
	    
    

Notulen	  maandag	  15	  november	  2021;	  digitale	  vergadering	  

Aanwezig: 
Ann 
Maret 
Marianne 
Hugo 
Irma van Os 
Michael Aldewijn 
Marleen van Opzeeland 

 
 
 
 
	  
	  
	  

Afwezig met bericht: Tom 
 

1. Ann opent deze digitale vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Het halfjaarlijks overleg dorps-en wijkraden van woensdag 17/11 as. zal online 
worden gehouden. Irma vraagt iedereen zich aan te melden hiervoor. 
 
Irma heeft nog geen terugkoppeling van de punten die besproken zijn op de Dag van 
de Raden op zaterdag 30 oktober. Helaas is niemand van ons aanwezig geweest. 
 
Er schijnt veel jeugdoverlast te zijn in het Haarlemmermeerse Bos waaronder o.a. 
brandstichting van attributen in de diverse speelplekken. De gemeente heeft reeds 
overleg gehad met de wijkagent. 
 
Tijdens de inleverdata van wapens en messen van 11 t/m 15 oktober, zijn er 30 stuks 
ingeleverd. Het mobiele politiebureau reed langs de verschillende kernen in de 
gemeente. Naast het inleveren, hoopte de politie ook veel ouders en jongeren te 
kunnen spreken over het messenbezit en dat is goed gelukt! 
 
Michael heeft een gesprek gehad met de directrice van de Klipperholm met 
betrekking tot de fietsenrekken. Sommige rekken zijn nu verplaatst en anderen 
vastgezet. Helaas is uitbreiding vaan rekken niet mogelijk vanwege de ruimte. 
 
De activiteiten dag op 30 oktober in ’t Kattegat was goed georganiseerd en er waren 
genoeg sociale partners aanwezig. Helaas was er weinig animo vanuit de bewoners. 
Misschien vanwege het feit dat de Jumbo gesloten was in verband met een 
verbouwing. 
 
De blauwe zone bij het winkelcentrum Skagerhof is vertraagd met zes weken. Het is 
nog niet bekend wanneer dit zal worden aangebracht. Bewoners die recht hebben op 
een ontheffing krijgen tijdig een brief toegestuurd met uitleg over hoe de ontheffing 
aangevraagd kan worden. 

           Het verkeersstructuurplan is in een digitale vergadering besproken. Dorps-en      
            wijkraden konden daarbij aanwezig zijn. De volgende vergadering staat gepand op    
            29 november as. Uitnodiging volgt nog. 

 
Er wordt geopperd om een wijkfeest te plannen in het nieuwe jaar. 
Het wordt een agendapunt in onze volgende vergadering in december. 
Daarnaast zal er een aparte vergadering worden gepland en de rollen verdeeld als 
dat mogelijk is. Advies vanuit de gemeente is om hierover af te stemmen met de 
wijkraad Overbos. 



	    
    

 
Michael geeft nog enige uitleg over de plannen om de wijk aan te pakken in 
2022/2023. Dit zal fasegewijs gebeuren te beginnen bij Alholm en Bandholm. 
Zodra er concrete plannen zijn over de verdere wijken zal er een bewonersavond 
worden gehouden. 
 
Hugo meldt dat hij al diverse dode eenden heeft gezien en gemeld aan Meerlanden. 
Hij vraagt zich af wat de reden is voor deze sterfte onder de eenden. 
Michael zal dit navragen of dit bekend is. 
 
Het idee van Ann om op het parkeerterrein eenrichtingsverkeer in te stellen, is niet 
haalbaar. Michael heeft dit plan bekeken en besproken. Helaas is het niet handig dat 
personenauto’s wel zich moeten houden aan het eenrichtingsverkeer en 
vrachtverkeer niet omdat zij de draai niet kunnen maken. 
Deze situatie brengt onbegrip teweeg. 
 
Irma, Marleen en Michael verlaten hierna deze vergadering. 
 

3. Hugo kan helaas niet veel nieuws vertellen over het platform.  
Er zijn thans 45/46 profielen aangemaakt. Hij heeft een persbericht gemaild naar drie 
dag- en huis-aan-huisbladen maar niet een heeft het gepubliceerd. Hugo zal een flyer 
maken en laten drukken bij een printshop. Tom vragen of hier budget voor is, Deze 
gaan we verspreiden in onze eigen straat en bij de diverse ondernemers en scholen 
laten ophangen; op zaterdag kunnen we gaan uitdelen aan winkelend publiek in het 
Skagerhof. Het contact met bewoners is in deze covid tijd nog belangrijker.  
Maret oppert een interview bij MeerRadio; zij zal de contactpersoon opzoeken. 
 

4. Mail inzake wijkraad overleg Bornholm van 27/10: Marianne zal de data doorgeven in 
de voorgestelde maanden in 2022. 
 
Nieuwsbriefinfo Dorps- en wijkraden van 2/11: de info over de verhuizing van de 
gemeente zal Marianne op ons platform zetten. 
   
Informatiefolder Van Groot naar Beter: Marianne zal nog eens vragen of Ymere een 
profiel wil aan te maken zodat zij zelf berichten kunnen plaatsen op ons platform. 
 

5. Notulen worden inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd. 
 

6. De vacature voor penningmeester zet Ernst weer opnieuw op ons platform. 
Anne heeft te kennen gegeven naast haar fulltime werk en lid voor participatieraad de 
functie van penningmeester teveel zal worden voor haar. 
 
Voor een volgende activiteit is een banner en naambordjes gewenst. 
Tom zal gevraagd worden om de banner klaar te zetten; Hugo zal hem dan ophalen 
en in het ’t Kattegat stallen. 
 
Maret en Daphne zullen de kerstbomenactie op zich nemen. 
Marianne zal het aanmeldingsformulier invullen voor 27/11.  
 

7. Deze digitale vergadering wordt afgesloten om 21.00 uur 
 



	    
    

 
Volgende vergadering : maandag 13 december om 19:30 uur  

 

Vergaderingen in 2022: 17/1-14/2 -14/3 -25/4- 16/5- 13/6- 18/7- 12/9- 17/10- 14/11- 12/12 
 
 

Actiepunten: 

wijkfeest 2022 opnemen agenda dec. Marianne  
navragen reden dode eenden Michael  
flyer maken en drukken tbv platform Hugo  
contactpersoon MeerRadio Maret  
data vergadering 2022 Marianne en doorgeven aan Donna 
contact opnemen met Ymere Marianne inzake aanmaken profiel 
Nieuws verhuizing gemeente Marianne plaatsen op platform 
banner ophalen bij Tom Hugo  
Informatieformulier invullen Marianne inzake kerstbomenactie 
   
 

 


