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 Onderwerp Bestuursvergadering 

Vergaderdatum Woensdag 5 september 2018 

Locatie Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 

Aanwezige bestuursleden 

 

     Afwezige bestuursleden 

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

Overige aanwezigen               7 bewoners c.q. belangstellenden 
 

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

2. Verslag en actielijst van 6 juni 2018 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De aktielijst wordt doorgenomen 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen 

• Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden Talmastraat; 

• Brief van de Nieuwe N200 inzake gunning project; 

• Kopie brief gemeente Amsterdam inzake besluit op bezwaar; 

• Brief gemeente Haarlemmerliede inzake inloopbijeenkomst parkeerdruk rond station; 

• Mail van Citymarketing Haarlemmermeer uitnodiging; 

• Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden de Heining en de Geer; 

• Mail gemeente Haarlemmermeer inzake uitslag ontwerp IJweg; 

• Mail gemeente Haarlemmermeer inzake “de raad fietst”; 

• Brief gemeente Haarlemmermeer inzake uitnodiging meedenken opnieuw inrichten speelplek 
Essenlaan; 

• JOGG Haarlemmermeer uitnodiging sport- en speelveld; 

• Mail van Mw. Hendriks inzake overlast festival Awakenings; 

• Mail Kees Bos inzake overval Haverhals; 

• Mail voorzitter aan Rik Rolleman over welkom nieuwe inwoners; 

• Persbericht Jozefschool en Halverwege inzake fusie; 

• Uitnodiging Bogota inzake opening 15 september; 

• Mail van gemeente Haarlemmermeer inzake hondenbeleid; 

• Kopie brief van de heer H. Groot inzake uitnodiging hoorzitting; 

• Brief gemeente Haarlemmerliede inzake “van afval naar grondstoffeninzameling” 

• Mail van de heer Kruijer inzake opening foto expositie  MH17; 

• Mail van PR@meerwind inzake sponsorfonds; 

• Brief gemeente Haarlemmermeer inzake vervanging bomen Nauerna; 

• Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden Lindenlaan; 

• Mail gemeente Haarlemmermeer inzake minisymposium en afscheid Rik Rolleman; 

• Mail van mw. Meinders inzake brievenbussen; 
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• Mail voorzitter aan college en gemeenteraad Haarlemmerliede inzake festival Wooferland; 

• Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden Weerenweg, Venenweg en Kruiswaal; 

• Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden Vierambachten. 

• Mail gemeente Haarlemmermeer inzake handhavingscyclus De Weeren; 

• Mail Hr. Uitermark inzake nachtvluchten; 

• Mail dorpsraad Badhoevedorp inzake bijeenkomst Omgevingswet dd. 3 oktober; 

• Mail gemeente Haarlemmermeer inzake afscheid Martine, Jelle en Jeffrey. 
 

Naar aanleiding van de ingekomen stukken: de heer Groot heeft bezwaar ingediend tegen de aanvraag 
vergunning om in de voortuin (Larixlaan) te parkeren. Hij is uitgenodigd voor een hoorzitting. GvH merkt op  
dat de gemeente Amsterdam de festivals aan het evalueren is. 
Dominee van Meeberg neemt zaterdag 22 september afscheid. HM, PV en SV gaan hier naar toe. Op die dag 
vindt ook een informatiemarkt plaats in Spaarndam m.b.t. hoe en wat na de fusie. PV en SV gaan hier naar 
toe. 
 
4. Knip Zwanenburgerdijk 
KB geeft aan dat de proef niet start op 10 september maar op 24 september. Hij heeft uitvoerig 
gediscussieerd met de projectmanager over de Lindenlaan. Voordat met de proef begonnen wordt vindt nog 
een gesprek plaats met de persoon die de PR regelt. Verder hebben PV en KB  tijdens de proef wekelijks een 
evaluatiegesprek met de betrokken ambtenaren. Dan wordt ook beslist of de proef doorgaat of wordt 
stopgezet. De proef duurt in principe van 24 september tot 24 november. Mw. Pijnaker merkt op dat Baltus 
een gesprek heeft gehad met de gemeente. Ook doet zij haar beklag over de gang van zaken tijdens de 
informatieavond. Er komt overigens een speciaal emailadres waarop geklaagd kan worden. 
 
