
	    
    

Notulen maandag 14 februari 2022; digitale vergadering 

Aanwezig: 
Ann 
Marianne 
Hugo 
Petra van Doorn 
Marleen van Opzeeland 
Michael Ardewijn 

 
 
 
 
 
 
 

Afwezig met bericht: Ernst, Tom, Daphne 
 

1. Ann opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom. De wijkraad is deze keer 
wederom minimaal aanwezig.  

2. Petra praat ons bij over de situatie Vrijschot Noord waar enige tijd geleden V-kabels zijn 
gelegd. De bewoners hebben zorgen om hun gezondheid. Er is een onderzoek geweest door 
Qirion en bij het leggen van de kabels zijn de wettelijke regels in acht gehouden. Bewoners 
nemen verdere stappen. 

Donderdag as. 17/2 is er wederom een informatiebijeenkomst over het Holmkwartier 
georganiseerd door Amstelring. Ann zal daarbij aanwezig zijn. Zij hoopt dat deze keer de 
vragen van de aanwezigen duidelijk worden beantwoord. 

De uitvoering van de bestrating in de Alholm en Bandholm wordt doorgeschoven naar eind 
2023/begin 2024. Eind 2022/begin 2023 zal wel het ontwerp met bewoners besproken 
worden. Bewoners ontvangen hierover nog een brief in de bus. 

JOP Skagerhof geeft op dit moment veel overlast; veel vernielingen en vandalisme o.a. aan 
de hekken eromheen. Het heeft extra aandacht van de jongerenwerkers van Meerwaarde en 
de straatcoaches. Zodra de situatie verbetert, zullen de hekken weer worden gemaakt en 
waar nodig vernieuwd.  

Petra geeft in grote lijnen uitleg van de afgelopen drie vergaderingen van het VSP. Het 
vaststellen van de plannen zal het nieuwe college op zich nemen. Uitgangspunt is het verkeer 
zo veel en snel mogelijk naar de ringstructuur te krijgen zodat verkeer door Hoofddorp zoveel 
mogelijke vermeden wordt. Onderdeel hiervan is het stimuleren van het gebruik van de fiets. 
In Hoofddorp komt er de komende jaren een platuitwerking van verschillende doorfietsroutes. 
Daarnaast wordt er een fietsplan opgemaakt. In dit fietsplan wordt er ingegaan op hoe er in de 
toekomst meer ruimte kan worden gecreëerd voor de fietsers en welke stappen daarvoor 
nodig zijn. 

Petra heeft ons eind januari het concept gebiedsprogramma gemaild. Marianne is echter 
vergeten deze mail met het concept-gebiedsprogramma door te sturen naar iedereen. Wordt 
alsnog gedaan en aanvullingen en eventuele aanpassingen kunnen nog worden gemeld bij 
Petra. 

Onderdeel van het programma VANG is het scheiden van huishoudelijk afval. VANG is 
ontwikkeld om gemeenten te helpen stappen te zetten naar een circulaire economie. 
Gemeenten zijn belangrijk in het scheiden van afval richting 75% en 100% restafval. Dit 
afvalbeleid heeft vertraging opgelopen in onze gemeente. In de kleine kernen zijn de diverse 
containers al uitgerold. Hoofddorp volgt zsm. 

Vanaf 1 april hoopt Petra dat de blauwe zone bij het Skagerhof een feit is. De uitvoerder is te 
snel van start gegaan met de aanleg van de blauwe lijn. De bezwaartermijn loopt nog en de 
omwonenden ontvangen een brief met informatie over het aanvragen van een ontheffing. 

NL doet is dit jaar op 11 en 12 maart. Er zijn al diverse activiteiten in Bornholm aangemeld. 
Zie de website van NL doet 2022. 



	    
    

-  samen maken we de Holmtuin nog mooier 
-  opknappen ontmoetingsruimte Kattegat 
-  buurtgroen Houtwijkerveld verfraaien 
-  rotsenveld beheren Musholm 

Het is belangrijk voor de cohesie in onze wijk. Gemeente en Meerwaarde zullen meer 
aandacht en publiciteit geven aan deze activiteiten. Wijkraad zal daarbij ook aanwezig zijn en 
flyers uitdelen met de informatie over de middag Doortrappen op 17 maart. Eind maart willen 
de partners van Bornholm met elkaar een bijeenkomst houden met de vrijwilligers van deze 
NL doet activiteiten. De datum hiervoor is nog niet bekend. Belangrijk dat daar ook een 
delegatie van de wijkraad aanwezig zal zijn. 

Michael heeft geen reden kunnen vaststellen met betrekking tot de vele dode eenden in de 
vijver. Botulisme moet snel worden vastgesteld dus als de eenden al lang in het water drijven, 
is dat niet meer mogelijk. 

Petra, Marleen en Michael verlaten de vergadering. 

 

3. Er zijn al een aantal nieuwe profielen aangemaakt. Het is wel noodzakelijk dat alle winkeliers 
van het Skagerhof op ons platform staan. Hugo zal komende week nog flyers afgeven bij de 
diverse winkeliers. 
 

4. Er wordt afgesproken dat we geen advertenties en propaganda willen op ons platform. 
Marianne zal dit mailen aan de heer Mark Bax van HAP.  
 

5. Met betrekking tot de bijeenkomst Doortrappen op 17 maart zullen we gaan flyeren bij de 
diverse activiteiten van NL Doet op 11 en 12 maart. En vanaf 1/3 gaan we flyeren in het 
Skagerhof op verschillende dagen van de week. Misschien kunnen we tevens nieuwe leden 
werven met deze actie. 
 

6. Geen ingekomen en/of uitgaande stukken. 
 

7. Notulen worden inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd en actiepunten doorgenomen. 
 

8. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

9. De vergadering wordt afgesloten om 21.00 uur en besloten word dat onze volgende 
vergadering in maart fysiek zal zijn en wel in ’t Kattegat. 

 

Volgende vergadering : maandag 14 maart 2022 om 19:30 uur  

 

Vergaderingen in 2022: 14/3 -25/4- 16/5- 13/6- 18/7- 12/9- 17/10- 14/11- 12/12 
 
Actiepunten: 

Wijkfeest 2022 allen Blijft onder de aandacht 
Telefonisch interview MeerRadio Ann  
Voedselkastje Daphne  
    
     
   
 


