
	    
    

Notulen	  maandag	  20	  september	  2021	  

Aanwezig: 
Ann 
Maret 
Marianne 
Hugo 
Petra van Doorn 
Michael Ardewijn 
Jans, beheerster ‘t Kattegat 
 

 
 
 
 
	  
	  
	  

Afwezig met bericht: Tom, Ernst en Daphne 
 

1. Ann opent deze vergadering en heet iedereen welkom. 
het is vanwege de coronaregels al weer enige tijd geleden dat Michael fysiek 
aanwezig was. 
 

2. Petra geeft uitleg over diverse lopende gemeentelijke zaken in onze wijk 
- Basisschool de Klippenholm kampt met jeugdoverlast; vooral de fietsenrekken 

moeten het ontgelden. Michael geeft aan dat de fietsenrekken worden nagelopen 
en waar nodig vastgezet. 

- Er is in samenspraak met de bewoners een voorlopig ontwerp opgemaakt van de 
bestrating van de Alholm/Bandholm. Team Sport heeft ook enige leuke ideeën 
aangereikt voor de diverse speelplekken. 

- Zoals besproken in de laatste netwerklunch wil gemeente en ’t Kattegat een leuke 
buiten en/of binnen activiteit organiseren. Er is nog geen datum afgesproken 
maar men dacht aan zaterdag 30 oktober as. Petra neemt nog contact op met 
Judy de Leeuw hierover. De wijkraad haakt aan en zal aanwezig zijn. 

- In november zal er een blauwe zone worden aangebracht op de grote en kleinere 
parkeerplaats bij het Skagerhof. 
Ann oppert eenrichtingsverkeer echter voor de vrachtwagen van de Jumbo is dit 
geen optie. 
Hugo zorgt voor een aankondiging van de blauwe zone voor in de vitrinekast.  

- AutoMobiel is van start gegaan. Het is de oplossing voor ouderen en mensen met 
een beperking die zelf geen vervoer hebben: sociale vervoersdienst en onderdeel 
van Servicepunt Thuiswonen. Er is genoeg vraag voor deze dienst. 

- Ontwerp-omgevingsvisie ligt ter inzage tot 24 oktober. Op woensdag 29 
september is er een online informatiebijeenkomst. De omgevingsvisie gaat over 
de toekomst van onze gemeente met betrekking tot gezondheid, veiligheid, 
welvarendheid, slim en zuinig omgaan met onze ruimten. 

- Park 21: wat is de impact voor omwonenden; bewoners konden reageren 
- Verkeersstructuurplan; het stationsgebied kan zich verder ontwikkelen tot een 

aantrekkelijk leefgebied met 15.500 woningen en 11.000 arbeidsplaatsen. 
Bereikbaarheid en het goed doorsluizen van auto’s, fietsers maar ook buslijnen is 
belangrijk. Onderzoek zal eerst plaatsvinden in Nieuw Vennep en daarna 
Hoofddorp. Woensdagavond 13/10 is er een online sessie hierover. 

- het maairegime van de gemeente was minder maaien van steeds meer plekken. 
Gemeente heeft nu dit jaar een inhaalslag. Mede met het oog op de 
verkeersveiligheid is het belangrijk dat hoge gewassen gemaaid worden. 
 



	    
    

3. Aantal leden op ons platform baart zorgen. Het zijn er nog te weinig. Hugo geeft aan 
dat informatie via KvK niet mogelijk is en daar zijn kosten aan verbonden. 
Misschien idee om bij iedere ondernemer en bewoner een flyer in de bus te doen. 
 

4. Een tafel met stoelen bij de vitrinekast is idee van Daphne; zo iedereen ons 
benaderen. Hiervoor wel akkoord vragen aan eigenaar Skagerhof! 
Tevens een persbericht in diverse huis-aan-huisbladen en tijdens activiteiten dag in ‘t 
Skagerhof, waarschijnlijk op 30 oktober moeten we bewoners aanspreken. 
Visitekaartjes laten drukken hiervoor!  
Er word nog besproken op welke manieren wij de bewoners kunnen bereiken, 
eventueel in samenspraak met de sociale partners. 
 

5. Niemand heeft ze aangemeld voor het opknappen van het blauwe bankje in het 
speelplaatsje bij de Gudumholm. Gemeente zal deze bank verwijderen. 
 

6. De Communicatiekalender Holmkwartier wordt ter kennisname aangenomen. 
Meeste informatie is niet meer actueel. 
Wijkraad heeft geen aanvullingen. 
 

7. Mail van Tom wordt ter kennisname aangenomen. Het wachten is op antwoord van 
de gemeente. 
 
Petra en Michael verlaten de vergadering. 
 

8. -     Nieuwsbriefinfo dorps- en wijkraden van 9/8: ter kennisname 
- Informatiemail Week tegen de Eenzaamheid Haarlemmermeer; ter kennisname 
- Informatie avond over uitvaarten: Dirk-Jan Emans wordt uitgenodigd  
- Doe mee met Petanque tijdens de nationale sportweek: ter kennisname 
- Nieuwe HAP lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022: ter kennisname 
- Nieuwsbriefinfo dorps- en wijkraden: 17/11 volgend halfjaarlijks overleg 
- Weerbaarheidstraining vanaf 17/10 : ter kennisname 
- Consultatieronde vervoersplan 2023: ter kennisname 
- Gratis CJG webinar Meebouwen aan zelfvertrouwen van kinderen: ter 

kennisname 
- Fietstocht Haarlemmermeer tijdens Nationale Sportweek; ter kennisname 
- Uitvraag uitvoeringsplan coronaherstel jong en oud in Haarlemmermeer: wij 

kunnen daar niet van gebruik maken 
- Nieuwsinfo dorps-en wijkraden van 16/9; Petra heeft daar het een en ander reeds 

over medegedeeld; zie punt 2 
 

9. Notulen worden goedgekeurd en wat betreft de actiepunten: 
- Wijkschouw wordt verschoven naar volgend jaar 
- KvK adressen alleen tegen betaling en we krijgen niet de info die we nodig 

hebben dus gaan we het op andere manier proberen; zie punt 3 
- Aanmelden evenementen 2022 zal volgend overleg besproken worden 

 
10. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 
11. We sluiten af om 21.30 uur. 

 



	    
    

 

Volgende vergadering : maandag 11 oktober om 19:30 uur in ’t Kattegat !  

Vergaderingen in 2021: 11/10-15/11-13/12 

 
Actiepunten: 

Layout visitekaartje maken Hugo Tbv activiteitendag ‘t Kattegat 
Flyer maken blauwe zone rond Skagerhof Hugo Tbv vitrinekast 
Uitnodigen heer Emans Marianne  
   
   
   
   
   
   
   
 

 


