
Jaarvergadering Wijkraad Pax 23 november 2022, wijkcentrum De Boerderij

De vergadering werd bezocht door ongeveer 50 wijkbewoners.
Tevens aanwezig de heer David Michel (gebiedsmanager) en Michael Ardewijn (gebiedsbeheerder) 
van de gemeente Haarlemmermeer.

In het eerste deel van de avond presenteerde de wijkraad zichzelf en beantwoordde vragen van 
wijkbewoners. Na de pauze gaven de heren Michel en Ardewijn informatie over hun werkzaamheden
voor de wijk Pax en werden vragen vanuit de bewoners beantwoord.

Hieronder een impressie van zaken die aan de orde kwamen.

1.Vomar/Hoorne Vastgoed
Er is ongerustheid over de plannen van het winkelcentrum. Veel kleine winkels zijn vertrokken 
(moeten vertrekken); het wordt er niet beter op.
De stand van zaken rondom mogelijke wijzigingen van het winkelcentrum zijn niet bekend; ook niet 
bij de gemeente.
Er is door Hoorne Vastgoed wel gesproken met zowel de gebiedsmanager als met de wethouder. Er 
zijn geen bouwplannen bekend bij de gemeente.
De gemeente is voorstander van verschillende functies op deze locatie (niet alleen een supermarkt).
Duidelijk is dat de gemeente geen eigenaar is van de grond.
De gemeente is het eens met de bewoners van de wijk dat het winkelcentrum een buurtfunctie moet
hebben.
Tevens kwam aan de orde dat het gebouw voor statushouders (aan de Lutulistraat) nu wordt 
opgeknapt en daarna weer in gebruik wordt genomen voor de huisvesting van statushouders. De 
huurder heeft nog een contract voor de komende 4 jaar.

2. Verkeer Paxlaan
Er is niet alleen sprake van een gevaarlijke situatie op de Paxlaan, waar auto’s veel te hard rijden. Dit 
geldt zeker ook voor de Asserweg. Of de snelheidsmeter (Smiley)  aan het einde van de Paxlaan een 
oplossing is? Idee is om er (tijdelijk) een flitspaal te plaatsen.
Tevens wordt weer aandacht gevraagd voor de oversteek bij het Lindholmpad en Asserweg. 
Leerlingen van de verschillende scholen steken over (zonder echt op te letten). Hoe kan de veiligheid 
voor fietsers en automobilisten verbeterd worden? 
Zie ook hierna bij punt 4. VSP Hoofddorp

3. Verkeer Hoofdweg Westzijde
Zeker, er is een voetpad langs de Hoofdweg Westzijde (achterlangs) maar dat loopt niet door.
De vraag blijft waarom het niet mogelijk zou zijn om een stoep door te trekken langs de weg richting 
de Van Heuven Goedhartlaan.

4. Het VSP Hoofddorp (Verkeersstructuurplan)
De wijkraad heeft gereageerd op het VSP. Daarin hebben wij onze zorg geuit dat door het plan er 
mogelijk sprake gaat zijn van sluipverkeer met name via de Paxlaan. Dit betekent nog meer zorgen 
over de verkeersveiligheid op deze weg. Zoals bekend hebben er al verschillende ongelukken 
plaatsgevonden, en is er (nog altijd) geen goede oplossing.
Gesignaleerd wordt dat er in het verleden ook lang is gesproken met het Nova College; ook dit heeft 
niet geleid tot een (betere) oplossing.
De gemeente heeft veel reacties gekregen op het plan; meer dan gedacht. Dit betekent dat het nog 
even zal duren voordat er een reactie komt van de gemeente (een antwoord-nota). Deze wordt 
besproken door het College van Burgemeester en Wethouders en daarna worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Deze laatste beslist uiteindelijk wat er gaat gebeuren.



Voor alle duidelijkheid: alle informatie wordt openbaar gemaakt. Echter, gelet op de grote 
hoeveelheid reacties zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn om alle individuele vragen ook 
individueel te beantwoorden (de antwoorden worden dus geclusterd). Inschatting is dat de 
antwoord-nota pas in het eerste kwartaal van 2023 gereed is.
In het kader van de verkeersveiligheid wordt het voorstel gedaan om van de Van Heuven 
Goedhartlaan een ‘groene golf’ te maken (verkeer en verkeersveiligheid samen).

