
	    
    

Notulen	  maandag	  14	  december	  2020	  

Aanwezig: 
Ann Baarsen-Thiebosch 
Hugo van der Wees 
Maret 
Marianne 
Daphne 
Petra van Doorn 
Irma van Os 
Marleen van Opzeeland 
Michael Ardewijn 
 

 
 
 
 
	  

Afwezig met bericht: Tom en Ernst 
 

1. Deze digitale vergadering wordt geopend door Ann 
Er volgt allereerst een voorstelronde  
Aanwezig is voor het eerst Daphne Kunnen , nieuw wijkraad lid 
 

2. Op verzoek van bewoners van Vrijschot-Noord wordt er een meting gedaan naar 
eventuele stralingen. 
Bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid na de aanleg  
van een 50KV kabel aldaar. Bij het leggen van de kabel is aan alle eisen voldaan 
maar bewoners willen weten hoe hoog het niveau van eventuele straling is. 
 
Het brengparkje bij de Lindholm geeft volgens een bewoonster aldaar veel 
geluidsoverlast door gerinkel van glas en kleppen die dicht gedaan worden 
Er is ook verscheidende malen brand gesticht. 
Petra gaat praten met de bewoonster die al lange tijd klaagt hierover 
Ann is niet weg van de nieuwe papiercontainers met hun smalle opening. 
 
Het brengparkje bij de Egholm geeft ook veel overlast van gedumpt afval. 
Vanaf de weg is het moeilijk zichtbaar en donker in de avond. 
Er is daar een pilot gestart met de bedoeling om het gedrag van bewoners te 
veranderen.  
 
Naar aanleiding van het KVO (keurmerk voor ondernemers) Skagerhof overleg 
afgelopen maandag zijn er diverse actiepunten besproken 
Dit overleg is ongeveer driemaal per jaar. 
Er is o.a. gesproken over de veiligheid tijdens te drukke periodes zoals kerst en 
parkeerbeleid met gedeeltelijke blauwe zone. 
Gemeente wil weten hoeveel winkeliers voor een gedeeltelijke blauwe zone en wil 
dan een beslissing nemen in het begin van het nieuwe jaar. 
Er zijn ook werknemers die hun auto de hele dag parkeren en een waterbed effect is 
niet bevorderlijk voor bewoners van omliggende straten. 
 

3. Marianne zal iedereen van de wijkraad het concept samenwerkingsafspraken en het 
verslag van het overleg met de gemeente op 23/11 mailen. 
We zullen Petra nog laten weten of er nog aan/opmerkingen zijn. 
 



	    
    

4. Hugo geeft aan dat hij samen met Ernst begin nieuwe jaar samen gaat zitten om 
voorzet te bespreken en zullen contact opnemen met Maria Roodenburg, 06-3619585. 
Het platform is niet gratis maar de gemeente zal de eerste 2 jaar subsidie verstrekken. 
Irma geeft aan dat zij het aanspreekpunt is bij de gemeente. 
 

5. De uitvoeringsplannen Skagerhof heeft iedereen ontvangen. 
Eventuele opmerkingen kunnen deze week nog worden aangeleverd bij de 
gemeente. 
De vraag is wanneer de eigenaar de plannen uit gaat voeren. Hij zal een begin 
moeten maken en de gemeente heeft de rol van toezichthouder als er niets gebeurt 
De wijkraad had geadviseerd om de gladde vloeren en de verlichting in het 
winkelcentrum aan te pakken. 
Wij kunnen als wijkraad in de gaten houden of er daadwerkelijk iets gebeurt. 
 

6. -  Concept uitvoeringsbeleid evenementen gereed voor inspraak van 20/11. 
   Marianne zal deze mail alsnog doorsturen naar Daphne 
-  Vacature voor adviseur dorpshuizen van 23/11 , ter kennisname aangenomen 
-  Concept uitvoeringsplannen winkelcentra Hoofddorp van 30/11. 
   Eventuele aanmerkingen kunnen nog worden aangeleverd 
-  Opstarten buurtplatform van 28/10; Hugo en Ernst pakken dit op. 

            -  Bijeenkomst warmtevisie 16/12; Hugo zal daarbij aanwezig zijn. 
            -  Uitnodiging meerjarenplannen bespreken van 7/12; Marianne zal een afspraak     
               maken met Marleen. Maret en Daphne gaan mee.   
            -  Bekendmaking vaststellingsbesluit en vervolg procedures over datacenters in de              
               gemeente van 7/12 ; ter kennisname aangenomen 

-  Sport- en beweegnieuws Haarlemmermeer van 8/12; ter kennisname aangenomen 
-  Activiteit kerst Kattegat op 24/12; Marianne zal eerst vragen aan Jans of deze    
   activiteit doorgaat in verband met de nieuwe coronaregels 
 

7. Notulen worden vastgesteld en actiepunten doorgenomen. 
 

8. Ann geeft aan dat de getekende intentieverklaring niet openbaar is dus hebben we 
geen inzage. 
 

9. Nadat Ann, Hugo en Marianne de laatste digitale vergadering van DB kernen bij 
hebben gewoond , is besloten niet meer deel te nemen aan verdere vergaderingen. 
Misschien is het tactisch om ons af te melden maar tot op heden hebben wen niets 
meer gehoord. Even afwachten dus. 
 

10. Gezien de nieuwe corona regels die Rutte deze avond heeft bekendgemaakt, is het 
niet verstandig om de kerstbomenactie door te laten gaan. 
Marianne zal contact opnemen met wijkraad Floriande met de vraag wat zij zullen 
gaan doen. 
 

11. Maret vraagt agendapunten voor de volgende kerngroep-vegadering. 
Ann geeft aan aanwezig te zijn als gast 
Zij heeft van Petra reeds enige info ontvangen via de mail. 
De data van de vergaderingen in 2021 zal Marianne via invite sturen. 
 

12. De digitale vergadering wordt rond 20.30 uur afgesloten 
 



	    
    

               

Volgende digitale vergadering : maandag 11 januari 2021 om 19:00 uur. 

 
Vergaderingen in 2021: 8/2-15/3-12/4-17/5-14/6-12/7-16/8-13/9-11/10-15/11-13/12 
 

 
 

 

 

Actiepunten: 

Brief opstellen tbv FB met recent uittreksel 
KvK 

Ann  

Vitrinekast regelen Ann  
Aanpassingen Skagerhof toezicht houden Allen  
buurtplatform Hugo/Ernst  
afspraak maken meerjarenplan Marianne  
   
   
   
 

 

	  


