
	    
    

Notulen	  maandag	  8	  februari	  2021	  

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

 
 
 
 
	  
	  
	  

Afwezig met bericht:  
 

1. Ann opent de digitale vergadering waarbij tevens aanwezig de vier afgevaardigden 
vanuit de gemeente en heet iedereen welkom. 
 

2. Petra licht de lijst toe van afhandeling knelpunten wijk Bornholm. In 2018 is een 
mobiliteitsvisie opgesteld en tijdens participatie met bewoners kwamen er diverse 
knelpunten aan het licht. Op de site van de gemeente kan men het overzicht per wijk 
bekijken en bij nieuwe meldingen kun je deze altijd direct melden.  
Michael belooft om na te kijken wanneer het knelpunt bij fietspad vanuit Skagerrak tot 
de kruising wordt opgepakt, volgens de lijst is dat in 2021. 
 
Petra vertelt dat zij samen met twee mensen van Meerlanden geweest is bij 
brengparkje Lindholm. Bewoonster aldaar had geklaagd voor geluidsoverlast. 
De klep zal worden voorzien van een gewicht en rubberen ring. 
 
De caravan van een alleenstaande moeder bij voormalig Vork en Mes is weggehaald 
en mevrouw staat nu onder de aandacht van de gemeente en heeft elders onderdak 
gekregen. 
 
Tom vraagt om camera bewaking bij de diverse brengparkjes. 
Helaas zijn er zwaarwegende redenen nodig om dit niet te kunnen doen. 
Alleen bij o.a. gevaarlijke situaties. 
 
Irma heeft overleg gehaald inzake jeugdoverlast in Bornholm samen met wijkagent, 
handhaving en Meerwaarde. Op dit moment is er weinig overlast. 
Eventuele schokkende teksten bij een JOP kunnen gemeld worden en worden dan 
verwijderd. 
 
Petra is bezig met het opzetten van een gebiedsoverleg met diverse wijkraden en 
belanghebbende organisaties in de wijken. 
Voor de zomer zal een overleg plaatsvinden 
Er zal een gebiedsvisie worden gemaakt voor de komende 10 jaar. Er komt een 
gebiedsprogramma voor 4 jaar en een gebiedsagenda voor 1 of 2 jaar. 
Ze vraagt ons na te denken met welk overleg het beste gestart kan worden: het brede 
overleg of het overleg per wijk. 
 



	    
    

3. Financiering van een buurtplatform wordt besproken. De eerste twee jaar zal de 
gemeente mede financieren.  De gemeente heeft een lijst van ondernemers en 
organisaties in de wijk. Hugo heeft zijn hulp aangeboden aan Ernst maar nog niets 
vernomen. Besloten wordt dat Hugo een afspraak maakt met Ernst en Irma van Os  
voor een plan van aanpak. 
 

4. Ann is aanwezig geweest bij de sessie Subsidies en geeft uitleg wat besproken is. 
Tom geeft aan dat er nog een terugkoppeling is beloofd na de vergadering van vorig 
jaar over de nieuwe regels ten aanzien van subsidiebeleid. Irma komt hierop terug en 
gaat dit uitzoeken. 
Marianne is aanwezig geweest bij de sessie Rekenkamercommissie. Een aantal 
dorps-en wijkraden hebben nog geen afspraken kunnen maken over een 
samenwerkingsverband maar dat heeft hun aandacht. De burgemeester vindt het 
jammer dat de DB kernen is opgeheven en hoopt op een nieuwe opstart. Er volgt een 
overleg met deze groep tezamen met de gemeente. 
 

5. Ann heeft contact gehad met Ad van de dierenwinkel en hij zal een offerte uitbrengen 
voor een vitrinekast. 
Het merendeel van de winkeliers is voor een blauwe zone en het belang van deze 
groep komt op de eerste plaats.  
Petra gaat binnen een maand in overleg met omwonenden via een informatieavond. 
Ann vraagt Michael om de hoeveelheid zout aangevuld te houden. Bij sommige 
brengparkjes was de voorraad op. Hij zal contact opnemen met Meerlanden. 
 
Na agendapunt 5 gaat de wijkraad verder zonder de delegatie van de gemeente. 
Zij verlaten deze digitale vergadering.  
 

