Concept Verslag

Onderwerp
Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden

Afwezige bestuursleden
Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 2 november 2016
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
P. Vreeswijk (PV), H. Meijer (HM), M. Knijn (MKn), M. Koops (MK), K. Bos(KB),
S. Vreeswijk (SV), G. van Houwelingen (GvH)
M. Groot(MG), L. Brugman(LB)
10 bewoners, 6 vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat alsmede R. Rolleman en
Esther Janssen

1. Opening en mededelingen
PV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Als eerste worden de agendapunten zes en vier
behandeld. Agendapunt 5 vervalt in verband met afwezigheid, wegens ziekte, van Wethouder R. van
Haeften.
6. Reconstructie N200 door vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat
De heer De Baat bijt het spits af en introduceert dit agendapunt. Daarna geven vervolgens verschillende
collega’s van hem een toelichting op het verleden, heden en de toekomst van de N200. Er zijn diverse
deelprojecten en bij dit project werken een groot aantal instanties samen.
Het project start begin 2017 nabij de A10 in Amsterdam. De verwachting is dat in de loop van 2018 de
vervanging van boezembruggen aan de beurt zijn. Tijdens de werkzaamheden zal gedurende een lange
periode overlast ontstaan voor het verkeer. Men streeft er wel na om de overlast tot een minimum te
beperken. De dorpen Halfweg en Zwanenburg zullen ten alle tijden bereikbaar blijven vanuit zowel
Amsterdam als Haarlem.
Voor het project is een communicatiegroep opgericht die de betrokkenen regelmatig zal informeren over de
stand van zaken.
4. Voorstellen nieuwe gebiedsmanager Rik Rolleman en gebiedsassistente Esther Janssen
Rik en Esther stellen zichzelf voor. Zij werken al een aantal jaren voor de gemeente Haarlemmermeer. Rik
volgt Matthie Vermeulen op en Esther is zijn assistente. Rik en Esther beginnen officieel op 1 december a.s.
Op welke locatie zij kantoor gaan houden is nog onduidelijk. Zij hopen echter dat zij op een vaste dag(en) op
een vaste locatie(s) bereikbaar zijn. Het afscheid van Matthie Vermeulen is op 14 december.
2. Verslag en actielijst van 5 oktober 2016
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Er worden een paar tekstuele
wijzigingen doorgevoerd. Hierna wordt het verslag goedgekeurd onder dankzegging aan de notuliste. De
actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.
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3. Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen stukken:
 Uitnodiging ondernemersvereniging inzake afscheid voorzitter Paul Kok: PV en KB gaan
 Uitnodiging Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer inzake verwendag 10 december: vkg
 Uitnodiging Wijk-Leerbedrijf Zwanenburg op 7 november: MK/PV gaan
 Uitnodiging HAP inzake fusie 8 november: HM gaat
 Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden riolering Domineeslaan: vkg
 Mail Hr. Spigt Amstelring inzake samenwerking; MG gaat op 8 november
 Mail gemeente Haarlemmerliede inloopbijeenkomst IKC op 31 oktober: vkg
 Mail Eef Haverkort inzake LIB: Er is ligt een wijzigingsbesluit ter inzage tot 21/11/16. DR gaat in overleg
met Eef Haverkort om te bezien of er een zienswijze in het kader van de inbreilocaties ingestuurd moet
worden.
 Uitnodiging D’66 op 21 november: vkg
 Mail mw. Jansen uit Halfweg inzake informatie en presentatie IKC: GvH gaat
 Mail mw. Parlevliet inzake brief gemeente Haarlemmermeer inzake zonnepark Zwanenburg: Binnenkort
komen projectleider en de heer Van Elderen een presentatie geven over stand van zaken met een
alternatief op de eerder gepresenteerde plannen. Voorafgaand aan de vergadering van DR op 7 december
presenteren de heren de aangepaste plannen aan het bestuur.
 Mail hr. Quist inzake monument park: Betreft overleden jongen uit badhoevedorp.
