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B!jlage(n) Geen 

Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie 
3 1 n KI, ?Of2 

van het CDA over het onderhoud rondom het 
noodlokaal van 'de Opmaat2', gelegen aan de 
Fandango te Nieuw-Vennep 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 27 september 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over het 
onderhoud van de omgeving van het noodlokaal van 'de Opmaat2', gelegen aan Fandango 
in Getsewoud, Nieuw-Vennep. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag l :  
Heeft er wellicht (nog) geen overdracht plaatsgevonden aan de afdeling Beheer en 
Onderhoud om volgens het Beeldkwalifeifsplan ook het laatsfe deel van Fandango en 
rondom de noodlocafie (grenzend aan hef fietspad naasf hockeyvereniging 'de Kikkers') te 
beheren en te onderhouden? 

Antwoord: De betreffende locaties zijn nog niet overgedragen aan Beheer en Onderhoud. 

Vraag 2: 
Als de overdracht nog moet worden geregeld, staat deze dan binnen afzienbare tijd 
gepland? 

Antwoord: Het terrein moet nog worden ingericht. Aansluitend hierop zal Beheer en 
Onderhoud het gebied in beheer nemen. Om deze tijd te overbruggen zal dit najaar de 
omgeving worden geklepeld (maaien), zodat de huidige begroeiing lager wordt. 
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Vraag 3: 
Mocht er al zijn overgedragen dan wil het CDA graag weten waarom er zo een groot verschil 
in onderhoud is fussen hef ene en het andere gedeelte van Fandango 

Antwoord: De locatie rond de school en de hockeyvereniging zijn niet overgedragen en 
voldoen om deze reden nog niet aan de kwaliteit 'basis" van het Beheerkwaliteitplan (zie 
beantwoording vraag 1). 
De parkstrook is wel overgedragen. Deze strook wordt op dit moment anders beheerd, 
omdat in dit deel beschermde flora groeit. In het voorjaar van 2013 zal het gras voor de haag 
kort gemaaid worden. Tevens zal de haag worden geknipt. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretar~s, 