5. Online dorpsplatform 
Sinds één week is het platform officieel in de lucht op www.inzwanenburghalfweg.nl  voordat wij het 
publiekelijk gaan verkondigen moeten zich eerst nog meer verenigingen, organisaties aanmelden. Als er 
zaken zijn die voor het hele dorp van belang zijn laat het KB dan weten dan zet hij het op het platform. 
 
6. Hart van Zwanenburg 
Inmiddels is de aannemer bekend. Binnenkort vindt overleg plaats over de voortgang. Op 18 september vindt 
het eerstvolgende PCO plaats waarbij de ondernemingsvereniging en dorpsraad worden bijgepraat. 

7.Voorbereiding lijsttrekkersdebat 7 november 
De voorbereidingen zijn in volle gang 2/3 van alle partijen hebben zich aangemeld. We zijn nog naarstig op 
zoek naar een avondvoorzitter. 

8. Verslag portefeuillehouders      
KB: eenmaal per maand vindt een overleg plaats over alle projecten die in onze dorpen spelen. De laatste 
keer was de heer Bijlenga aanwezig die vertelde over de stand van zaken bij De Weeren en de bestrating. 
Wellicht is uiteindelijk de bespreking van een knip bij Bakkersland mogelijk omdat met nadenkt over een 
asfaltroute richting Troelstralaan. In het beheeroverleg is o.a. aan de orde gekomen: Vos spreekt met een 
projectontwikkelaar over verplaatsing en mogelijkheden voor woningbouw op zijn huidige locatie. Er is nog 
geen convenant tussen Haarlemmerliede en Amsterdam m.b.t. de tuinen van west (ontsluiting 
Osdorperweg). KB heeft Neinver op de hoogte gebracht van de overlast festivals. Ahrend: er is overleg op 
provinciaal en rijksniveau maar er zijn ook geluiden dat het hele project niet doorgaat. IJweg renovatie staat 
gepland voor volgend jaar en dan wordt ook de situatie met de kruising Dennenlaan aangepakt. 

http://www.inzwanenburghalfweg.nl/


    24 september 2018 /  Pagina 3 van 3 
 
 

MK: a.s. maandag vindt weer een netwerkbijeenkomst plaats met als onderwerp speeddaten.  
MG is bij het “Taalplein” in Hoofddorp geweest. Het is de bedoeling dat in de kleine kernen “Taalpunten” 
worden ingericht. Iets voor het nieuwe dorpshuis. GvH: woningbouw Mientekade vordert. De gemeente wil 
de verkaveling sectorpark nog dit jaar afronden. Het herstel van de sluisjes stagneert. 
 
Rondvraag en sluiting  
MG: bij de Bietenbrug en bij de Weerenbrug zijn sterke hoogteverschillen bij het fietspad. 
GvH vraagt in hoeverre Halfweg in het gebiedsoverleg wordt betrokken. KB geeft aan dat het overleg tussen 
Rijkswaterstaat en Haarlemmermeer niet soepel verloopt. Haarlemmermeer wil een oversteekplaats ter 
hoogte van Sugar City naar het station. Besloten wordt dat de dorpsraad hierover een brief stuurt naar RWS. 
HM merkt op dat de Teding van Berkhoutweg mooi is opgeknapt. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het openbare gedeelte van de vergadering. 
 
Opmerkingen bewoners 

• Voor de tuinen bij Wilgenlaan/Larixlaan liggen allemaal buizen. Wat gebeurt hier? 

• Aan de bestrating van de Lijsterbeslaan wordt niets gedaan! 

• Vindt er nog herplanting plaats van de gerooide bomen aan het spoor? 

• Woningbouw Hoekenes: er is bezwaar gemaakt tegen de inritvergunning. De oplevering duurt nog2 
maanden want gas en elektra kan nog niet worden geleverd. 

• De hulppost Rabobank verdwijnt terwijl er zeker vraag naar is vooral voor ouderen. 
 

 

 

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 5 september 2018 

Vergadering Wat Wie Wanneer 

4-04-2018 Vervolg informatiemarkt Gemeente H’meer Oktober 

2018 

  


