Concept Verslag

Onderwerp

Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden

Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 5 april 2017
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
P. Vreeswijk (PV), H. Meijer (HM), M. Knijn (MKn), S. Vreeswijk (SV), M. Groot(MG,)
L. Brugman(LB), M. Koops (MK), K. Bos(KB), G. van Houwelingen (GvH)
20 bewoners, alsmede 3 wijkagenten en R. Rolleman, gebiedsmanager

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering, hij is verheugd dat zoveel bewoners aanwezig zijn en heet iedereen van
harte welkom. Als eerste wordt agendapunt 4 behandeld. Agendapunt 6 Terugkoppeling Ringdijkbeleid
wordt verschoven naar de volgende vergadering en hiervoor in de plaats komt Evenementenbeleid Westelijk
havengebied.
4. Kennismaken nieuwe wijkagenten politie Kennemerland
Ter vergadering zijn Leroy Vrijhoef, Arjan Schut en Kasper Rooyackers aanwezig. Zij zijn de nieuwe
wijkagenten voor onze dorpen en volgen daarmee Richard Kroeb, Barry Schmitz en Henk van der Vaart op.
Zij zijn actief op facebook en lezen regelmatig over inbraken en ongeregeldheden, maar constateren dat er
bijna geen aangifte wordt gedaan. Zij pleiten hiervoor. Aangifte doen kan digitaal of tijdens de openingstijden
van het bureau Halfweg. Als de vlag uithangt is het bureau open en dat is op dinsdag en vrijdag.
Op de website https://www.politie.nl/mijn-buurt is meer informatie te vinden. Afgesproken wordt dat zij
regelmatig de vergadering van de DR zullen bezoeken en verslag zullen doen van hun bevindingen.
6. Evenementenbeleid Westelijk havengebied
Voor dit agendapunt zijn een aantal bewoners van de Heining te Halfweg (einde Weth. Van Essenweg)
aanwezig. Zij zijn verontrust omdat de gemeente Amsterdam een festivalterrein nabij hun woonomgeving wil
inrichten en daarmee de huidige festivals zoals Awakenings, Latin Vallei ed. wil uitbreiden. Verschuiving van
de festivals is nodig omdat volgens de huidige normen deze niet meer in de stad kunnen plaatsvinden.
Volgens de gemeente zou in het Westelijk havengebied nauwelijks sprake zijn van overlast voor
omwonenden en natuur. De bewoners ondervinden wel degelijk hinder en volgens sommigen raakt de
natuur ook uit zijn evenwicht door het enorme lawaai.
De DR geeft aan dat zij over dit punt op 5 april in gesprek zijn geweest met een ambtenaar van de wethouder
Van Haeften. Deze gaf aan dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (H&S) tegen uitbreiding is.
De gemeente H&S onderzoekt op dit moment of de uitbreiding past in het huidige bestemmingsplan.
Desgevraagd wordt aangeven dat het niet bekend is of toekomstige fusiepartner van de gemeente H&S op de
hoogte is van het voornemen van Amsterdam.
De DR geeft aan de ontwikkelingen te volgen en raadt de bewoners aan om de site www.overheid.nl
nauwlettend te volgen omdat daar informatie staat over het aanvragen/afgifte van vergunningen.
2. Verslag en actielijst van 1 maart 2017
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen.
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Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de notuliste. De actielijst wordt doorgenomen en
waar nodig aangepast.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen:
 Bedankje van oud gebiedsmanager Matthie Vermeulen; vkg
 Brieven van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede inzake ingediende zienswijzen m.b.t.
fusie; vkg
 Uitnodiging tentoonstelling Allehens gemeente Haarlemmerliede; vkg
 Uitnodiging opening seizoen museum Stoomgemaal Halfweg; vkg
 Persuitnodiging gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede inzake fusie; vkg
 Mail gemeente Haarlemmermeer inzake uitnodiging dag van de dorps- en wijkraden; helaas verhinderd
 Mail gemeente Haarlemmermeer inzake informatieavond Zwanenburg risicowoningen; vragen zijn
beantwoord. Er volgen nog een paar gesprekken met bewoners en dan is de zaak afgehandeld,
 Mail van voorzitter voetbalvereniging Zwanenburg inzake Kika actie; vkg
 Mail van Waternet inzake project de nieuwe N200; zie verder bij agendapunt 10
 Mail van gemeente Haarlemmermeer inzake schouw Dennenlaan; PV en KB zijn aanwezig
 Mail van dorpsraad Nieuwe Meer inzake verkeersonveiligheid ringdijk; vkg
 Brief van gemeente Haarlemmermeer inzake subsidieaanvraag; LB
 Mail van Rob Koster inzake project HC de Bataaf; DR heeft een aanbeveling gedaan ivm subsidie aanvraag
 Mail van gemeente Haarlemmermeer inzake mistery quest in Zwanenburg en KVO schouw; Mistery quest
is inmiddels op bezoek geweest. Er is nog heel wat te verbeteren. De winkeliers zijn er van in kennis
gesteld.
 Mail van Rijnland inzake uitnodiging Watertafel Zuid-Kennemerland op 11 mei; bekeken wordt nog wie
van bestuur aanwezig zal zijn.
 Mail van gemeente Haarlemmermeer inzake maaibeleid 2017.KB gaat in overleg en communiceert via
facebook en website
 Uitnodiging inz. Conceptvisie wonen met zorg; MK gaat
5. Samenwerkingsafspraken met dorpsraden
Rik Rolleman, gebiedsmanager geeft aan dat met de diverse dorpsraden die in de gemeente actief zijn
