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 Onderwerp Bestuursvergadering 

Vergaderdatum Woensdag 1 november 2017 

Locatie Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 

Aanwezige bestuursleden 

 

 

P. Vreeswijk (PV), L. Brugman (LB)H. Meijer (HM), S. Vreeswijk (SV), M. Groot(MG) 
M. Koops (MK), M. Knijn(MKn), K. Bos (KB), G. van Houwelingen (GvH) 
 

  
Overige aanwezigen 8 bewoners, alsmede R. de Ruiter en M. van den Nieuwenhof van het Service centrum 

van de gemeente Haarlemmermeer 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom voor Rob de 
Ruiter en Mascha van den Nieuwenhof. Als eerste wordt punt 4 Rattenplaag Zwanenburg behandeld. 

4. Rattenplaag Zwanenburg 
Als eerste krijgt Mascha het woord. Zij is Civiel medewerker bij het servicepunt van de gemeente. Haar taak is 
onder andere het behandelen van meldingen via de site (https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-
melden) van de gemeente.  De meldingen (losse stoeptegels, kapotte straat verlichting, overhangend groen, 
overvolle prullebakken e.d.) worden door haar in behandeling genomen. Zij geeft vervolgens opdracht aan de 
afdeling Beheer  op de meldingen af te werken.   
Rob de Ruiter is werkzaam bij Beheer van de gemeente en op dit moment heeft hij de rattenplaag onder de 
aandacht. Op 7 november wordt gestart met een rookproef in de hele Thorbeckestraat en een deel van de 
IJtochtkade. Door middel van de rookproef kan vastgesteld worden of er lekkages in het riool zijn. Deze 
lekkages gebruiken de ratten om zich te verplaatsen. Als er lekkages zijn, worden deze zo mogelijk direct 
verholpen. Dit is een oplossing, maar niet dé oplossing. Bewoners en gemeente  zullen moeten samenwerken 
en er voor zorgen dat er geen voedsel is voor de ratten. Dit kan onder andere door geen voedselresten in de 
bosjes te gooien, geen vuilniszakken plaatsen als  prullenbakken vol zijn. De coccons aan de IJtochtkade zijn 
vaak overvol en dus een bron van voedsel. De gemeente gaat kijken in hoeverre de coccons ondergronds 
kunnen worden geplaatst. 
De voorzitter dankt beiden voor hun toelichting. 
 
2. Verslag en actielijst van 6 september 2017 
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. HM meldt dat zij niet 
aanwezig was. Het verslag wordt vastgesteld en de actielijst wordt doorgenomen. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen 
* Mail  van mw. Koolmoes inzake rattenoverlast. Jammer dat Mevr niet aanwezig is. Zie agendapunt 4 
* Mail  van hr. Silva gemeente Haarlemmerliede inzake bestemmingsplan IKC. vkg 
* Mail van hr. Smith gemeente Haarlemmerliede inzake explosievenonderzoek. vkg 
* Uitnodiging beursvloer Haarlemmermeer op vrijdag 3 november. PV en SV gaan 
* Mail van hr. Smal van SLS over de verdeling tweede tranche. Voor Zwanenburg komt geen geld beschikbaar. 

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-melden
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* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake vuurwerkverbodsgebied. vkg 
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden IJweg. vkg 
* Persbericht RWS inzake start werk langs Haarlemmerweg. vkg 
* Brief gemeente Amsterdam Nieuw West inzake pilot N1 terrein. Zie agendapunt 6 
* Mail gemeente Haarlemmermeer inzake website sociale kaart. vkg 
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake multifunctioneel sport- en speelveld. vkg 
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden groenrenovatie Midswaard. vkg 
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake rookproef Thorbeckestraat en IJtochtkade in het kader van 
rattenoverlast. Zie agendapunt 4 
* Uitnodiging Eigen Haard inzake zorgschouw. MG gaat misschien 
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake aangepast ontwerp Vierambachten. Vkg 
*Participatieavond gemeente H&S op 20 november inz. inrichting O. Nassaustraat 
Verzonden 
*Mail van voorzitter dorpsraad inzake diverse projecten (o.a. Domineeslaan en Dennenlaan) Zwanenburg. 
 

5. Nieuwe algemene website voor Zwanenburg en Halfweg 
KB geeft een toelichting op de mogelijkheden van een digitaal platform voor onze dorpen. De website is 
vooral bedoeld als centrale agenda en iedereen kan zijn activiteiten plaatsen. Te denken valt bijvoorbeeld, 
aan De Hoek en de Olm, maar ook de sportverenigingen, ondernemersvereniging en Stoomgemaal kunnen 
hun activiteiten melden. De kosten (eenmalig en jaarlijks) die verbonden zijn aan deze website kunnen 
mogelijk door de gemeente betaald worden. Daarnaast moeten er ook afspraken gemaakt worden voor 
beheer. Een volgende bijeenkomst over dit onderwerp is op 15 november. 
Voor Badhoevedorp (https://hallobadhoevedorp.nl/) en Lisserbroek is de website al actief.  

