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Beste bewoners van de Velperpoort,  
  
Het is weer zover, het plakseizoen is in volle gang ofwel de luis zit weer in de boom, de 
plak komt weer op de auto en dat leidt tot irritaties en frustraties. Veel bewoners in uw 
straat ervaren deze overlast gelet op het aantal binnengekomen klachten, diverse 
meldingen en handtekeningenacties.   
 
Het gemeentelijk beleid is glashelder: geen gezonde bomen vervangen of verwijderen; de 
overlast door luis is redelijkerwijs acceptabel in uw straat.  
Kortom, er is een situatie ontstaan waarin we niet verder komen met elkaar. Toch lijken 
alle partijen graag een verandering in de situatie te willen bereiken en dat is de reden dat 
wij u deze brief sturen.  
  
Op advies van de wijkraad is uw straat geselecteerd (en het aangrenzende deel van de 
Stadhouderspoort) voor een zogenaamd participatietraject: een traject waarin bewoners, 
wijkraad en gemeente samen bekijken hoe de uitdagingen rondom de bomen, plak, en 
parkeerplaatsen anders kunnen worden aangepakt. Helaas bieden dergelijke trajecten 
geen garanties, maar zij bieden zeker kansen om tot alternatieve oplossingen te komen.   
Wijkraad Getsewoud en gemeente Haarlemmermeer vragen u dan ook om deel te 
nemen aan dit participatietraject. Als bewoner bent u tenslotte de beste vertegen-
woordiger van uw straat, u kent alle details rond het probleem en u heeft misschien ook 
wel de beste oplossing in huis.  
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Volgvel 2  

U kunt op twee manieren deelnemen, waarbij we u van harte uitnodigen om aan beide 
onderdelen deel te nemen. Zo is de samenwerking het meest intensief en daarmee de 
kans op een gezamenlijke oplossing het grootst. 
  
1. Vragenformulier 
U kunt deelnemen door het online vragenformulier in te vullen op 
bit.ly/enquetevelperpoort. We vragen u om dat uiterlijk vrijdag 27 mei 2016 te doen.  
  
2. Participatiesessie 
U kunt deelnemen aan de centrale participatiesessie op zondag 29 mei om 14.00 uur. 
Bewoners van de Velperpoort, de wijkraad en de gemeente gaan dan onder leiding van 
externe begeleiding met elkaar in gesprek.  
We doen dit aan de hand van oplossings-scenario’s, die zijn gebaseerd op uw eerdere 
klachten, meldingen en suggesties. Ook benutten we hiervoor de informatie uit het online 
vragenformulier (onder 1). De inhoud van deze scenario’s mogen uiteraard aangevuld 
worden tijdens de sessie.   
 
De bijeenkomst start om 14.00 uur in Activiteitencentrum Zomerpark, Sandestein 42 in 
Nieuw-Vennep. Heeft u geen interesse om de bijeenkomst te bezoeken of vindt u dat er 
geen probleem is, dan verzoeken wij u om dit ook kenbaar te maken via het 
vragenformulier. Uw mening telt! 
  
Voor de volledigheid wijzen we u er nogmaals op dat het om een inventariserende 
bijeenkomst gaat en er dus geen garanties op veranderingen in de straat kunnen worden 
gegeven. Gezien het participatie-karakter van de bijeenkomst hebben we de kans om 
eens buiten het reguliere beleid te kijken naar wat er mogelijk is door samenwerking en 
op een andere manier naar elkaar luisteren.   
  
We ontmoeten u graag op zondagmiddag 29 mei.   
  
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
 
 
  
Gemeente Haarlemmermeer                                            Wijkraad Getsewoud 
Jos Bontekoe, gebiedsmanager                                       Krijn Goudzwaard, voorzitter 
 
 


