
	    
    

Notulen	  maandag	  11	  januari	  2021	  

Aanwezig: 
Ann Baarsen-Thiebosch 
Hugo van der Wees 
Maret 
Marianne 
Daphne 
Ernst 
Koos de Vries CU/SGP (gast) 
 

 
 
 
 
	  
	  

Afwezig met bericht: Tom  
 

1. Deze digitale vergadering wordt geopend door Ann en zij wenst ons allen een 
gelukkig nieuwjaar. 
Deze keer is op zijn verzoek aanwezig, Koos de Vries, fractievoorzitter van CU/SGP 
Er volgt een voorstelronde. 
 

2. Ann wil weten wat het belang is van een wijkraad in de ogen van de gemeenteraad. 
Wij hebben gisteren een mail ontvangen van DB kernen waarin wordt medegedeeld 
dat ieder van hen de functie neerlegt omdat zij geen feedback kregen van de 
gemeente en niet eens werden geïnformeerd op een webinar van de gemeente met 
agendapunt participatieve democratie. 
Volgens Koos is de meest ideale situatie dat de wijkraad een goede cohesie heeft 
met zijn bewoners maar in de praktijk is dat zelden en ontstaan er onderlinge 
discussies in de wijk. Hoe krijgen we een goed beeld van wat er speelt in de wijk? 
Vaak wordt beweerd dat de wijkraad maar wat aan rommelt volgens veel klagende 
wijkbewoners dus is het zaak dat de wijkraad zichtbaar is en voldoende informatie 
ventileert. Helaas is wel de realiteit dat er weinig animo is vanuit deze groep voor een 
functie in de wijkraad. 
Volgens Koos wordt er zeker geluisterd voor signalen vanuit de wijkraad.  
De gemeenteraad vergadert elke week en daarnaast komt iedere fractie vaak 
wekelijks bijeen. Vorig jaar was een slecht jaar voor de zichtbaarheid van de wijkraad 
en hopelijk zal dat jaar anders worden. 
Koos neemt afscheid en verlaat de vergadering. 
 

3. - Analyse polderlinten Haarlemmermeer definitief van 17/12; ter kennisname 
- Verslag bijeenkomst Warmtevisie van16/12 ; Hugo geeft uitleg 
- Nieuwsbrief info dorps-en wijkraden ; ter kennisname 
- Nazorg COVID19 ; ter kennisname 
- Reminder uitnodiging halfjaarlijks overleg dorps-en wijkraden met agenda; Ann     
  heeft zich opgegeven voor sessie 1: subsidies en Ernst en Marianne voor sessie 2:    
  rekenkameronderzoek 
- Innovatieprogramma langer thuis in de inclusieve wijk van Platform31;  
  Ann heeft deze mail aan iedereen doorgestuurd ter info 
- Kleine attentie NMCX voor je inzet; er wordt geen actie ondernomen 
- Leden DB kernen leggen functie neer; Ann heeft gereageerd naar Jan Havenaar en  
  vraagt zich af wat het College gaat zeggen hierover. 
 

4. Petra heeft twee aanvullingen doorgegeven. 



	    
    

Bij punt 2 wordt toegevoegd: Ann vertelt dat zij het voor elkaar heeft gekregen dat de 
wijkraad een informatiebord mag ophangen in het winkelcentrum 
Tekst van punt 5 wordt geheel aangepast: De uitvoeringsplannen Skagerhof heeft 
iedereen ontvangen. Eventuele opmerkingen kunnen deze week nog worden 
aangeleverd bij de gemeente. De wijkraad heeft geadviseerd om de gladde vloeren 
en de verlichting aan te pakken in het winkelcentrum. We hopen dat de eigenaar 
spoedig deze investering gaat uitvoeren. Als wijkraad kunnen we dit monitoren. De 
gemeente heeft de rol van toezichthouder.  
Daarna worden de notulen goedgekeurd en de actiepunten zijn allen afgehandeld. 
Marianne zal regelen dat we weer een uitnodiging krijgen voor een volgend KVO 
overleg van het Skagerhof. 
 

5. Daphne stelt voor dat iedereen 3 doelstellingen aanlevert in de volgende vergadering. 
Iedereen gaat hiermee akkoord. 
 

6. Hugo geeft aan de hij zich via zijn buurtapp gaat voorstellen als lid van de wijkraad.  
Misschien ook idee voor de andere leden. 
 
Ann legt Daphne uit wat er speelt met onze twee FB pagina’s. Bij ingebruikname van 
het buurtplatform zou beide pagina’s kunnen worden opgeheven maar daar is niet 
iedereen ermee eens 
Besloten wordt dat we op dit moment geen brief sturen naar Facebook en afwachten 
totdat het platform gereed is. 
Daarna zal een beslissing worden genomen. 
Ernst zal een link met info sturen van de buurtapp van Badhoevedorp 
Daphne zal een Teams-account aanmaken met digitale agenda voor onze wijkraad. 
Marianne zal haar hiervoor de mailadressen mailen. 
 

7. We sluiten af tegen 21.00 uur. 
 
 

Volgende digitale vergadering : maandag 8 februari 2021 om 19:00 uur. 

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

meten naar straling Vrijschot-Noord Petra  
beveiligen Skagerhof mbt vloeren en 
verlichting 

Allen  

volgende KVO uitnodiging Marianne  
Buurtplatform-link Ernst  
Daphne mailadressen aanleveren  Marianne  
   
   
   
 

 

	  