overleg geweest is. Omdat de dorpsraden via verschillende ondernemingsvormen (stichting, vereniging e.d.)
werken zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt die vastgelegd zijn in een convenant. Na een evaluatie is
gebleken dat het convenant goed is, maar dat de uitvoering te wensen over laat. Daarom is een
blokkenschema opgesteld, waarbij een vijftal rollen zijn benoemd. Dit zijn: initiatiefnemer,
samenwerkingspartner, adviseur, belangenbehartiger en procesbewaker. Bij de verschillende rollen is
beschreven wat je moet doen en wat kan je verwachten bij de aanvraag van subsidie. Uitgangspunt hierbij is
dat de huidige subsidiemogelijkheden blijven en uitgebreid worden.
De rollen zullen in de dagelijks bestuur van de DR besproken worden en voor 15 mei zal naar Rik aangegeven
worden welke rol(len) voor de DR van toepassing zijn.
Tenslotte merkt Rik op dat zodat de gemeentelijke fusie een feit is hij ook gebiedsmanager wordt voor de
huidige dorpen in de gemeente H&S.
7. Terugblik bijeenkomst Meer voor Elkaar Zwanenburg en Halfweg d.d. 28 maart
MK doet verslag. Er zijn veel organisaties die belangen van ouderen behartigen, de zogenaamde ‘nulde lijn
zorg’. Er zijn veel overlappingen, maar ook ‘gaten’.
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Daarom is een inventarisatie gedaan. Doel is uiteindelijk om elkaar te versterken. Er is een schijf van vijf
gemaakt (veilig voelen, talent ontwikkelen, wonen/inkomen, bijdrage aan de samenleving en gezondheid).
Vanaf juni vindt elke maand een lunchbijeenkomst plaats om het idee verder uit te werken en opgedane
ervaringen uit te wisselen.
8. Hart van Zwanenburg en nu verder
Omdat twee inwoners en 1 ondernemer bezwaar aangetekend hebben tegen het bestemmingsplan en in
beroep bij de Raad van State gaan zal er een vertraging komen van ongeveer acht maanden. Volgende week
wordt in overleg met de gemeente besproken hoe de inwoners geïnformeerd worden.
Inmiddels heeft een actiecomité 3000 handtekening verzameld. Deze worden a.s. zaterdag aangeboden aan
burgemeester Weterings.
9. Definitieve datum jaarvergadering 2017
De datum wordt vastgesteld op woensdag 7 juni 2017. Als spreker na het officiële gedeelte is een
vertegenwoordiger van Historisch halfweg uitgenodigd. De kascommissie zal binnenkort bijeen geroepen
worden en het jaarverslag zal gemaakt worden.
10. Verslag portefeuillehouders
MK en MG zijn aanwezig geweest bij een bijeenkomst Meer voor Elkaar.
GvH *was aanwezig op 23 maart bij de hoorzitting inzake de gemeentelijke fusie. Er werd een toelichting
gegeven op de ingediende zienswijzen. Op 4 april zijn deze zienswijzen besproken in de gemeenteraad.
* Er is een bezoekerscentrum over het Noordzeekanaal is geopend. De locatie is de Noordersluis in IJmuiden.
* In verband met de renovatie van de sluisjes en het onderzoek naar projectielen uit de tweede wereldoorlog
is het herdenkingsmonument in Halfweg is verplaatst naar het landje aan de noordkant van de kruising N200.
HM: is bezig met de voorbereiding van de 4 mei herdenking. De standaards voor de bloemen zullen geregeld
worden. Thijs van Voornveld, die jarenlang de ‘the last post’ verzorgde zal bedankt worden met een
cadeaubon.
Actie: PV
PV: was aanwezig bij de opening van de buurttuin. De eerste aanplant is gedaan.
KB: *geeft aan de hand van de presentatie een toelichting op het project: Amsterdam The Style Outlets. Het
bezwaar van de DR en Ondernemersvereniging tegen de omgevingsvergunning (verkeersafhandeling en
parkeren) loopt nog. Duidelijk is in ieder geval dat de outlet pas open mag nadat de infrastructuur een
halfjaar gereed is.
* Op 11 april is hij aanwezig bij de Stakeholders N200 bijeenkomst. Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd
naar de onderdoorgang die Halfweg Noord moet verbinden met West. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat
de onderdoorgang alleen gerealiseerd kan worden als de te vernieuwen boezembruggen iets hoger gemaakt
kunnen worden. Deze verhoging is nodig voor de waterdoorgang. De verwachting is dat in juni van dit jaar
meer duidelijkheid hier over komt.
6. Rondvraag en sluiting
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om
21.50 uur.
Opmerkingen bezoekers
* Het fout parkeren in de Dennenlaan is een doorn in het oog. Aangegeven dat dit punt meegenomen wordt
in de Schouw.
* De vluchtheuvel op de kruising Dennenlaan/IJweg wordt aangepast. De omwonenden hebben hierover
inmiddels bericht ontvangen.
* Het Energie Park Zwanenburg (EPZ) lijkt van de baan
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 5 april 2017
Vergadering

Wat

Wie

Wanneer

02-12-2015

Fietsen bij NS station

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

11-05-2016

Oversteek N200

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

11-05-2016

Politiebureau Halfweg

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

Stand van zaken Mientekade
Op 19/1 is een informatieavond
in het gemeente huis.

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

02-11-2016

Voetpad naar Park Zwanenburg

PV

beheeroverleg
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