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Informatieve vragen raad d.d. 29 november 2012

Geachte heer, mevrouw,
Tijdens het vragenuur op 29 november jl. hebben de fracties van Groen Links en CU/SGP
vragen gesteld over respectievelijk de stand van zaken van de afwerking van de top van de
Big Spotters Hili en de vernieuwing van de bewegwijzering in het Haarlemmermeerse Bos.
Hierbij treft u de beantwoording aan.
Big Spotters Hili.
Eind 2011 heeft het Recreatieschap Spaarnwoude het bouwbestek voor het aanbrengen van
een uitzicht poort bovenop de Big Spotters Hili openbaar aanbesteed. Helaas bleek de
laagste inschrijving te hoog voor het beschikbare budget. In afgelopen periode is gewerkt
aan een aangepast ontwerp (zie bijlage voor een impressie). Dit ontwerp past, zo is recent
gebleken, binnen het projectbudget zonder afbreuk te doen aan de eisen van veiligheid,
esthetische kwaliteit en duurzame instandhouding. De grootste investeringsbijdrage wordt
door de Stichting Mainport en Groen geleverd die op 7 december jl. heeft besloten met het
aangepaste ontwerp in te stemmen. Het recreatieschap verwacht rond de zomer in 2013 het
werk te kunnen uitvoeren.
Op twee zijden van het bestaande sokkelgebouw zijn met instemming van het schap door
een graffiti kunstenaar (tijdelijke) veelkleurige afbeeldingen aangebracht. Van de andere 2
zijden wordt door het recreatieschap regelmatig ontsierende bekladding verwijderd. Na
voltooiing van het werk op de top overweegt het schap om permanent graffiti kunst op alle
zijden aan te doen brengen.
Bewegwijzering Haarlemmermeerse Bos.
Er is reeds eerder dit jaar door de gemeente opdracht verleend aan een leverancier voor
actualisering van de plattegronden in het Bos en de vernieuwing van
bebording/bewegwijzering. Planning is dat het komend voorjaar e.e.a. is uitgevoerd.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,

Gezien vanaf Noord West.
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Gezien vanaf de trap naar de heuveltop
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