5. Groot onderhoud Pax
Vragen zijn en worden gesteld met betrekking tot het opknappen van onze wijk. Zowel voor wat 
betreft Groen, Grijs, riolering enzovoorts).
Uit het antwoord van de gemeente blijkt dat het groot onderhoud verschillende fasen kent. Nu is er 
sprake van voorbereiding. Zodra concreet bekend is wat dit betekent voor de straten die worden 
aangepakt, zal dit op tijd worden medegedeeld aan de bewoners van de straten.
In dit kader wordt ook gevraagd naar duidelijkheid rondom de energietransitie. Is daar iets over 
bekend in relatie tot renovatie van de straten, mogelijke warmtenetten.
Duidelijk wordt dat daarmee wel rekening wordt gehouden, echter niet hoe concreet dit is.
De gebiedsmanager houdt ons op de hoogte.
Een bewoner vertelt een kleine anekdote over de samenwerking van enige bewoners met de 
gemeente inzake een speeltuin. En, alhoewel er sprake was van ‘digitaal verkeer’ is de samenwerking
met de gemeente als erg positief ervaren! Opmerking: dit gebeurt dus ook!!
 
6. Activiteiten Wijkraad
De wijkraad legt uit wat haar rol is in onze wijk Pax. Wij zijn niet de enige groep die zich bezighoudt 
met het wel en wee. Bekend is dat er ook bewonerscommissies actief zijn.
Op de vraag of wij een wettelijk vertegenwoordiger zijn van de wijk is het antwoord “nee”. De 
wijkraad is een groep betrokken bewoners die zich verbonden voelt met de wijk en concreet actie wil
ondernemen en samen informatie wil delen met de bewoners.
De vraag hoe er (blijvend) contact met de bewoners gerealiseerd gaat worden is nog een onderwerp 
van gesprek van de wijkraad. Wij hebben een website (dus enige actie vanuit de bewoners zelf is 
gewenst om op de hoogte te blijven).
De vraag of wij rekening kunnen houden met anderstaligen in de wijk, kan de wijkraad nu niet 
concreet beantwoorden, omdat wij daar geen zicht op hebben.
Op de vraag of er inzage is in de klachten die vanuit de wijk zijn ingediend, wordt aangegeven dat er 
geen specifieke informatie bekend is. 
Vraag of aanmelden voor de wijkraad digitaal kan: ja, via de email van de wijkraad.
Aangekondigd wordt dat er op 7 januari 2023 weer een inzamelactie gaat plaatsvinden van 
kerstbomen. Bedoeling is dat de kinderen in de wijk kerstbomen naar een centrale plek brengen. 
Daarvoor ontvangen zij een lot.
De actie is tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Tegen 15.00 uur vindt de trekking van de loterij plaats.
Wordt vervolgd.

7. Veiligheid in de wijk
Er komen verschillende reacties waaruit naar voren komt dat veiligheid ook betekent sociale 
veiligheid. Hoe dit precies vorm moet krijgen is nog niet bekend. Als er bewoners zijn met ideeën dan
zijn deze zeer welkom. De wijkraad zou graag zien dat er een werkgroep wordt gevormd die zich 
hiermee kan bezighouden. En daarbij ook onze wijkagent betrekt.

8.Vrijwillgers gevraagd
De wijkraad bestaat nu uit 6 mensen, en zou graag zien dat meer bewoners zich melden voor de 
wijkraad. Dan kunnen werkgroepjes worden opgericht die zich met verschillende onderwerpen bezig 
gaan houden (allen ten gunste van onze wijk!).



Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Toegelicht wordt dat lid zijn van de wijkraad geen dagtaak is, en dat de wijkraad nu ongeveer 1 keer 
per 6 weken bijeenkomt in de Boerderij.
De volgende vergadering staat gepland voor woensdag 14 december 2022; 20.00 uur.

9. De gebiedsmanager (David Michel( en de gebiedsbeheerder (Michael Ardewijn).
De eerste is verantwoordelijk voor de participatie van de wijken in de verschillende ontwikkelingen 
binnen de gemeente. Hij is aanspreekpunt voor bewoners (richting de gemeente met haar bestuur 
en beleidsmakers) én hij is voor de gemeente aanspreekpunt voor wat de ideeën en gedachten van 
de wijkbewoners zijn.
De tweede heeft een centrale functie inzake het fysieke onderhoud binnen de gemeente. Dit betreft 
eigenlijk de hele infrastructuur van de wijk Pax (straten, pleinen, afwatering, groenvoorziening 
enzovoorts).
Uit de antwoorden op de vragen vanuit de wijk wordt door beiden duidelijk gemaakt dat zij open 
staan voor wensen en reacties uit de wijk. Echter wordt ook duidelijk dat het vaak gaat over 
technische haalbaarheid, financiering enzovoorts. 
Beiden geven aan graag in (digitaal/email)contact te willen staan met de bewoners van de wijk Pax. 
Dat vinden beiden zonder meer belangrijk; echter “ja zeggen” is niet altijd mogelijk.