 Mail gemeente Haarlemmerliede inzake inloopbijeenkomsten over samenvoeging gemeenten op 7/11 in
de speeltuin. PV en KB gaan.
Uitgaande stukken:
 209 Brief college Haarlemmerliede inzake locatiekeuze IKC.
 210 cc van 209 aan Nederstigt
 211 cc van 209 aan Elzakalai
7. Hart van Zwanenburg
Er zijn vier zienswijzen ingediend. De inhoud hiervan is niet bekend bij DR. De zienswijzen zullen worden
verwerkt. Eind november is er een algemene informatieavond in de Olm, waarin de zienswijzen al dan niet in
zijn verwerkt. De definitieve datum volgt.
8. Verslag portefeuillehouders
KB: is bij een workshop De Weeren geweest. Onderwerp van gesprek was de verloederde omgeving door de
vele autohandelaren. Op de lange termijn wordt het bestemmingsplan vernieuwd en op de korte termijn
wordt het parkeerbeleid aangepast, waar er gehandhaafd zal worden.
KB heeft stakeholders N200 bijeenkomst bezocht.
KB is bij een overleg N200 en Sugarcity geweest. Half november begint de sanering van de grond. Het
verkeersplan is nader uitgewerkt en ligt ter goedkeuring bij de RWS. De bezwaren van de DR en
Ondernemersvereniging blijven onverhinderd van kracht. De realisatie van het casino en het hotel krijgen
vorm. Ten aanzien van de Oranje Nassaustraat merkt hij op de de riolering vervangen moet worden. De
werkzaamheden moeten klaar zijn voor dat de werkzaamheden aan de N200 beginnen.
GvH heeft nieuwsbrief Noordzeekanaal gebied ontvangen. Hieruit zijn verder geen bijzonderheden te
melden.
GvH meldt vervolgens dat er geen statushouders komen bij het Sektor park. Bij de gemeente navragen of de
woningbouw, zoals gepland, door kan gaan.
Aktie: PV
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8. Rondvraag en sluiting
KB heeft met Esther Velzeboer gesproken over een tuintjesproject. In de volgende vergadering zal zij een
toelichting geven.
KB: Het gemeentelijk maaibeleid is op een aantal punten aangepast. Op de plaatsen waar 1 maal per jaar
gemaaid wordt zal een bloemzaadmengsel worden ingezaaid, zodat er in de loop der tijd een bloem- en
kruidenrijk ontstaat. Bewoners die dit ook op andere stukken willen waar 1 maal is gemaaid kunnen via de
gemeente dit zaad ontvangen. Voor meer informative zie onze facebook pagina.
Esther Janssen: het wijkbudget stelt de kosten voor de aanschaf en plaatsing van de kerstboom ter
beschikking.
PV: De intocht van Sinterklaas is op 19 november om 11.30 uur. De aankomst is bij het Zwaantje.
Burgemeester Heiligers ontvangt de goedheiligman.
PV: De mogelijkheden van het Park Zwanenburg zijn bekeken. Een aantal bomen zal vervangen worden en er
zullen een aantal fruitbomen geplaatst worden. De inrit naar het park zal wat verfraaid worden.
Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat er vanaf de IJweg geen voetpad naar het park gaat. Aktie : PV
Hierna sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering.
Opmerkingen bezoekers
Gevraagd wordt naar de stand van zaken rondom de Mientekade nu de verantwoordelijke wethouder
vertrekt.
Aktie: PV

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 2 november 2016
Vergadering

Wat

Wie

Wanneer

06-04-2016

Aanspreekpunt Eigen Haard is
de heer Stigt.

PV

Jan. 2017

02-12-2015

Fietsen bij NS station

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

11-05-2016

Oversteek N200

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

11-05-2016

Politiebureau Halfweg

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

11-05-2016

parkeren Zwanenburgerdijk en
snelheid verkeer

PV

beheeroverleg

07-09-2016

Bellijst leden met achterstallige
contributie

LB

november
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02-11-2016

Status sektorpark

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

02-11-2016

Stand van zaken Mientekade

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

02-11-2016

Voetpad naar Park Zwanenburg

PV

beheeroverleg
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