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 Onderwerp Bestuursvergadering 

Vergaderdatum Woensdag 4 april 2018 

Locatie Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 

Aanwezige bestuursleden 

 

 

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

Overige aanwezigen 14 bewoners  
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Verslag en actielijst van 7 maart 2018 
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen.  
Naar aanleiding van  
Pagina 2: MG was aanwezig bij de netwerklunch op 12 maart. 
Pagina 3: De werkgroep Openbare orde en beeldkwaliteit moet zijn Openbare Ruimte en Beeldkwaliteit. 
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. De actielijst bevat geen aandachtspunten. Er worden geen 
vragen gesteld. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen 
* Mail Rijkswaterstaat inzake uitnodiging bijeenkomst 13 maart inz. N200. PV was aanwezig. Betreft groot 
project. Verder geen bijzonderheden. 
* Persbericht Stoomgemaal Halfweg. Tijdens bezoek burgemeester Hoes noodzaak herstel aangegeven en 
gevraagd of er subsidie beschikbaar is om historisch erfgoed in stand te houden. Wordt vervolgd. Actielijst 
* Mail gemeente Haarlemmermeer inzake nieuw logo. vkg 
* Mail Kees Bos inzake knip Zwanenburgerdijk. Wordt later besproken. 
* Mail Rik Storm gemeente Haarlemmermeer inzake vooroverleg reconstructie IJweg op 5 april. PV en KB 
gaan 
* Mail Henny Uitermark inzake knip Zwanenburgerdijk. Wordt later besproken. 
* Mail Steven Voordehake inzake knip Zwanenburgerdijk. Wordt later besproken. 
* Mail Mevrouw Gijzen inzake fietsen bij NS Halfweg. Mail gestuurd naar R. Rolleman. 
Verzonden 
* Aanvraag subsidie ten behoeve van digitaal platform bij gem. H’meer. 
 
4. Informatiemarkt 28 maart 
De informatiemarkt van 28 maart in De Olm werd door ongeveer 400 bewoners bezocht. De reacties waren 
over het algemeen positief. In oktober zal er een vervolg komen.    Actielijst 
 
5. Bezoek burgemeester Hoes 
Het was jammer dat de bijeenkomst een half uur te laat begon. Hierdoor was het gesprek maar een ½ uur, in 
plaats van 1 uur. De nodige aandachtspunten zijn doorgegeven. Verslag volgt.   Actielijst 
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6. Voorbereiding Algemene ledenvergadering 
De vergadering wordt gehouden op woensdag 9 mei en begint om 20.00 uur. Voorafgaand op die avond 
begint de reguliere bestuursvergadering om 19.00 uur. 

7. Hart van Zwanenburg 
Naar verwachting wordt deze week de aannemer bekend. Op 8 mei is er weer een PCO overleg. 

8. Verslag portefeuillehouders 
KB: * Was bij KVO overleg samen met Ondernemersvereniging. Uit cijfers blijkt dat onze dorpen 
veiliger zouden zijn. Gevoelsmatig kloppen de cijfers niet. DR doet oproep om vooral incidenten te 
melden bij de politie. 
* Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer voor: 
versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties en is dus 
ook van toepassing voor de DR met betrekking tot de ledenadministratie.    Actie: KB/LB 
*Er is een mobiliteitssessie geweest in Badhoevedorp. Voornamelijk bewoners van Badhoevedorp waren 
aanwezig. DR Badhoevedorp was afwezig. 
* Park Zwanenburg staat te koop. Er volgt een persbericht hierover. De inhoud van het bericht is nog niet 
bekend. 
* De Hoofddorpse Courant wordt niet bij alle bewoners bezorgd. Bezorgklachten melden bij de krant en 
bij de gemeente.  
* De nieuwsbrief van de DR zal vaker verschijnen als er belangrijke zaken of bijeenkomsten te melden zijn.  
* Er komst een sportveldje met speeltoestellen nabij de Speeltuin en de Gaandeweg school.  
* Er zou een convenant getekend zijn tussen gemeente A’dam en H’meer ten aanzien van ontslu iting 
Tuinen West. Bewoners maken zich zorgen omdat het vermoeden bestaat dat daardoor de stoplichten 
naar de Osdorperweg in het geding komen.       Actielijst 
*Tijdens bezoek burgemeester Hoes werd bekend dat er bij de outlet een supermarkt komt. Welke 
supermarkt is niet bekend. 
*Het herstel van de ‘gaten’ in de Dennenlaan zou ingepland zijn.  
*Er komt een parkeerverordening in Halfweg met een aantal blauwe zones bij het gemeentehuis en nabij 
NS station. 
*De hoek IJweg/Dennenlaan staat op de planning. De datum van de werkzaamheden is niet bekend. 
MG/MK: * Waren aanwezig bij de Netwerklunch met als onderwerp Mantelzorg. De sociaal makelaar gaat 
bekijken wat de mogelijkheden voor ouderen die eenzaam zijn. Bewoners die problemen vermoeden bij 
eenzame ouderen worden verzocht dit te melden bij MeerWaardePlus Zwanenburg tel. 023 - 569 88 88 of 

