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 Onderwerp Bestuursvergadering 

Vergaderdatum Woensdag 6 februari 2019 

Locatie Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 

Aanwezige bestuursleden 

 

Afwezig bestuursleden 

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

M. Knijn(MKn) 

Overige aanwezigen               9 bewoners c.q. belangstellenden  
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  Agendapunt 4 (gesprek met 
wijkagenten) komt te vervallen. 

2. Verslag en actielijst van 9 januari 2019 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 

•  Brief gemeente Haarlemmermeer inzake waterplan Kinheim en Seevank; KB geeft aan dat de 
drainage wordt vervangen 

• Mail van mw de Vries inzake liftdeur station Halfweg-Zwanenburg; 

• Mail bewoner Essenlaan inzake overlast jongeren; 

• Mail gemeente Haarlemmermeer inzake nieuwsbrief dorps- en wijkraden; 

• Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden bedrijventerrein De Weeren; 

• Uitnodiging Stichting Meerwaarde “Safe the Date”; 

• Mail gemeente Haarlemmermeer inzake afscheid oud-wethouders; 

• Mail gemeente Haarlemmermeer inzake uitnodiging informatiebijeenkomst evenementen 
organisatoren; 

• Diverse mails bewoner Iepenlaan inzake tweede locatie Maatwerk in Zorg; 

• mail van Meervastgoed Luling inzake bouw woningen Wilgenlaan KSB/Schreuder; 

• mail van Ton Goossens met verzoek te pleiten voor betere begaanbaarheid trottoirs richting 
dorpshuis; 

• bericht uit Het Parool: geen festivalterrein in Westpoort (N1 terrein) m.u.v. 2019; geruchten gaan 
dan Geopack een verzoek tot aankoop heeft gedaan 

• mail van Ruud Bakker van Dorpswerk NH om kennis te maken met bestuur van de Olm en van de 
Dorpsraad. 

 
4. Voorstellen sociaal werker Jeugd Nina Meijers 
Ook collega Yane Mackenzie is aanwezig. Zij geven een toelichting op hun werkzaamheden. Zij geven 
voorlichting op de scholen en het is de bedoeling dat zij in het dorp een bekend gezicht krijgen. Hun kantoor 
houden zij bij het Pluspunt in de Dennenlaan. Zij proberen op alle mogelijke manieren met de jeugd in 
contact te komen. Zij gaan af op meldingen van politie en handhaving. Uiteraard wordt ook altijd contact 
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gezocht met de ouders. Er wordt veel geëxperimenteerd met drugs. In dat verband worden ook contacten 
onderhouden met de Breider Stichting. Zwanenburg is ook een JOGG wijk. Er zijn derhalve ook contacten met 
Sportservice. PV dankt hun voor de toelichting en MK wijst hun op de site www.inzwanenburg-halfweg.nl  
 
5. Status diverse projecten Zwanenburg-Halfweg 
KB heeft het woord: Sugar City: men is buizen aan het lassen en deze worden op 22 februari onder de Kom 
doorgetrokken. Er zijn overigens geen bommen gevonden.  
Op de agenda van het beheeroverleg stond “dorpsschouw”.  Het is niet de eerste keer dat de dorpsraad 
hieraan heeft deelgenomen. Men wil van dit begrip af. Beter is te spreken van kansenkaarten: en dan niet 
met de dorpsraad maar met bewoners uit de buurt. Aan de orde is ook geweest de manier waarop PWN de 
straat achterlaat na aanleg riolering. Klachten zowel bij de dorpsraad als bij het meldpunt gemeente melden! 
De bladeren en bladkorven problematiek is een verantwoordelijkheid van Meerlanden. De gemeente 
controleert Meerlanden regelmatig. Bob Graal meldt in dit verband dat er voor de klachten een nieuw 
elektronisch meldsysteem zou komen bij Meerlanden. KB zoekt dit uit en vermeldt het dan op onze website. 
Domineeslaan: er is een verkeersbesluit genomen waarbij de Kruiswaal voorrang zal krijgen. Er zal opnieuw 
geasfalteerd worden maar eerst moet de hele fundering en riolering nog worden aangepakt. Op 27 februari 
gaat Rob Koster met Jarno Kamphuis op bezoek bij Hoogesteger om over oplossingen te praten. Oproep uit 
het publiek: ‘doe wat aan een oversteek voor de kinderen’. Als het goed is wordt vóór de rotonde een 
zebrapad aangelegd. 
Knip op de dijk: er wordt een rapport opgesteld dat eind van de maand gereed is en daarna ter 
besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Vos: er ligt een stedenbouwkundig plan ter beoordeling bij de gemeente voor de bouw van 11 woningen. 
Parkeren Halfweg: er worden blauwe zones  aangelegd bij het station en voor het voormalig gemeentehuis. 
 
6. Hart van Zwanenburg 
Verder geen meldingen. De planning is nog steeds oplevering januari 2020. 
 
7.  Verslag portefeuillehouders 
MG en MK zijn naar de netwerklunch geweest. Dit keer was het onderwerp personenalarmering. De volgende 
lunch staat in het teken van ‘homestart’. Het gaat dan over begeleiding van gezinnen met 
opvoedingsproblemen. 
PV geeft aan dat hij bezig is met Excelsior, de muziekgroep die aanwezig is bij de 4 mei herdenking. Er moet 
fix onderhandeld worden over de prijs. Wordt vervolgd. 
 
8. rondvraag en sluiting 
Ton Goossens geeft een toelichting. Hij is benaderd door de cliëntenraad van Eigen Haard. Er zijn in totaal 85 
aanleunwoningen en 35 appartementen in Eigen Haard. De bereikbaarheid voor de bewoners, via 
Sparrenlaan, Kerkhoflaan, parkeerterrein Dirk v.d. Broek naar de Dennenlaan is ronduit slecht. Er is niet 
overheen te komen met een rollator. Echter om iets voor elkaar te krijgen is niet eenvoudig want de grond 
wordt door diverse eigenaren geclaimd en Woonzorg en de gemeente geven niet thuis. Op verzoek van PV 
zal Ton een lijst opstellen van werkzaamheden die moeten plaatsvinden. Dan kijkt de dorpsraad of via het 
beheeroverleg of anderszins iets valt te regelen. 
 
Opmerkingen bezoekers 
Mw Heeneman, naar aanleiding van berichten in de media, vraagt of de dorpsraad zijn stem  kan laten horen 
in de discussie over een luchthaven in zee. (NB de dorpsraad heeft binnenkort een gesprek over de 
luchthavenproblematiek met direct betrokkenen). 
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 5 februari 2019 

Vergadering Wat Wie Wanneer 

12-12-2018 DR op informatiemarkt over projecten Gemeente H’meer 13 maart 

2019 

12-12-2018 Problematiek uitrit Hoogesteeger en 

oversteek kinderen bespreken 

gebiedsbeheer maart 2019 

12-12-2018 Overlast Berkenlaan/Essenlaan door 

jongeren 

Gebiedsbeheer 

contact wijkagent 

Maart 2019 

12-12-2018 Vertegenwoordiger Polanenpark 

uitnodigen vergadering DR 

KB maart 2019 

12-12-2018 Huisvesting Stichting Maatwerk in Zorg 

navragen 

PV December  

06-02-19 Politie uitnodigen PV Maart 2019 

  


