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Locatie
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Afwezig bestuursleden
Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 3 juli 2019
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
K. Bos (KB), M. Groot (MG), L. Kranenburg (LK), H. Meijer (HM), M. Koops (MK), P.
Vreeswijk (PV) en S. Vreeswijk (SV),
L. Brugman (LB), M. Knijn (MKn)
Eef Haverkort en 7 belangstellenden.

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Bericht van verhindering is
ontvangen van CDA gemeenteraadslid Ingrid Vink.
2. Schipholdossier
De voorzitter geeft het woord aan Eef Haverkort die wederom clustervertegenwoordiger is omdat Jaap Kroon
wegens gezondheidsredenen moest aftreden. Volgend jaar zal een vernieuwde omgevingsraad in leven
worden geroepen. Samen met Rob van der Poel ( opvolger van Van Oijk) vertegenwoordigt hij de Polderbaan
en Zwanenburgbaan buitengebied. Eef schetst in het kort de geschiedenis van de ORS (OmgevingsRaad
Schiphol), die dus nu de facto niet meer functioneert. Wat de bewoners nu nog beschermt is het
vierbanenstelsel, de 500.000 vliegbewegingen en de situatie na 2020. Kees van Oijk heeft getracht te
onderhandelen door voor te stellen 550.000 vliegbewegingen tot 2030, maar de
bewonersvertegenwoordiging is hier niet in mee gegaan. Het gevolg: geen advies en dat is slecht. Pieter van
Geel is nu als interim voorzitter voor de ORS aangesteld en deze moet e.e.a. evalueren en advies uitbrengen
aan de minister voor het eind van het jaar. De verwachting is dat de onderhandelingspositie die de bewoners
delegatie had in de nieuwe situatie zal worden geschrapt. De huidige bewonersdelegatie wordt gedomineerd
door mensen die niet één vliegbeweging erbij willen hebben en dus niet bereid zijn tot welk compromis dan
ook. Als dorpsraad moeten wij in gesprek hoe wij nu verder om moeten gaan met deze situatie. Op 9 juli a.s.
wordt officieel afscheid genomen van Alders. Tijdens dit afscheid zal worden afgetast hoe nu verder. Na die
datum zou de dorpsraad een dorpsreferendum kunnen houden en aan de bewoners voorleggen hoe zij over
e.e.a. denken.
De timing is in dat verband ook van belang. Eef stipt daartoe de situatie van De Hoek nog eens aan. De Hoek
is goed voor 10.000 bezoekers per jaar. De gemeente en de Stichting Leefomgeving Schiphol zijn met elkaar
in diepgaand gesprek over de subsidie.
Tenslotte geeft Eef aan dat hij met nog vier personen een rapport heeft gemaakt, ondersteund door 60
bewonersvertegenwoordigers groepen over een luchthaven in zee. Volgens hem de enige oplossing voor de
toekomst.
Nog een laatste punt: de bewonersdelegatie in de ORS had ook moeten bedingen: een tweede isolatieproject
want de huidige isolatie is niet meer van deze tijd.
Al deze zaken zullen onderwerp zijn in de brief die de dorpsraad aan het bestuur zal voorleggen. Nader
overleg volgt.
Opgemerkt wordt dat veiligheid ook aan de orde moet komen. Schiphol als werkgever moet ook zorgen voor
een goede woonomgeving.
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3. Verslag van 15 mei 2019
Wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen:
*brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden IJweg;
*brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden Domineeslaan;
*brief gemeente Haarlemmermeer inzake informatieavond dorpsplein;
*mail gemeente Haarlemmermeer inzake afspraak Spaarndammerdijk;
*mail Meer voor Elkaar inzake feestelijke opening Taalpunt;
*mails hr. Den Dekker inzake Domineeslaan;
*brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden Populierenlaan;
*mail van Eén Spaarndam inzake oprichting nieuwe dorpsraad;
Uitgaand:
*brief van Ondernemingsvereniging en Dorpsraad aan Provincie Noord-Holland inzake grenscorrectie
Spaarndam en antwoord daarop van de provincie
5. Diverse projecten Zwanenburg/Halfweg
* Populierenlaan: men is begonnen met herbestrating;
* Riolering Oranje Nassaustraat/Osdorperweg staat op de rol
* aanleg snelfietsroute is problematisch: voor het gedeelte tussen boezembruggen en Weerebrug is geen
geld beschikbaar en de aanleg tussen suikerfabriek en Haarlemmerstraat wordt bemoeilijkt door de
leidingen.
* uitvoering van de Outlet ligt op schema. Met de ontsluiting wordt binnenkort al begonnen.
6. Hart van Zwanenburg
11 juli a.s. vanaf 19.30 uur is er een inloopavond over het dorpsplein. 16 juli vindt PCO overleg plaats.
7. Verslag portefeuillehouders
KB: in het beheeroverleg van vanmiddag is het volgende aan de orde gekomen: het parkeerterreintje hoek
Olmenlaan/Wilgenlaan is geen gemeentegrond en hoort waarschijnlijk bij het bedrijf dat aan de overzijde zit.
Handhaving gaat kijken. Handhaving gaat ook kijken naar afval dumpen bij parkeerterrein voetbalclub en
IJtochtkade. Bij het terrein bij de ingang van het voormalige zwembad zou worden gewoond. Handhaving
gaat ook hier naar kijken. Bietenbrug zou vanaf 9 juli een week dicht gaan. Op aandringen van de Dorpsraad
gaat dit niet door. Margrietplantsoen: er komt geen badje i.v.m. hoge kosten ( € 150.000). Handhaving IJweg
aanhangwagens: het is nog onduidelijk of hier verbetering in kan komen (geen mogelijkheid om op te
treden?). Verzoek om zebrapad aan te leggen bij de rotonde Domineeslaan kan niet worden gehonoreerd; is
verkeerstechnisch ongewenst. Er ontspint zich een discussie over de snelheid waarmee wordt gereden op de
Domineeslaan. Een versmalling zoals in de Troelstralaan zou wenselijk zijn. De Zwanenburgerdijk wordt
opnieuw ingericht. De beschoeiing wordt in 2022 vervangen. De Dorpsraad heeft in dat verband geopperd
voor een boulevardachtige inrichting. In de Oranje Nassaustraat worden de verkeerslichten vervangen. Uitrit
Hoogesteger Domineeslaan: het bedrijf wordt uitgebreid en gaat de aan- en afvoer aan de achterzijde
regelen.
MK: Opening taalpunt in de Dennenlaan. De lessen zullen worden gegeven in De Olm. Op 24 juni jl. heeft een
evaluatie plaatsgevonden van het fenomeen netwerklunch. Deze beginnen weer in september, iedere 2e
maandag van de maand.
Woningbouw: er wordt gewerkt aan een anterieure overeenkomst met Vos.
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8. Rondvraag en sluiting
HM: veel onkruidgroei bij het monument op Halfweg
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
Opmerkingen bezoekers

Opmerking over het geschoffelde groen dat niet wordt opgeruimd. Alles wordt uitbesteed aan
derden en als er geen klachten worden ingediend wordt er niet gecontroleerd. Een bestuurslid van
de begraafplaats merkt op dat tijdelijk wordt uitgeweken naar het dorpshuis omdat de aula niet
gebruikt kan worden.

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 3 juli 2019
Vergadering

Wat

Wie

Wanneer

12-12-2018

Problematiek uitrit Hoogesteeger en
oversteek kinderen bespreken

dorpsraad

najaar 2019

06-03-2019

Staat van de voetpaden in Zwanenburg

gebiedsbeheer

maart 2019

06-02-2019

Politie uitnodigen

PV

Sept 2019

10-4-2019

Enquete schipholdiscussie

Eef Haverkort

najaar 2019
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