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 Onderwerp Bestuursvergadering 

Vergaderdatum Woensdag 3 mei 2017 

Locatie Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 

Aanwezige bestuursleden 

 

Afwezige bestuursleden 

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

  
Overige aanwezigen 8 bewoners  

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Na afloop van de vergadering 
overlegt het bestuur nog over de Algemene Ledenvergadering. Deze is op woensdag 7 juni en begint om 
20.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering is een reguliere bestuursvergadering om 19.00 uur. 

2. Verslag en actielijst van 5 april 2017 
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. 
 Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de notuliste. De actielijst wordt doorgenomen en 
waar nodig aangepast. 
* Fietsen die verkeerd gestald zijn bij het NS station krijgen 2 x een label. Bij een 3e keer worden ze 
verwijderd. 
* Het politiebureau wordt tzt verplaatst naar het gemeentehuis Halfweg.  
*Bij de Mientekade zijn inmiddels bouwactiviteiten. 

3. Ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen: 
*Verzoek van de Vereniging Bosnie ICC Herzegovina en uitnodiging opening 13 mei: verschillende 
bestuursleden gaan. 
*Brief gemeente Haarlemmermeer inzake uitkomst inventarisatie drempels: verkeersgeleiders worden 
aangepast 
* Brief gemeente Haarlemmerliede uitnodiging koninklijke onderscheidingen: vkg 
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake tussenbericht werkzaamheden groen Kerspel: vkg 
* Mail van Meer Vastgoed inzake uitnodiging 7 juni start bouw project Populierenhofje: betr. 6 woningen vkg 
* Mail Hoogheemraadschap Rijnland inzake watertafel Zuid-Kennemerland: vkg 
*Brief Rijkswaterstaat en gemeente Haarlemmerliede inzake ondertekening samenwerkingsovereenkomst 
project de nieuwe N200: KB gaat 
* Kopie brief van diverse bewoners aan B&W Amsterdam inzake evenemententerrein:vkg 
* Mail van Kees Bos inzake verkoop Oude Mavo: vkg 
* Mail gemeente Haarlemmermeer inzake bijeenkomst Meer voor Elkaar te Halfweg op 30 mei: SV/MK gaan. 
*Nieuwsbrief gemeente Haarlemmermeer met agendering halfjaarlijks overleg 15 mei: PV/SV/KB/MK gaan 
* Mail van de familie Pruim inzake ringdijkbeleid: zie agendapunt 4 
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Verzonden: 
214 Brief Afdeling bestuursrechtspraak RvS, naar aanleiding van ons verzoek van 14 april, om deel te nemen 
aan de bestemmingsplanprocedure. 
 
4. Rapport Ringdijkbeleid 
De gemeente heeft deze maand de ‘Visie Ringdijk en Ringvaart Haarlemmermeer’ naar de betrokken 
bewoners gestuurd. Hieruit blijkt dat Zwanenburg één van de drie drukste stukken van de Ringdijk is en het 
hoogste aantal vrachtauto’s te verwerken heeft. De angst bestaat dat bij het renoveren van de N200 en de 
boezembruggen in Halfweg het sluipverkeer over de Zwanenburgerdijk sterk gaat toenemen. Afgesproken is 
dat voordat de renovatie begint, maatregelen genomen worden om de dijk in Zwanenburg verkeersluw te 
maken. Dit zal waarschijnlijk neerkomen op een ‘knip’ in de dijk, een afsluiting die doorgaand verkeer 
onmogelijk maakt. Het Ringdijkbeleid zal binnenkort worden vastgesteld in de gemeenteraad. 

5. Concept Nieuwe afspraken Samenwerkingsafspraken  
Dit concept is naar aanleiding van het convenant. Een toelichting daarover staat in de notulen van 5 april jl. 
Deze notitie zal eerst intern in het bestuur besproken worden.  

6. Hart van Zwanenburg 
Door Albert Hein, één van de bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan, is een verzoek gedaan voor een 
versnelde behandeling.  Als dit verzoek gehonoreerd wordt dan zal de Raad van State eerder een besluit 
nemen.  
 
7. Verslag portefeuillehouders 
KB: *was op 11 april aanwezig  bij de Stakeholders N200 bijeenkomst.  De noordelijke boezembrug zal in 
eerste instantie twee richtingsverkeer worden, terwijl de zuidelijke brug gesloopt wordt.  Er komt een nieuwe 
zuidelijke brug, bestaande uit 4 rijbanen en daarna verdwijnt de noordelijke brug. Medio juni komt er een 
voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners. 
* gevraagd wordt naar de onderdoorgang die Halfweg Noord moet verbinden met Halfweg centrum. De 
onderdoorgang zou de doorstroming van het water verhinderen omdat die verdiept aangelegd moet worden. 
Rijnland vindt dit niet wenselijk. Daarnaast is de financiering nog niet rond. 
* Op dit moment zijn de boringen naar explosieven aan de gang. De werkzaamheden verlopen voorspoedig.  
*Gevraagd wordt of het convenant herinrichting N200 openbaar is. Dit wordt nagevraagd.   Actie:PV 
MK/MG: *hebben op 11 april bijeenkomst over ‘wonen met zorg’ bijgewoond. De bijeenkomst had het 
karakter van een brainstormsessie. Helaas waren er maar ongeveer 8 van 42 Dorps en/of wijkraden van de 
gemeente H’meer aanwezig. 
* op 21 april was de opening van het samenwerkingsverband De Olm, de Hoek en de bibliotheek. 
HM: heeft, ondanks moeilijke communicatie met de gemeente, alles onder controle tav de 4 mei viering in 
Zwanenburg.  
GvH: heeft contact gezocht met de familie Hendriks inz. het evenemententerrein Westelijk Havengebied. 
Helaas heeft hij de familie niet kunnen bereiken. 
PV: *Op 2 mei zou B & W van de gemeente H’meer op bezoek komen. Het bezoek ging niet door.  PV zal Rik 
Rolleman vragen om een nieuwe datum.       Actie: PV 
 
6. Rondvraag en sluiting 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter  de vergadering om 
21.00 uur. 
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Opmerkingen bezoekers 
*Het Plan kKein Hoekenes gaat door. Er worden 14 woningen gebouwd. De meeste woningen zijn verkocht 
aan jongeren. 

 

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 3 mei 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 

02-11-2016 Voetpad naar Park Zwanenburg PV beheeroverleg 

  