6. -  mail 28/1 inzake elektrische deelscooters Go Sharing nu ook in Hoofddorp, ter                                       
   kennisname aangenomen 
-  mail van 29/1 inzake peiling opwekken nieuwe energie; sluitingsdatum is verlengd   
   naar 9 februari, ter kennisname aangenomen 
-  verslag vergadering Participatieraad Haarlemmermeer van 25/1/2021. 
   Ann geeft enige toelichting en geeft aan dat er nog geen onderwerpen zijn om te  
   delen met de wijkraad. Vanaf heden staan wij op de maillijst voor de notulen van de  
   toekomstige vergaderingen. De Participatieraad wil meer samenwerking met    
   wijkraden en graag een keer aanwezig zijn bij een overleg  
-  mail met bijlage van 5 februari betreffende de uitvoeringsplannen van 6  
   wijkwinkelcentra in Hoofddorp, zie agendapunt 8. 
 

7. Notulen worden goedgekeurd en actiepunten nagelopen 
 

8. Marianne vertelt in grote lijnen wat besproken is in het overleg met de gemeente over 
het meerjarenplan. We zullen de link plaatsen op onze website en FB. 
Als pilot zal dit jaar worden begonnen met herstraten in de Alholm en in 2022 zal de 
gemeente verder gaan met de planning.  
- Diverse fiets/voetbruggen zijn vernieuwd of gerestaureerd.  
- Diverse ondergrondse containers zijn vervangen 
De komende jaren zullen de riolering, groenvoorziening, trottoirs, fietspaden en 
wegen worden aangepakt en waar nodig in combinatie met de energietransitie. 
 

9. Vanuit de gemeente is er behoefte voor een nieuwe DB kernen. 



	    
    

Ann geeft aan dat er in ieder geval contact zal worden opgenomen met de wijkraden 
met het verzoek wie wil deelnemen. Zij vraagt ons om al daarover na te denken. 
 

10. Tom heeft Ann een overzicht gemaild van de laatste stand. 
Evenementensubsidie wordt pas aangevraagd bij een op te starten evenement. 
Daarnaast is er ook een participatiesubsidie. 
Mocht er nog teveel in kas zijn, wordt een aanvraag niet toegekend. 
In augustus 2021 kan weer subsidie aangevraagd worden. 
Tom heeft in 2020 geen aanvraag gedaan omdat we gezien de corona crisis nog een 
behoorlijk bedrag in kas hebben. 
Tussentijds is altijd mogelijk om subsidie aan te vragen voor een extra uitgave maar 
deze moet goed onderbouwt worden. 
 

11. Er zijn veel actiepunten aangeleverd maar dat zijn geen doelstellingen. 
Ons belangrijkste doelstelling is zichtbaarheid. Dat kan via o.a.het buurtplatform en 
vitrinekast. Daphne oppert het idee om elke maand op een vrijdagmiddag met een 
tafeltje in het Skagerhof te gaan zitten zodat bewoners ons zien en ons kunnen 
aanspreken. Hiervoor hebben we een emmer snoep nodig en een tag om onze app 
te scannen. Voor ons volgend overleg graag bedenken wat we willen hebben in deze 
app! 
 

12. Marianne vertelt wat Platform 31 is. 
Het is een landelijk platform waarvan de gemeente lid is en via dit platform kan  
uitwisseling van ervaringen plaatsvinden met andere gemeenten. 
De gemeente heeft de keuze gemaakt voor bestaande wijken in dit platform. 
Marianne vraagt aan Daphne en Tom een korte samenvatting met foto te mailen voor 
onze website. 
 
De vergadering wordt afgesloten om 21.30 uur  
Ann bedankt iedereen en wenst allen een fijne avond. 
 

Volgende digitale vergadering : maandag 15 maart 2021 om 19:00 uur. 

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

meten naar straling Vrijschot-Noord Petra vragen in overleg op 12/4 
Knelpunt fietspunt vanuit Skagerrak Michael  
Gebiedsoverleg welk eerst? Allen aan Petra melden 
Link Meerjarenplan op FB en website Maret en 

Peter 
 

Aanmelden nieuwe DB kernen Allen nadenken wie wil 
Invulling app voor tag Allen  
Korte samenvatting met foto Daphne 

en Tom 
 

Uitnodigen Aukje Jonkhout/Meerwaarde Marianne voor 15 maart  
Terugkoppeling overleg subsidiebeleid Irma  
Offerte vitrinekast Ann  
 

 