6.  Ontwikkelingen N1 festivalterrein 
GvH doet verslag van de bijeenkomst in de Olm op woensdagavond 11 oktober en het vervolg van de 
ontwikkelingen omtrent het evenemententerrein N1 grenzend aan de gemeente H&S. De ongeveer 150 
aanwezigen waren zeer verbolgen over de wijze waarop de gemeente Amsterdam de vergunning afgegeven 
had. De vergunning betrof een pilot om te zien of het kon en waar verbeterpunten lagen. Voorts gaat men dit 
jaar in november nog een pilot uitvoeren en volgend jaar tot de zomer nog twee, daarna volgt een evaluatie. 
De actiegroep GEENN1 bestaande  uit o.a. bewoners, Dorpsraad, Droompark, heeft  geprobeerd om via de 
rechter de vergunning ongedaan te verklaren. Het was een min of meer technische zitting en de rechter 
kende op economische gronden de vergunning toe.  
Uit onverwachte hoek kwam tijdens de bijeenkomst nog meer bezwaar tegen het plan, de vestigingsmanager 
van Oiltanking (brandstoffen opslag en overslag) had twee dagen voor de bijeenkomst in de Olm pas kennis 
genomen van het plan. Hij heeft de gemeente meegedeeld dat hij alles in het werk gaat stellen om volgende 
pilots  tegen te gaan en heeft  het hoofdkantoor van Oiltanking in Hamburg op de hoogte gebracht. Zij gaan 
juridische stappen ondernemen. 
Inmiddels heeft ook de provincie Noord-Holland in eerste instantie verklaard dat het bestemmingsplan niet 
toelaat dat er een evenemententerrein komt. Zij gaan nader onderzoeken welke stappen zij gaan nemen. 
Op de dag van de pilot heeft GvH zelf een geluidsmeting gedaan. Met name bij de bewoners van de Heining 
was het geluid ondragelijk en stond alles te rammelen. GVH ontmoette die dag ook een vertegenwoordiger 
van de gemeente Amsterdam en een medewerker van de omgevingsdienst N.Z.gebied. Deze laatste kwam 
omdat er overlast gemeld was van bewoners in Zaandam, Nauerna en Assendelft. Alle betrokkenen moesten 
toegeven dat de overlast heel hinderlijk was. 
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    29 november 2017 /  Pagina 3 van 3 
 
 

7. Hart van Zwanenburg 
Op 21 november a.s. vindt de zitting plaats bij de Raad van State plaats in Den Haag om 10.00 uur. Uitspraak 
na zes weken met een mogelijke verlenging van zes weken. 

8. Verslag portefeuillehouders 
MK/MG doen verslag van de lunchbijeenkomst Meer voor Elkaar op 9 oktober.  Onderwerp was sociale kaart 
en ongeletterdheid en de nieuwe sociaal makelaar Magne de Kreek werd voorgesteld. De volgende 
bijeenkomst  is op 13 november en het onderwerp is: gezond leven. 
KB:  Aan de oproep in de nieuwsbrief over kansenkaarten is helaas geen  reactie gekomen.  
 
9. Rondvraag  
KB heeft een aantal actiepunten van sharepoint van de gemeente Haarlemmermeer onder de aandacht en 
bespreekt deze tijdens het beheeroverleg. 
PV meldt dat op zaterdag 25 november Sinterklaas Zwanenburg bezoekt. Om  11.30 uur komt hij aan bij ‘t 
Swaantje. Na een korte tocht door het dorp is er in de Olm een gratis voorstelling voor de kinderen.  

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

Opmerkingen bezoekers 
geen 

 

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 1 november 2017 

Vergadering Wat Wie Wanneer 

11-05-2016 Oversteek N200 PV Halfjaarlijks 

overleg HS 

11-05-2016 parkeren Zwanenburgerdijk en 

snelheid verkeer 

PV beheeroverleg 

02-11-2016 Status sektorpark PV Halfjaarlijks 

overleg HS 

06-09-2017 Oprichting Jongerenraad in 

overleg Dorps- en wijkraden 

PV R. Rolleman 

06-09-2017 Plaatsing oplaadpunten 

Olmenlaan 

PV R. Boerlijst 

  


