Concept Verslag

Onderwerp

Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden
Afwezige bestuursleden

Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 4 oktober 2017
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
P. Vreeswijk (PV), H. Meijer (HM), S. Vreeswijk (SV), M. Groot(MG)
M. Koops (MK), K. Bos (KB), G. van Houwelingen (GvH)
M. Knijn(MKn), L. Brugman (LB)
12 bewoners, alsmede N. Beijer, I. Hulsman

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag en actielijst van 6 september 2017
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Verslag wordt vastgesteld en
de actielijst wordt doorgenomen.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen:
* Mail Gemeente Haarlemmerliede inzake halfjaarlijks overleg met B&W;
* Persbericht Gemeente Haarlemmerliede inzake niet gesprongen explosieven bij de boezembruggen;
* Mail J. Deurman Gemeente H’meer inzake status oude mavo;
* Mail R. Rolleman Gemeente H’meer inzake jongerenraad;
* Mail Hr. Silva Gemeente Haarlemmerliede inzake voortgang bestemmingsplan IKC;
* Brief Raad van State inzake zittingsdatum Hart van Zwanenburg;
* Mail voorzitter aan Raimon Boerlijst Gemeente H’meer inzake oplaadpalen;
* Brief Gemeente H’meer aan bewoners Vierambachten inloopbijeenkomst werkzaamheden;
* Brief Gemeente H’meer inzake werkzaamheden Marialaan;
* Mail van bestuur Stichting de Olm inzake bijeenkomst gebruikersraad;
* Zienswijze Gemeente Haarlemmerliede inzake evenemententerrein N1;
* Mail Raimon Boerlijst Gemeente H’meer inzake biodiversiteit;
* Mail Henri Uitermark inzake geluidshinder Schiphol;
* Mail Mw. Wortel Gemeente H’meer inzake coming-out dag;
* Mail Gemeente Haarlemmerliede inzake bestemmingsplan woningbouw Sectorpark;
* Brief Gemeente H’meer inzake werkzaamheden Groen Kerspel.
4. Bijpraten met Maatvast en De Basis
Naomi Beijer en Isis Hulsman zijn aanwezig. Naomi is de sociaal beheerder van de Basis. Sinds 2013 behoort
de Basis bij Maatvast. Op dit moment worden 2 inloopavonden gehouden voor 16- jongeren. In mei is een
succesvolle bingo bijeenkomst georganiseerd waarbij door de jeugd 650 euro is opgehaald bij de winkeliers
in het dorp ten behoeve van KIKA. Tijdens deze bijeenkomst hebben twee jongeren die kanker hebben gehad
hun verhaal gedaan. Het volgende project dat is gepland is om van de gymzaal een gezellige huiskamer te
maken. Afspraken zijn gemaakt met de jongeren om het afval rondom het gebouw op te ruimen.
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Vandalisme: met camerabeelden wordt direct aangifte gedaan . Alles wordt er aan gedaan om de Basis weer
op een positieve manier in beeld te krijgen. Per avond zijn ongeveer 50 jongeren aanwezig. Getracht wordt
om de dialoog met de buurtbewoners direct aan te gaan. Het is immers geen goede zaak dat bewoners bij
overlast direct naar politie of Meerwaarde stappen. Er wordt in de Basis geen alcohol geschonken en op het
constateren van drugsgebruik staat een verbod van twee weken om in de Basis te komen.
PV dankt de dames voor hun toelichting. Het contact wordt onderhouden.
5. Hart van Zwanenburg
Bericht ontvangen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 21 november a.s. vindt de
zitting plaats in Den Haag om 10.00 uur. Uitspraak na 6 weken met een mogelijke verlenging van 6 weken.
6. Verslag portefeuillehouders
KB: Sugar City outletcentre: Naar aanleiding van de mondelinge toelichting Van Goudappel Koffeng op hun
rapport hebben zowel ondernemingsvereniging als dorpsraad besloten om hun beroep bij de rechtbank in te
trekken.
KB is naar een bijeenkomst ‘werk aan water’geweest. Bijeenkomst ging over hoe wij in de toekomst
wateroverlast beter kunnen beheren. Voorts zijn diverse zaken aan de orde geweest in het beheeroverleg
met de gemeente Haarlemmermeer: Domineeslaan: aanbesteding parkeervakken heeft plaatsgevonden.
Asfaltering zal nog 2 jaar op zich laten wachten. De gemeente heeft nog bloemenzaad. Dat zal uitgestrooid
worden bij de toegangsweg naar het park (IJweg), of rondom de vijver in het dorpspark.
Wateroverlast de Weere: er komt meer samenwerking van eigenaar en huurder om te lozen op het open
water.
Onderhoud Dennenlaan: is onder de aandacht. Met ambtenaren is een ‘rondje Zwanenburg’gedaan inzake
het beheer van de openbare ruimte. Per 15 december gaat het servicepunt van Badhoevedorp naar het
gemeentehuis in Halfweg.
School Wilhelminalaan: is verkocht. Er wordt een bestemmingsplan opgesteld tbv de realisering van drie
woningen.
MG: bodemsanering Domineeslaan/IJtochtkade: Er zal nog zeker twee jaar gespoeld moeten worden.
MG heeft een bijeenkomst bijgewoond van de gebruikersraad de Olm.
MK: heeft op 11 september een netwerkbijeenkomst bijgewoond in de rooms-katholieke kerk. Pastor Fons
Litjens gaf een toelichting. Leuk om te weten: de architect van voormalige V&D Haarlem is dezelfde als van
de inmiddels gehalveerde kerk. Sportservice gaf een presentatie. Op de volgende bijeenkomst komt aan de
orde : sociale kaart en ongeletterdheid.
7. Rondvraag
GvH vraagt of er al iets bekend is over het ringdijkbeleid. KB geeft aan dat hierin duidelijkheid moet zijn
voordat de boezembruggen er uit gaan.
KB heeft aan Cobraspen om een presentatie gevraagd over hoe het terrein er in zijn geheel uit komt te zien.
Supermarkt op dit terrein: Cobraspen gaat bouwen ongeacht welke supermarkt er in komt.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Opmerkingen bezoekers
geen
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 4 oktober 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

06-09-2017

Oprichting Jongerenraad in
overleg Dorps- en wijkraden

PV

R. Rolleman

06-09-2017

Plaatsing oplaadpunten
Olmenlaan

PV

R. Boerlijst
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