
	    
    

Notulen	  maandag	  14	  juni	  2021	  

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

 
 
 
 
	  
	  
	  

Afwezig met bericht: Ann 
 

1. Hugo opent deze vergadering, heet iedereen welkom. 
Ann zit in het ziekenhuis voor een röntgen foto; ze is gevallen op haar knie 
Petra is fysiek aanwezig; Irma, Marleen en Micheal zijn digitaal aanwezig. 
 

2. –    er was onlangs een jeugdoverleg in de wijk. Op dit moment zijn er geen     
      aandachtspunten en rustig in de wijk met betrekking tot hangjongeren en overlast. 
- het overleg met Liander blijft lastig in de zaak van het meten van straling in 

Vrijschot-Noord. In verband met privé gevoelige informatie kan met een 
getekende vertrouwensverklaring de gemeente de nodige informatie krijgen van 
Liander. Petra zal ons op de hoogte houden van de volgende stappen. 

- Op 22 en 29 juni is er een bewoners-overleg over het groen en de wegen rondom 
het nieuwe verpleeghuis Bornholm  Over de hoogte van het appartementen is nog 
geen duidelijke informatie. Volgens diverse impressies lijkt het een gebouw te 
worden van 7 etages hoog. Volgens Hugo zal het een gevoelig onderwerp zijn 
tijdens deze overleggen. 

- Het verkeersbesluit voor de blauwe zone is aangevraagd. Omwonenden en 
belanghebbenden kunnen binnen zes weken reageren; In oktober zal er dan 
uiteindelijk  een blauwe zone zijn rond het Skagerhof. 

- De gemeente is gestart met Auto Mobiel, een sociale vervoersdienst. 
Het lidmaatschap geeft je de mogelijkheid vervoert te worden van en naar huis.  
Het vervoer wordt verzorgd door vrijwilligers. Deze organisatie zit wel in het 
vaarwater van SaSa. Misschien idee om krachten te bundelen. 

- Er is een schouw geweest in de Alholm en Bandholm inzake de pilot van de 
gemeente ten aanzien van de aanpak van de stoepen en straten. Woensdag 16/6 
is een tweede schouw. 

- Hugo heeft melding gemaakt en een mail met foto’s gestuurd naar Petra over de 
vervuiling van de vijver achter de Jumbo. Echter de volgende dag is Rijnland al 
begonnen met de schoonmaak; waarschijnlijk hebben zij het voortouw hiervoor 
genomen; de schoonmaak van deze vijver valt onder de verantwoording van 
Rijnland.  
 

3. Ernst geeft de laatste up-date; er zijn thans 31 profielen aangemaakt en dat maakt 
hem zorgen. Hij hoopt dat er spoedig meerdere zullen volgen.   
Het platform is nog steeds in aanbouw.  
Ernst zoekt uit hoe je via FB kunt inloggen in het platform.  



	    
    

 
4. Als vitrinekast is opgehangen, willen wij een officiële onthulling met een redactioneel 

stukje in diverse weekbladen waarbij we dan ook het platform onder de aandacht 
brengen. Hugo gaat bij KvK informatie opvragen over ondernemers in de wijk en 
eventueel iets daarbuiten. 
Daphne komt met het idee van een app met QR code  om zo meer bekendheid te 
krijgen onder de bewoners. Meer ideeën altijd welkom.  
 

5. Hugo was aanwezig tijdens het laatste KVO overleg en vraagt zich af wat de 
toegevoegde waarde is van onze aanwezigheid. Tijdens het rondje van voorstellen , 
werd de wijkraad niet eens genoemd en gevraagd zich voor te stellen. 
Misschien volgende keer onze aanwezigheid toelichten. 
Petra vermeld dat gestart wordt met een pilot van een winkelverbod ; werkt preventief 
tegen stelen. Tevens wordt bekeken of de kleding containers verplaatst kunnen 
worden naar de rammelstrook bij de apotheek.  
In september is er wederom een schouw rond het Skagerhof. 
 

6. Zie agenda punt 4. 
 

7. In de bijlagen van de mail van de gemeente zien we dat er bezuinigd gaat worden op 
cultuur, sport en maatschappelijk welzijn. Officieel heeft de gemeente nog geen 
beslissingen genomen en diverse (linkse) partijen zijn er niet mee eens en willen de 
consequenties weten van deze bezuinigingen. Gemeente komt komende week 
bijeen. 
Hierna verlaten Irma, Marleen en Michael de vergadering. 
 

8. -     mail vlottrekken woningmarkt in dorpen van 25 mei ; ter kennisname 
- mail workshop Upcycle van 27 mei ; wordt geplaatst op FB en platform 
- mail Nationale Buitenspeeldag van 3 juni ; wordt geplaatst op FB en platform 
- mail van 13 juni met aankondiging van een netwerklunch op 15 juli as.; even 

bekijken wie erbij aanwezig kan zijn. 
- mail zoekgebied voor windenergie in zuiden van Haarlemmermeer van 11 juni; ter 

kennisname 
- mail informatie over verdichtingsvisie Haarlemmermeer van 10 juni; ter 

kennisname 
- brief aan bewoners Alholm en Bandholm met vragenlijst, checklist en 

antwoordenvelop van 8 juni. 
 

9. Notulen worden inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd. Petra zoekt uit of er al een 
cadeaumand is uitgereikt (zie actiepunt). 
 

10. Er is genoeg geld opgehaald om het hek bij de Holmtuin te verplaatsen. 
Daphne neemt contact op met Timur en Jake (Jumbo) inzake de vitrinekast. 
Marianne laat eigenaar Skagerhof , Marco ter Brake, en Ad, eigenaar dierenwinkel 
weten dat de kast met achterliggend bord zal worden opgehangen. 
In overleg wordt de begintijd van onze vergaderingen gewijzigd van 19.00 uur naar 
19.30 uur. 
 

11. We sluiten af rond 21.00 uur. 
 
 



	    
    

 
  

Volgende vergadering : maandag 12 juli om 19:30 uur in ’t Kattegat !  

Vergaderingen in 2021: 16/8-13/9-11/10-15/11-13/12 
 
Actiepunten: 

Cadeaumanden als prijs bij enquête Petra  
Contact leggen met Timur en Jack Daphne  
Meting straling Vrijschot-Noord  Petra  
Platform inloggen via FB Ernst  
Info opvragen bij KvK Hugo  
Netwerklunch 15/7 Wie 

gaat? 
 

Starten wijkschouw? Allen  
   
   
   
 

 


