Concept Verslag

Onderwerp

Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden
Afwezige bestuursleden
Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 3 oktober 2018
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
K. Bos (KB), M. Groot(MG), H. Meijer (HM), M. Koops (MK), P. Vreeswijk (PV) en S.
Vreeswijk (SV)
G, van Houwelingen (GH) en M. Knijn (Mkn)
27 bewoners c.q. belangstellenden, alsmede Jarno Kamphuis, de nieuwe
gebiedsmanager per 1 oktober

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De nieuwe gebiedsmanager van
Haarlemmermeer Noord, Jarno Kamphuis, stelt zich voor. Hij geeft een beeld van zijn carrière bij de
gemeente en geeft aan dat na de fusie het gebied Haarlemmermeer Noord zal worden aangevuld met de
gebieden van de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Vijfhuizen en Schiphol vallen af.
2. Verslag en actielijst van 6 juni 2018
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen
3. Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen
• Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden Weerenweg, Venenweg en kruiswaal;
• Brief RWS inzake werkzaamheden nieuwe N200;
• Brief gemeente Haarlemmermeer inzake uitnodiging workshop sluizencomplex Halfweg;
• Brief gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede inzake uitnodiging informatiemarkt
Spaarndam;
• Brief van Rob van Staverden met handtekeningen inzake zwaar verkeer Zwanenburgerdijk;
• Mail gemeente Haarlemmermeer inzake informatiemarkt gebiedsgericht werken;
• Brief gemeente Haarlemmerliede inzake klacht Wooferland;
• Brief Raad van State inzake einduitspraak Bestemmingsplan De Kom noordwestzijde.
Uitgaand
• Persbericht dorpsraad inzake nieuwe activiteiten website;
• Brief aan Rijkswaterstaat inzake voetgangersoversteek nabij Sugar City.
4. Knip Zwanenburgerdijk
KB doet verslag van de voorgeschiedenis. Het komt erop neer dat dit alles te maken heeft met de vaststelling
van het Ringdijkbeleid door de gemeenteraad. Iedere week vindt een evaluatie plaats m.b.t. de Knip. Er is
veel weerstand vanuit de zaal en er worden diverse klachten aangedragen zoals het indienen van een klacht
en niet worden teruggebeld. Rob Koster dringt er bij alle aanwezigen op aan om de klachten in te dienen via
het beschikbare e-mailadres. Hoe meer klachten er worden ingediend des de slechter is de kans van slagen
immers.
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Namens de ondernemingsvereniging gaat morgen een persbericht uit dat de politiek de ondernemers op de
dijk ‘vermoord’. We moeten met z’n allen onze stem laten horen dringt hij er nogmaals op aan. Het emailadres nogmaals: ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl
5. Update online dorpsplatform
Sinds enige tijd is het platform officieel in de lucht op www.inzwanenburghalfweg.nl
KB geeft uitleg aan de aanwezigen hoe het systeem werkt. Het is de bedoeling dat men wat meer bekend
raakt met elkaar. Als men zich aanmeldt op deze site krijgt men iedere week een e-mail toegestuurd waarop
de activiteiten worden aangegeven.
6. Informatiemarkt Spaarndam dd. 22 september jl., een terugblik
Het was een zeer geslaagde dag met ca.300 bezoekers. Gemeentelijke diensten en organisaties als
Meerwaarde, politie en politieke partijen waren aanwezig. Ook bestond de gemeente Haarlemmerliede op
die dag exact 155 jaar.
7. Status Hart van Zwanenburg n.a.v. PCO overleg
Op 8 november vindt PCO overleg plaats. De eerste paal voor het dorpshuis wordt 19 november geslagen.
8. Planning voorbereiding verkiezingsdebat 7 november
De meeste politieke partijen hebben zich aangemeld. Men kan nog tot en met de derde week oktober vragen
aandragen bij de Dorpsraad. De Dorpsraad formuleert vervolgens stellingen die van te voren aan de partijen
worden voorgelegd. De avondvoorzitter is Matthie Vermeulen, oud gebiedsmanager.
9. Verslag portefeuillehouders
KB: heeft stakeholders overleg gehad m.b.t. de N200. er is een nieuwe website waar ook de camera’s op
staan. Men kan dan exact zien hoe druk het is op de N200. MK: heeft 10 september een netwerklunch gehad
met als onderwerp speeddaten. De volgende netwerklunch, 10 oktober, met als onderwerp GGD
Kennemerland. MG: er is dringend behoefte aan mantelzorg vrijwilligers. Men kan zich aanmelden bij het
pluspunt in de Dennenlaan. de scholen Gaandeweg en Meerbrug heten voortaan De Kameleon. Dit is een
community school. De scholen St. Jozef en Halverwege heten voortaan Jonggeleerd.
10. rondvraag en sluiting
PV meldt dat het servicecentrum op Halfweg is gesloten. Door werkzaamheden op het Sugar City terrein, het
aanbrengen van een meters hoge berg granulaat té dicht op de aanbouw bij het gemeentehuis, is deze
aanbouw gaan verzakken. Jarno Kamphuis geeft aan dat nu in kaart gebracht hoe lang herstel zal gaan duren
en/of een noodlocatie moet worden gevonden.
KB is aanwezig geweest bij een bijeenkomst over gebiedsgericht werken. Het gebied Hoofddorp Centraal,
tussen station en raadhuis, werd besproken. Bij de invulling van dit gebied zijn wel 40 verschillende partijen
betrokken. Hoe doe je dit op een goede manier!
HM deelt mee dat de verkoop van de kavels op het sectorpark in januari 2019 gaat starten. Leo Kranenburg
merkt in dat verband op dat er een speciale website is.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng.
Vanuit het publiek: Restant Mientekade wordt gesloopt. Wordt de Osdorperweg afgesloten. Hierover zijn
vragen gesteld in de gemeenteraad. Probleem wordt opgelost. Situatie Domineeslaan/Kastanjelaan is
gevaarlijk. Er zouden 2 parkeerplaatsen moeten verdwijnen om het zicht te bewaren. De dorpsraad
bespreekt dit in het beheeroverleg evenals de brief van Van Staaveren.
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 3 oktober 2018
Vergadering

Wat

Wie

Wanneer

04-04-2018

Vervolg informatiemarkt

Gemeente H’meer

Oktober
2018
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