magne.dekreek@meerwaarde.nl. De volgende netwerklunch is op 11 april. Het onderwerp is ‘Woningbouw 
voor ouderen’. 
GvH: * Vanaf 5 april ligt het ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Sectorpark Halfweg en 
ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder zes weken ter inzage. Het explosieven onderzoek 
en de grondsanering moet nog gedaan worden.  
* De werkzaamheden op de Kanaalweg zijn inmiddels ondergebracht bij één aannemer. Afronding van het 
werk staat gepland voor mei 2018. 
*Op 14 maart organiseerde de Milieuraad een bijeenkomst over inzameling huisvuil en hergebruik. De 
doelstelling is 80 kg per huishouden. In de gemeente H&S is dit nu 270 kg per huishouden. Dit komt 
voornamelijk omdat er veel zogenoemde buitengebieden zijn. 
SV: De eerste paal voor de woningen rond de RK kerk is geslagen.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-merken-mensen-van-wie-persoonsgegevens-worden-verwerkt-van-de-avg-6211
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-zijn-de-belangrijkste-veranderingen-voor-organisaties-6195
mailto:magne.dekreek@meerwaarde.nl
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9. Rondvraag en sluiting 
MK: vraagt of het kunstwerk naast de Liddl niet verplaatst moet worden. Vraag is waar naar toe? 
Ideeën van bewoners kunnen zich melden bij PV.  
HM: de voorbereidingen voor de 4 mei viering zijn in gang gezet. Een en ander verloopt weer moeizaam. 

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

10. Opmerkingen bezoekers 
* Nu de Polderbaan buiten gebruik is, komen veel vliegtuigen over de Zwanenburgbaan. De overlast is 
enorm, met name in de nachtelijke uren. Jaap Kroon, onze clustervertegenwoordiger Polderbaan-binnen zal 
op de hoogte gesteld worden.         Actie: PV 
Het lijkt een goed plan om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november de politieke partijen naar 
hun standpunt in deze te vragen. 

* Naar aanleiding van de informatiemarkt van 28 maart is discussie ontstaan over de zogenoemde knip in de 
Zwanenburgerdijk. Het lijkt erop dat gekozen is voor een knip zonder dat de situatie ter plaatse bekend is. 
Voorgesteld wordt om een projectgroep samen te stellen. PV zal contact opnemen met gebiedsmanager. 
            Actie: PV 

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 7 april 2018 

Vergadering Wat Wie Wanneer 

04-04-2018 Subsidiemogelijkheden Stoomgemaal 

Halfweg 

Gemeente H’meer Mei 2018 

04-04-2018 Vervolg informatiemarkt Gemeente H’meer Oktober 

2018 

04-04-2018 Verslag bezoek burgemeester Hoes Gemeente H’meer Juni 2018 

04-04-2018 Algemene 

Verordening Gegevensbescherming(AVG) 

KB/LB 25 mei 2018 

04-04-2018 Convenant ontsluiting Tuinen West en de 

gevolgen daarvan 

PV/KB Mei 2018 

04-04-2018 Jaap Kroon informeren inz. overlast PV April 2018 

04-04-2018 Projectgroep samenstellen Knip 

Zwanenburgerdijk 

PV April 2018 

  


