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Tessel van Toorn

Tessel van Toorn heet iedereen welkom. Vanavond staan de stand van zaken, participatie en de
entrees op de agenda.
Naar aanleiding van het verslag
Het verslag van de vorige bijeenkomst, 1 juli 2015, wordt nog een keer gemaild naar alle leden. Het
verslag staat ook op de website.
Voor het werven van nieuwe leden van de Gebruikersgroep wordt door PARK21 een oproep op
Facebook geplaatst en de eerdere opgegeven bewoners worden opnieuw benaderd voor deelname,
zodat deze aan de volgende bijeenkomst kunnen deelnemen.
Stand van zaken
Rob van Aerschot geeft de laatste stand van zaken weer m.b.t de voortgangsrapportage en het
herijking van de uitvoeringsstrategie die van de zomer in de raad wordt behandeld. Verder geeft Jaap
de Mos een overzicht van de werkzaamheden die in het eerste deelgebied hebben plaatsgevonden
zoals het maken van de verbindingen met de omgeving van PARK21, de natuurspeelplaats en de
speeltuin.
Participatie
Tessel van Toorn geeft aan welke participatieactiviteiten in 2016 hebben plaatsgevonden en nog
worden opgepakt. De jeugd wordt meer betrokken i.s.m. de Stichting Menes en Podium voor
Architectuur. Dit gebeurt o.m. door opdrachten op basisscholen en middelbare scholen uit te zetten
en het oprichten van een jongerendenktank.
Daarnaast worden verschillende projecten/activiteiten aan elkaar gekoppeld en is het de intentie om
daaraan bewoners en ondernemers te verbinden. Denk hierbij aan de tentoonstelling ‘Ode aan de
agrariërs’ en het maken van een kunstwerk in het park samen met bewoners. Ook is het de bedoeling
dat er een collectieve moestuin achter het tuincentrum van Ranzijn van de grond komt en dat er een
horecagelegenheid in het eerste deelgebied komt.
Opmerking vanuit de groep: het oostelijk deel van het eerste gebied wordt minder aantrekkelijk
ervaren als het westelijk deel. Het nodigt nu minder uit om naar toe te gaan.
Antwoord: met het gereedkomen van de speeltuin, trekt dit deel meer publiek en gaat het meer leven.
Opmerking vanuit de groep: waar moeten bezoekers auto parkeren?
Antwoord: er is geen openbare parkeerplaats dichtbij de speeltuin. In de toekomst komt er een
parkweg met parkeervoorzieningen die de speeltuin ook direct voor auto’s bereikbaar maakt. Nu is
dat nog niet het geval. Het aangelegde deel van het park hier is ingericht voor fietsers en
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voetgangers. Dit is ook het uitgangspunt geweest bij het ontwerp van het fietspad vanaf de IJ-weg
naar de speeltuin.
Opmerking vanuit de groep: voorstel is om een bord met activiteiten langs de Nieuwe
Bennebroekerweg te plaatsen, zodat voorbijrijders zien wat er is te doen, logo’s op de weg of
omlijsting rond gebied aanbrengen.
Antwoord: een bord plaatsen en de wegen voorzien van een logo is een goed idee, we gaan bekijken
of dit kunnen uitvoeren.
Opmerking vanuit de groep: voor het opzetten van de moestuin kunnen worden betrokken de
vereniging van de volkstuinen, buurthuizen, zorgboer Marianne van Arkel (coördinator zorg in
Haarlemmermeer), Ons Tweede huis, heemtuin (Francke van der Laan). Voor de horeca denk aan de
sociale werkplaats (dagbesteding), foodtrucks in combinatie met een evenement, Vork en Mes, Long
Island.
Entrees
De vorige keer heeft Richard van Os van Üppig een presentatie van de entrees gegeven. Aan de
gebruikersgroep is toen gevraagd naar welke vorm de voorkeur uitgaat. De hoogwaterfiguren voor
heel PARK21 werden door iedereen omarmd. Er is n.a.v. de opdracht het ontwerpen van een entree
op het Haarlemmermeer Lyceum besloten om de hoogwaterfiguren op de drie polderlinten neer te
zetten en dat deze de naam polderfiguren krijgen. De eerste wordt geplaatst bij het Meers Paarden
Centrum aan de IJweg, de tweede aan de andere kant van de IJweg ter hoogte van de grens met
Nieuw-Vennep. De andere vier aan weerszijden van de Rijnlanderweg en de Hoofdvaart, grenzend
aan de Noorderdreef en de Nieuwe Bennebroekerweg. De onthulling van het eerste figuur bij de
IJweg in oktober is tevens de officiële opening van het eerste deelgebied van PARK21.
De polderfiguren vertellen het verhaal van de polder, staan tot hun middel onder zeeniveau, zijn
replica’s van authentieke, echte mensen van en rond het gebied. De onderwerpen die in de
polderfiguren verwerkt kunnen worden zijn besproken.
Opmerking van de groep dat aangegeven is dat de voorgestelde historische figuren, op zich
bewoners niet veel zeggen, behalve Cruquius. Voorstel is om onderzoek te doen naar bewoners,
grote families langs de linten en sowieso een QR-code op de figuren te plaatsen voor verdere uitleg
over de personen en de achtergrond van de naam van het betreffende lint. Voor het onderzoek
contact zoeken met het historisch museum en Jan Wies.
Antwoord: dit nemen we mee in de verdere uitwerking van de figuren.
Rondvraag
Afgesproken wordt dat vergaderingen langer van te voren worden gepland, regelmatiger plaatsvinden
(om de vier maanden), dat het verslag altijd bij de uitnodiging/agenda wordt opgestuurd, samen met
een onderwerp/opdracht dat op de eerstvolgende bijeenkomst aan bod komt. De volgende
bijeenkomst vindt op woensdag 29 juni plaats.
De presentatie van vanavond wordt opgestuurd.

