
Notulen Openbare Wijkvergadering 1 november 2022. 
 
 
1.Opening. 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
Speciaal welkom voor Joris van D66, de twee handhavers en Marcella (gemeente ambtenaar). 
 
2. Agenda wordt goedgekeurd. 
 
3. Er wordt medegedeeld dat Erik van der Leij wegens gezondheidsredenen is afgetreden. 
 
4. Het verslag van de Vergadering d.d. 4 oktober wort goedgekeurd. 
 
5. Het bestuur wordt voorgesteld en Ronald laat functie indeling zien. 
 
6.  A.De participatie wat betreft Domus + is beter . Er is een wijkprojectgroep samen met de 
gemeente opgesteld. 
B. Parkeerbeleid is een heet hangijzer er zijn veel protesten en wachten nu af. 
 
D.Participatie Prins Bernhardlaan gaat goed. Antea heeft het positief opgepakt en naar de op- en 
aanmerkingen geluisterd. 
 
E.Prinses Beatrixplein. Er is alleen een info avond geweest wat geen participatie is. 
Over de plaats van de ITK zijn we het niet eens. 
 
F.Oostpoort mogen we nu pas weer mee participeren. 
Ronald laat schets van de Oostpoort zien. 
Belangrijk is dat de Burgmeester afgesproken heeft om een vervolg gesprek te plannen en die 
afspraak niet is nagekomen. 
Kavel IF is puur wonen(naast kantoorgebouw). 
Het parkeerbeleid daar is 0,3 omdat het ook dicht bij het openbaar vervoer is. 
Wij zijn tegen het slopen van het Viaduct omdat dit een rechtstreekse verbinding is van de 
Zuiderpolder met de Waarderpolder. 
Er is 6 wekelijk goed contact met de projectleiders. 
Ronald legt dia’s Prins Bernhardlaan uit. 
Marcella  legt haar functie uit en wil met o.a. Dock 
een buurtplaats oprichten waar mensen met vragen en problemen terecht kunnen. 
Ze heeft folders neergelegd. 
De playground is klaar. 
Bij het spoor worden units neergezet voor statushouders. 
 
G. Ronald laat foto zien van het platgebouw aan de Basellaan. Ziet er mooi uit. 
 
H. Domus + is 2 sporen beleid en is al eens eerder uitgelegd.  
De Oase (naast de Sprong) is verplaatst naar Eco ring i.v.m. uitbreiding ITK. 
 
Over het Reinaldapark is een goed en constructief gesprek gevoerd met de beheers 
adviesgroep.(Spaarnelanden + gebiedsbeheerder Reinaldapark) 
 



7. WVTTK. 
Punt 6c speelt nog niet. Er is al wel een overleg geweest met de projectmanager. 
Nu is de Vrijheidsweg provisorisch gerepareerd . In het 1e kwartaal van 2023  gaat de participatie 
over het herstel van de Zuiderpolder van start. 
 
8. Sluiting met hapje en drankje. 
 
 


