Aan de gemeenteraad

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Cluster
Contactpersoon
Doorkiesnummer

Beheer e n onderhoud
A. Monster
023 567442 1

Uw brief

Ons kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

Verzenddatum

12.0444607\secr
Geen
beantwoording vragen vragenuurtje raad

- 6M41 20412

Geachte heer, mevrouw,

In het vragenuurtje in de raad van 6 en 20 februari jongstleden zijn vragen gesteld die
betrekking hebben op de portefeuille beheer en onderhoud. In deze brief geef ik u antwoord
op de gestelde vragen.

a. Beantwoording vragen HAP fractie (Diane de Zeeuw) over pompen en gemalen
I. Worden de gemalen/pompen binnen de Haarlemmermeer via Internet bediend?
Daar waar deze gemalen op afstand kunnen worden bediend is dat grotendeels via
internet. De kleine, niet kritische gemalen, zijn niet op afstand bedienbaar.
2. Hoe is de beveiliging in Haarlemmermeer geregeld?
De beveiliging van het systeem is tweeledig; het benaderen van de gemalen gaat via
een beveiligde verbinding via het gemeentelijk netwerk en vervolgens via een
beveiligde verbinding naar het systeem van de leverancier.

3. Wie/welke organisafie is verantwoordelijk voor de bediening van de
gemalen/pompen in Haarlemmermeer?
De gemeente beheert geen gemalen die een functie hebben in het droog houden
van de polder. De gemalen die het overtollige water buiten de polder malen zijn in
beheer en onderhoud van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
De gemalen die de gemeente beheert hebben een functie in het rioleringssysteem.
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4. Zijn de fabriekwachtwoorden nog dezelfde of aangepasf?
De wachtwoorden zijn niet de fabriekswachtwoorden en worden periodiek
aangepast.
5. Zijn de foegangsvoorwaarden geborgd?
De toegangsvoorwaarden zijn in zoverre geborgd dat destijds gekozen is voor een
telemetriesysteem dat bij meerdere gemeenten operationeel was. Ook is de
gekozen contractpartner al langer op dit terrein actief. Dit in combinatie met de
getrapte toegang tot de systemen biedt, naar onze mening, voldoende zekerheid.
(Zie ook beantwoording vraag 2)

b. Vraag van de HAP fractie (P. van Groenigen) over het duidelijk maken van de
rapportage van gegevens over de wijkschouw
In overleg met de betreffende dorps- en wijkraden zal worden bezien hoe de
rapportages duidelijker gemaakt kunnen worden.
c. Reparatie brugleuning in Getsewoud
De desbetreffende leuning wordt gerepareerd.
d. Kwaliteit verharding voetpad nabij halte Zuidtangent Zuid aan de Bizetlaan
Uit een inspectie is gebleken dat de schade is ontstaan door wortelopdruk van
openbaar groen. De verharding zal omstreeks maartiapril worden hersteld.
e. Verbetering toegangspad naar een aantal graven op begraafplaats lepenhof
Er worden maatregelen genomen om de staat van het pad te verbeteren.
f.

fl

Verwijdering zwanenuitwerpselen op openbare verharding in het oude buurtje
in Hoofddorp en op enkele locaties in Badhoevedorp
Er is opdracht verleend om tot reiniging over te gaan.

Hoogachtend,

