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Overzicht 
Terugkoppeling vervolgacties naar aanleiding van 
werkbezoek raad aan Floriande op 9 maart 2013 

Verzenddatum 

0 2 OKT. 2013 

Geachte heer, mevrouw. 

Op zaterdag 9 maart jl. hebben leden van uw raad een werkbezoek gebracht aan Floriande. 
Door meerdere bewoners zijn tijdens dit bezoek aandachtspunten naar voren gebracht met 
betrekking tot hun woon-, school- en leefsituatie. 

Via bijgevoegd overzicht willen we u over de afhandeling en voortgang informeren. Hierbij 
zijn niet alleen de plenair besproken thema's betrokken, maar ook andere punten die aan de 
orde kwamen tijdens brunch en nagesprek en punten die - naar aanleiding van het 
werkbezoek - werden besproken op de bewonersvergadering van de Wijkraad Floriande 
van 11 maart jl. Daarbij waren ook meerdere raadsleden aanwezig. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet. 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de biiróemeester 

H.J. Brugman 

FSC 
wwwfsc.org 

MIX 
P.PW van 

veranlwoorde 
herkomst 

FSC* C104336 



Onskenmerk 1 3 . 0 6 4 8 7 6 \ g m 

Volgvel 2 

Bijlage: 

Onderwerp/bewoner Thema Afhandeling, vervolgactie 

LLieke (5j.) Hoe neemt de 
gemeenteraad besluiten? 

Burgemeester heeft ter plekke 
duidelijke uitleg gegeven. 

2.Elise van Stelten 
(13j) 

Wil initiatief nemen tot 
openluchtevenement op 
eiland 2. (film) 

Ter plaatse is verbinding gelegd met 
StudioS. StudioS kan facilitair 
ondersteunen. 14 maart is dit 
bevestigd en is informatie over 
eventuele ondersteuning middels een 
wijkbudget aan Elise gestuurd. 

3.Verkeersveiligheid 
bij 
Haarlemmermeerlyc 
eum 2 leerlingen: 
Manon den Haan en 
Jonathan Seib 

Onveiligheidsgevoel bij 
oversteken Fanny Blankers 
Koenlaan: veel leerlingen, 
soms ongeduldige 
automobilisten. 

Is al veel besproken en niet goed op 
te lossen onderwerp. Onderwerp is 
ook besproken met MR van het 
Lyceum en de rector. Als tijdelijke 
lokalen Lyceum in 2014 buiten 
gebruik worden gesteld worden de 
voetgangersstromen veel kleiner. 
Aan de leerlingen is een 
vervolggesprek aangeboden met 
verkeerskundige en 
gebiedsmanager. Daarvan is geen 
gebruik gemaakt. 

4.Bewoonster Hoven 
en bewoner 
Hankstraat 

Positie fietser en langzaam 
verkeer op Uweg en in 
winkelcentrum tussen 
bevoorradend verkeer. 

Bevoorradingsroutes en afspraken 
worden regelmatig onder aandacht 
gebracht van netwerk scholen-
winkeliersvereniging-politie-
gemeente. Winkeliers nemen hun 
verantwoordelijkheid richting hun 
bevoorraders. 

5.Dhr. R. van 
Grieken 

Floriande tegen Geluid en 
de bochtstraal van de 
Spijkerboorroute. 

Uitleg door raadsleden over positie 
gemeente heeft plaatsgevonden. 
Dhr. Van Grieken gaf aan nog 
contact te leggen met raadsleden. 

6.Mevr. en dhr. 
Hoekstra, Sordello 

Oneigenlijk gebruik door 
auto's van gras en 
doorgang. 

Sluiproute is nog verder dicht gezet, 
(foto 1), zodat ook de slalom 
onmogelijk wordt. 

7.Bewoonster 
Floriande-noord 

Langzaam 
verkeersverbinding naar 
voorterrein Spaarne. 

Vergde het nodige overleg met o.a. 
Spaameziekenhuis. Brug wordt dit 
jaar gerealiseerd. 
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8.Bewoonster Doortrekking Duinpad naar 
de Boseilanden zonder 
trap. 

Doordat niet alle gronden konden 
worden verworven, kon het zuidelijk 
deel van de Boseilanden ook niet 
volledig worden afgemaakt. 
Inmiddels is er een alternatief 
ontwerp gemaakt, met een verlegde 
fietsroute, waardoor ook de 
oversteek zonder trap kan worden 
gerealiseerd. Uitvoering vindt in 2014 
plaats. 

9. Bewoner 
Hankstraat 

Uitgang Amstelring-
Floriande naar Hankstraat 
kruist met verkeer. 
Zebra? 

Afwegingen over dit onderwerp al 
geruime tijd geleden gemaakt, 
samen met Amstelring-Floriande. Er 
waren al fietsnietjes geplaatst bij de 
uitgang zodat brommers/fietsers niet 
direct langs de gevel kunnen rijden 
(foto 2) 

10. Voorzitter 
Wijktuin Pieter Smit 

Toelichting op 
bewonersinitiatief. 

De wijktuin wordt dit najaar nog een 
stukje uitgebreid. 

11 .Bewoonsters 
Marjo Ahlers en 
Naomi Plaat 

Hondenbeleid: 
Zoneringskaart van delen 
van Floriande kan beter, 
communicatie en 
spelregels constant 
herhalen, gerichte 
communicatie op doelgroep 
hondenbezitters, 
opruimplicht in APV laten 
vergezellen van 
"opruimspullen". 

Zoneringskaart van Floriande is van 
enige tijd terug (voor APV-
aanpassing over opruimplicht). Op 
gemeentesite staan inmiddels 
duidelijker kaarten. 
APV-aanpassing in voorbereiding. 
Hondenbezitters krijgen dit jaar 
nieuwe informatie met duidelijker 
kaart. 

12. 
Wijkraad Floriande, 
Henk Jansen 

Verkeer, ziekenhuisvariant. 
Wijkraad is van mening dat 
voor de ontsluiting van 
Floriande breder dan de 
ziekenhuisvariant moet 
worden gekeken 

Binnenkort komt er een 
informatiebrief aan de raad over dit 
onderwerp. Ook de WR Floriande 
wordt dan geïnformeerd. 

13. Uniformiteit schoolzones Er is een algemeen pakket, dat 
lokaal en specifiek wordt uitgevoerd. 
Daardoor ontstaan soms ook 
verschillen. 

14. Fietspadenstructuur Reacties van o.a. wijkraad Floriande 
zijn besproken en er heeft een 
schriftelijke terugkoppeling 
plaatsgevonden in juni. 
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15. Programmering StudioS. Is De gemeenteraad is op 6 juni 
er wel voldoende aanbod geïnformeerd via een 
gezien de grote aantallen tussenrapportage. Deze is ook 
jongeren? Komt er een gedeeld met de Wijkraad Floriande. 
evaluatie na het kwartier 
maken? 
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