Klankbordgroep Welgelegen
Klankbordgroep Welgelegen praat en denkt mee bij het voorbereiden van de werkzaamheden
De onderwerpen die de klankbordgroep Welgelegen (KBG) bespreekt tijdens de bijeenkomsten, gaan
over groen in de wijk, maatregelen in het verkeer, de waterhuishouding en maatregelen voor het
klimaat dat aan het veranderen is. Bijvoorbeeld het afvoeren van regenwater (drainagesysteem).
De 1e bijeenkomt
De KBG is in september voor het eerst bij elkaar geweest. Deze 1e bijeenkomst was digitaal
en stond in het teken van elkaar leren kennen en afspraken maken over het proces. Ook heeft de
KBG, samen met het projectteam van de gemeente en HB adviesbureau, gesproken over wat het
project precies inhoud. En, welke rol er is weggelegd voor de KBG leden.
De 2e bijeenkomst
De 2e bijeenkomst was in oktober. Deze bijeenkomst was niet digitaal maar met elkaar in een
vergaderruimte. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de stoepen en wegen (verharding) in de
wijk en het verkeer.
Samen met de KBG leden zijn de problemen besproken en op een rijtje gezet. In het nieuwe ontwerp
kunnen we rekening houden met deze informatie. Ook hebben we het erover gehad om op sommige
plekken ‘verharding’ weg te halen zodat er meer groen in de wijk kan komen.
De 3e bijeenkomst
In november staat de 3e bijeenkomst gepland. Dan staat het onderwerp ‘groen’ op de agenda.
Groen is een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de gemeente.
In de middag is er een wandeling door de wijk onder begeleiding van een ecoloog.
Een ecoloog onderzoekt verbanden tussen planten, dieren en de mens in een bepaald gebied.
Het doel is om harmonie te creëren tussen deze verschillende elementen en een plan op te zetten voor
het waarborgen of aanpassen van leven in het gebied. De Ecoloog is vooral op theoretisch niveau
bezig, door de verschillende elementen in een natuurlijke omgeving te onderzoeken en correlaties te
inventariseren.
Alle informatie over het project staat op: www.haarlemmermeer.nl/welgelegen
5 november 2021

