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Bestuursvergadering
Woensdag 1 maart 2017
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
P. Vreeswijk (PV), H. Meijer(HM), M. Groot(MG), K. Bos(KB),, S. Vreeswijk(SV),
M.Koops(MK), G. van Houwelingen (GvH)
M. Knijn(MKn), L. Brugman(LB)

5 bewoners, W. Hut, H. van Ommeren

1. Opening en mededelingen
PV opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Verslag 1 februari en actielijst

Verslag wordt vastgesteld. N.a.v. het verslag: de heren Kroeb en v.d. Vaart zijn momenteel niet
werkzaam. In de volgende vergadering zullen twee nieuwe agenten zich komen voorstellen.
3. Ingekomen en verzonden stukken









Reactie dorpsraad naar aanleiding van ingezonden brief heer C. Ravesteijn;
Mail gemeente Haarlemmermeer inzake criminaliteitscijfers;
Mail de heer Silva gemeente Haarlemmerliede inzake voortgang nieuwbouw IKC;
Mail gemeente Haarlemmermeer nieuwsbrief Hart van Zwanenburg;
Mail hr. Mark Mees, bestuursvoorzitter VVD, inzake eventuele afspraak in het kader van de
verkiezingen;
Mail gemeente Haarlemmermeer, Mw. Jungbäcker, inzake verslag ringdijkbeleid;
Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden groen Kerspel;
Brief gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede inzake ontvangstbevestiging zienswijze
i.k.v de fusie;
Mail gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede inzake dodenherdenking.

4. terugblik informatieavond 15 februari jl.
De opkomst was groot. Algemene presentatie over stand van zaken Hart van Zwanenburg in de
gymzaal. In de grote zaal was een presentatie van gemeenten en verenigingen. MG meldt dat een
hevige discussie werd gevoerd over het parkeren in de Domineeslaan ( stand gemeente
Haarlemmermeer). Levensgevaarlijk voor kinderen.
5. Verslag Sugar City en N200 dd. 21 februari jl.
KB: Boezembruggen: er is enige vertraging opgetreden. Dit i.v.m. het tekenen van het convenant.
Neinver wil voor 15 maart nog enige bomen kappen. Overigens is er wel een herplantplicht. In eerste
instantie was de realisering van een casino van de baan. Echter dit wordt toch gerealiseerd.
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Het ligt in de bedoeling om in oktober met de werkzaamheden te beginnen. In 2018 moet de outlet
open gaan voor het publiek. Verkeersafwikkeling: hier zou een oplossing voor zijn. Deze is echter
nog steeds niet bekend. De sluiting van Ahrend was niet bekend bij Neinver. Wellicht wordt aan
distributie tbv de outlet gedacht. Er komt een gesprek tussen beide gemeenten, Neinver,
ondernemingsvereniging en dorpsraad. Planning N200 verandert niet. Nog niet duidelijk is of de
onderdoorgang wordt gerealiseerd. De dorpsraad zal de gemeente Haarlemmerliede aansturen op
realisatie sluizen en onderdoorgang.
6. Terugkoppeling Schipholdebat dd. 27 februari jl.
Dit debat was georganiseerd door Groen Links. Er waren heel veel vliegtuigdeskundigen van buiten in de zaal,
waaronder tweede kamerlid en de portefeuillehouder, wethouder Elzakalai, maar weinig bewoners uit het dorp.
7. Kleinschalig wonen initiatief Amstelring
Amstelring had deze bijeenkomst georganiseerd. Buiten de dorpsraad waren vertegenwoordigers van
Amstelring, de ouderenwerker van Meerwaarde en seniorenvereniging aanwezig. Er vinden nog vervolg
gesprekkken plaats.
8. verslag beheeroverleg dd. 1 maart jl.
KB: de integratie van beide gemeenten op ambtelijk nivo verloopt goed.
Op 9 maart vindt een bijeenkomst plaats over ringdijkbeleid ( pilot voor Zwanenburg ivm werkzaamheden
N200)
Er is geld vrijgemaakt voor de aanleg van een speelveld. Nog niet duidelijk is echter de plek waar deze moet
komen. Wellicht achter de school in de Wilgenlaan of naast Gaandeweg. Het zou ook in Halfweg kunnen? Er
wordt samengewerkt met JOG en Meerwaarde.
B&W Haarlemmermeer komt op 17 mei op locatiebezoek. Onderwerpen: Hart van Zwanenburg, uitvoering
wateroverlast maatregelen.
Verzocht is of de dorpsraad mee wil doen aan de zoveelste schouw Dennenlaan. MG is voor een schouw
Domineeslaan en IJtochtkade.
Bij de toegangsweg park zullen bloemen worden ingezaaid.
Er zullen twee parkeeronderzoeken worden gehouden: Troelstralaan en Populierenlaan ivm klachten overlast
voetbalterrein.
9. Hart van Zwanenburg
Het bestemmingsplan ligt nog ter inzage tot en met 17 maart. Dus nog niets te melden.
10. verslag portefeuillehouders
MK, MG:Op 28 maart wordt de bijeenkomst Meer voor Elkaar gehouden (voor Haarlemmerliede).MK gaat in
ieder geval hierheen. Verzocht is aan gemeente Haarlemmerliede om hier aandacht aan te geven op de
website. Op 15 maart vindt het halfjaarlijks overleg plaats. De Hoek gaat 1 april verhuizen naar de Olm. 8
april is de dag van de dorpsraden. Het is nog niet duidelijk wie hier naar toe gaat.
GvH: Mientekade: de uitvoering vindt in twee fasen plaats. Er is een toegang gecreeerd richting
Osdorperweg. Overlast kan gemeld worden. Er komt een aanspreekpunt in de wijk. De gemeente stuurt ons
de nodige informatie die wij dan op onze site kunnen zetten. De heer Mulder meldt dat het parkeren in de
avonduren erg slecht is ivm zicht. Deze klacht kan gemeld worden op de website van de gemeente.
11. datum en uitnodigen gastspreker jaarvergadering

Op 7 juni wordt de jaarvergadering gehouden na afloop van onze reguliere vergadering. Er wordt nog
nagedacht over een gastspreker.

12. Rondvraag en Sluiting
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Wim Hut geeft een toelichting op de ruimten in het nieuwe dorpshuis. Gesprekken zijn gevoerd met
de gebruikers. Er worden voldoende flexwanden geplaatst. Mw. Fokker geeft aan dat de ruimte voor
de Zonnebloem te klein zal zijn. Dit wordt opgelost. Er is voor gekozen om de biljarttafels beneden te
plaatsen. Het gevolg is dat andere activiteiten boven moeten plaatsvinden. Er is echter een lift
aanwezig en er wordt een luie trap gerealiseerd. De feestelijke opening van de Hoek vindt plaats op
21 april, eind van de middag, door wethouders Steffens- v.d. Water en Horn. De Rabobank heeft op
proef een maal per week zitting in de Olm. De pinautomaat blijft in de Dennenlaan.
KB: aanleg zonnepanelen park staat op losse schroeven. Bakkersland gaat toch sluiten. Op facebook
worden ongenuanceerde berichten geplaatst mbt de waterzuiveringsinstallatie. Deze zal worden
gerenoveerd en mogelijk uitgebreid met max. 3 bassins. De school in de Wilhelminalaan gaat
waarschijnlijk op korte termijn in de verkoop.
Opmerkingen bezoekers
Geen.

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 1 maart 2017
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