
	    
    

Notulen	  maandag	  17	  mei	  2021	  

Aanwezig: 
Ann Baarsen-Thiebosch 
Hugo van der Wees 
Maret 
Marianne 
Tom 
Wefa Mahdad / wijkagent 
 

 
 
 
 
	  
	  
	  

Afwezig met bericht: Ernst 
 

1. Ann opent de digitale vergadering, heet iedereen welkom en hoopt dat iedereen in 
goede gezondheid verkeert. 
 

2. Er volgt een voorstelrondje. Wefa Mahdad is deze keer aanwezig. Zij is wijkagent in 
Bornholm, Haarlemmermeerse Bos en Vrijschot -Noord.  
 
In het overleg van Hoofddorp Zuid-West van 11 mei jl. werd vermeld dat Overbos en                 
Bornholm wijken zijn waar vaker GGZ bewoners worden geplaatst vanwege de lage 
huurprijzen. Wefa geeft aan dat we moeten melden bij overlast. De politie gaat de 
betreffende persoon/personen verder begeleiden  
 

3. Hugo praat ons bij over het buurtplatform. Hij heeft contact gehad met Vivienne Otto 
van de gemeente en zij vertelde dat de subsidie eerst moet worden aangevraagd 
omdat het ongeveer 8 weken duurt voordat er een betaling volgt. 
De aanvraag vandaag is niet gelukt omdat er een systeemfout was. 
Hugo neemt morgen wederom contact op met Vivienne wat we nu verder moeten 
doen.  
Tom geeft aan dat het lastig is om het bedrag voor te schieten. We hebben daar geen 
reserves voor helaas. 
We zijn op advies van Petra en Irma begonnen aan het bouwen van het platform en 
daarna zou de subsidie aangevraagd kunnen worden volgens hen. 
Hugo wil graag weten of we nu eerst de subsidieaanvraag in orde moeten maken of 
kunnen we de rekening doorsturen naar de gemeente. 
 

4. -    Mail van 22/4 inzake gebiedsoverleggen Hoofddotp Zuidwest; ter info 
- HAP vraagt college over veiligheid deelscooters dd. 28/4; ter info 
- Nieuwsbrief info dorps-en wijkraden dd. 30/4; ter info 
- Haarlemmermeers kampioenschap tegelwippen dd. 3/5; ter info 
- Tussenevaluatie 2020 van Team Sportservice dd. 3/5; ter info 
- Nieuwe openbare website voor raadstukken v/d gemeenteraad gemaild door HAP 

dd. 3/5; ter info 
- Enquête over misdrijven en overlast in uw omgeving van de gemeente dd. 4/5; ter 

info 
- Mail met flyer over veiligheid in het buitengebied dd. 3/5; ter info 
- Uitnodiging onderzoek inzake nieuwe wet voor verenigingen en stichtingen dd. 

6/5; Ann heeft dit ingevuld 
- Vragen HAP aan college B&W over provinciale financiële regelingen dd. 10/5; ter 

info 



	    
    

- Persbericht van HAP inzake digitaal fractiespreekuur op 18 mei dd. 11/5: Ann zal 
proberen aanwezig te zijn 

- Mail van gemeente inzake te starten gebiedsoverleg Bornholm voor 2x per jaar 
dd. 12/5; ter info 

- Mail inzake conceptversie warmtevisie Haarlemmermeer  dd. 12/5; ter info 
 

5. Plaats voor de vitrinekast is niet geschikt volgens ons. 
Marianne gaat Marco te Brake mailen met de vraag of we een andere plek kunnen 
gebruiken met Ad/dierenwinkel in de cc. 
Wij vinden een plek bij de twee andere ingangen beter en geschikter omdat dat 
meerdere bezoekers langs lopen. 
Daphne zal Ernst vragen om het rekeningnummer van degene die de achterplaat 
maakt voor de vitrinekast zodat de kosten die hij maakt, vergoed worden. 
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

6. De volgende vergadering op 14 juni as. zal zijn in ’t Kattegat. 
Hopelijk kan de gemeente ook fysiek aanwezig zijn en anders gaat Daphne zorgen 
dat zij digitaal aanwezig kunnen zijn via de tv in ’t Kattegat. 
 

7. We sluiten deze vergadering af rond 20.40 uur. 
 

 

Volgende vergadering : maandag 14 juni om 19:00 uur in ’t Kattegat !  

Vergaderingen in 2021: 12/7-16/8-13/9-11/10-15/11-13/12 
 
Actiepunten: 

Cadeaumanden als prijs bij enquête Petra  
Vitrinekast Marianne  
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 


