws wil kennismaken
mail wordt andere keer behandeld Petra gaat meer info opvragen
3. Notulen worden goedgekeurd
4. Ann gaat contact opnemen met iemand inzake een zogenaamde vitrinekast in het
winkelcentrum Skagerhof
5. Petra geeft uitleg over de laatste stand van zaken over het project exclusieve wijk
Bornholm. Wijk moet toegankelijk worden bewoners van alle leeftijden.
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Verpleeghuis Bornholm wordt herbouwt en er komen diverse woningen voor kleine
huishoudens.
Binnenkort zal er gestart worden met het maken van beleeftuintjes bij het
verpleeghuis met diverse kleine dieren, speeltoestellen en bankjes
Belangenroos is ingevuld en bevat oa. dat stoepen worden aangepast binnen de
komende twee jaren waardoor er meer toegankelijkheid is voor minder invaliden.
Tevens zullen diverse speeltuintjes worden bekeken of ze moeten worden
aangepast.
De STEC groep doet onderzoek naar nieuwe commerciële voorzieningen.
Wijkraad zal worden benaderd voor een telefonisch interview over winkelcentrum
Skagerhof.
Na interne sessies worden nu externe partijen benaderd.
Rekenkamercommissie rapport wordt nog eens besproken.
Naar aanleiding van dit rapport zullen wij een aparte afspraak maken over de
communicatie van wijkraad en gemeente via de gebiedsmanager.
Er komt binnenkort een informatie avond over blauwe zone op het parkeerterrein
rond het winkelcentrum Skagerhof.
Petra heeft kennisgemaakt met Ad Hinten, aanspreekpunt voor de winkeliers.
In het centrum zullen 1,5 meter teams worden ingezet die het winkelende publiek zal
aanspreken op afstand houden en mondkapjes
Ernst oppert om gratis mondkapjes uit te delen zodra het verplicht wordt gesteld.
Er zijn genoeg bewoners die een mondkapje niet kunnen betalen.
Petra geeft advies over een platform, digitaal buurtplein, wat misschien ook een idee
is voor onze wijkraad. Diverse wijk- en dorpsraden hebben reeds een platform.
Petra zal meer informatie verzamelen over het project Polderlinten Haarlemmermeer.
Marianne zal de vergaderdata in 2021 doorsturen naar iedereen en op verzoek van
Petra zullen we voortaan om 19.00 uur starten.
6. De schouw van 23/10 wordt geannuleerd door de gemeente vanwege de corona
besmettingen. Er zal worden gekeken of het eventueel op een andere manier kan
worden gehouden. Michael bekijkt de mogelijkheden. Misschien kan de gemeente
rechtstreeks contact opnemen met de bewoners.
7. Tom adviseert om visitekaartjes te laten maken, persoonlijk of naamloos waardoor
iedereen deze kan gebruiken.
8. We sluiten af rond 21.30 uur.

Volgende vergadering : maandag 16 november 2020 om 19:00 uur in ’t Kattegat
Vergaderingen in 2020: 14/12
Vergaderingen in 2021: 11/1-8/2-15/3-12/4-17/5-14/6-12/7-16/8-13/9-11/10-15/11-13/12
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Actiepunten:
Brief opstellen tbv FB met recent uittreksel
KvK
Mail van Niels van Steijn behandelen
Vergaderdata 2021
Winkeliersvereniging Skagerhof contacten
Platform/ digitaal buurtplein
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Ann

Tom zorgt uittreksel KvK

Marianne
Marianne
Ann
wijkraad

Inzake vitrinekast
Ook iets voor ons?

