Concept Verslag

Onderwerp

Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden
Afwezig bestuursleden
Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 6 maart 2019
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
K. Bos (KB), L. Brugman), M. Groot (MG), H. Meijer (HM), M. Knijn (MKn), M. Koops
(MK), P. Vreeswijk (PV) en S. Vreeswijk (SV))
G. van Houwelingen (GvH)
14 bewoners c.q. belangstellenden, waaronder Rob Wijnen, vertegenwoordiger SADC
en Jarno Kamphuis

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom aan
Rob Wijnen. Agendapunt 4 wordt als eerste behandeld. Na afloop van de vergadering bespreekt het bestuur
in besloten kring de ontstane problematiek rondom het mislukken van de besprekingen in de OmgevingsRaad
Schiphol (ORS).
4. Presentatie SADC Polanenpark
Rob Wijnen, salesmanager bij Schiphol Area Development Company (SADC) geeft aan de hand van een
presentatie uitleg over de ontwikkelingen op het Polanenpark. Het Polanenpark is gelegen nabij het
Rottepolderplein. CyrusOne, een snelgroeiende Amerikaanse data exploitant is onlangs begonnen met de
bouw van een nieuw data center. Het bedrijf biedt datacenterfaciliteiten die de continue werking van de ITinfrastructuur beschermen en waarborgen voor ongeveer 1.000 klanten, waaronder meer dan 200 Fortune
1000 bedrijven. Er komen twee gebouwen. Het eerste gebouw, waarvan nu de eerste tekenen zichtbaar zijn,
wordt naar verwachting aan het einde van dit jaar opgeleverd. Naar aanleiding van de presentatie
beantwoord Rob Wijnen een aantal vragen van de aanwezigen. De voorzitter zegt Rob dank voor zijn
toelichting.
Aansluitend geeft Jarno Kamphuis een toelichting op een aantal ontwikkelingen in de omgeving.
• Het westelijk gedeelte van het gemeentehuis Halfweg is niet meer toegankelijk en verboden terrein voor
iedereen. Het archief van de Stichting Historisch Halfweg is daar gevestigd en ook zij hebben geen
toegang. Het linker gedeelte is in orde en de verwachting is dat medio dit jaar de inwoners daar weer
terecht kunnen voor burgerzaken.
• Het parkeerprobleem rondom het NS-station Halfweg is onder de aandacht. Momenteel wordt gezocht
naar oplossingen om ook onder andere de Houtrakkerweg en Spaarndammerdijk te ontlasten van woonwerk -en langparkeerders.
2. Verslag en actielijst van 6 februari 2019
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen
* Mail gemeente Haarlemmermeer inzake 4 mei herdenking. Onder de aandacht bij HM
* Mail Nieuwe N200 inzake stakeholders bijeenkomst dd. 28 maart a.s. KB gaat
* Mail van Kees Steur inzake Schiphol. Wordt besproken in besloten kring na de vergadering.
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* Uitnodiging jubileum dorpsraad Zwaanshoek op 30 maart. PV en SV gaan.
* Mail Ton Goossens inzake bereikbaarheid winkels voor ouderen. Er is een gesprek geweest met Eigen
Haard. Bevindingen van het gesprek zijn niet bekend.
* Mail bureau burgemeester inzake toekomstdebat n.a.v. tentoonstelling “Haarlemmermeer van water, land
en lucht” in het cultuurgebouw. Het is nog niet bekend wie namens DR gaat.
* Mail van Bram Melis van gemeente Haarlemmermeer inzake evaluatie knip Zwanenburg. Het definitieve
besluit laat nog op zich wachten.
* Mail gemeente Haarlemmermeer inzake uitnodiging netwerklunch. MK gaat
Verzonden
*Brief aan gemeente H ’meer inzake locatie IKC in Halfweg. Er komt geen herziening van de locatie.
5. Status diverse projecten Zwanenburg-Halfweg
Zie agendapunt 8
6. Datum jaarvergadering en spreker
De jaarvergadering is op woensdag 15 mei in De Olm en begint om 20.00 uur.
Van gedachten wordt gewisseld over een mogelijke spreker. Iedereen wordt uitgenodigd om suggesties te
doen. De portefeuillehouders worden verzocht hun verslag over het afgelopen jaar vóór 15 april in te leveren
bij MKn.
Actie: portefeuillehouders
7. Hart van Zwanenburg
Verder geen meldingen. De planning is nog steeds oplevering januari 2020. In verband met transport
bouwmaterialen zal de Dennenlaan op een bepaald moment een dag afgesloten worden.
8. Verslag portefeuillehouders
KB: *op 13 maart is in de Olm een uitgebreide informatiemarkt voor alle bewoners. * Momenteel worden
een aantal asbestleidingen vervangen in Zwanenburg. * De Domineeslaan krijgt in april nieuw asfalt en een
nieuwe fundering. Er volgt nog een informatieavond voor de omwonenden. * De Kruiswaal wordt ook
geasfalteerd. * Met Fa. Hoogesteger is gesprek geweest over een goede ontsluiting. * Er is een
informatieavond geweest voor winkeliers en omwonenden van de Dennenlaan. Er komt een nieuwe
inrichting. In juni a.s. worden twee ontwerpen gepresenteerd. * Het werk van de NieuweN200 heeft
vertraging opgelopen. Voor een aantal zaken moet nog een oplossing worden gezocht. * De westelijke
ontsluiting van het Sugar City terrein staat gepland in 2020.
MK: was aanwezig bij de netwerklunch.
MG: heeft goed gesprek gehad met verschillende scholen. Gesprek ging met name over indeling scholen en
klassen.
9. Rondvraag en sluiting
MKn: is niet aanwezig bij de informatiemarkt.
PV: even een paar data op een rijtje:
De vergadering van DR van 3 april wordt verzet naar 10 april.
De vergadering van 1 mei wordt verschoven naar 15 mei om 19.00 uur.
De jaarvergadering is op 15 mei om 20.00 uur
De vergadering van 5 juni vervalt
De laatste vergadering voor de zomer is op 3 juli.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
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Opmerkingen bezoekers
De staat van de voetpaden in Zwanenburg is zeer zorgelijk.
Actie: beheeroverleg
Desgevraagd wordt aangegeven dat Jeugdvereniging Don Bosco nog geen nieuwe locatie heeft.
Over een aantal jaren moeten zij hun clubhuis bij de RK Kerk verlaten.

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 6 maart 2019
Vergadering

Wat

Wie

Wanneer

12-12-2018

Problematiek uitrit Hoogesteeger en
oversteek kinderen bespreken

gebiedsbeheer

maart 2019

06-03-2019

Staat van de voetpaden in Zwanenburg

gebiedsbeheer

maart 2019

12-12-2018

Huisvesting Stichting Maatwerk in Zorg
navragen

PV

December

06-02-2019

Politie uitnodigen

PV

april 2019

06-03-2019

Jaarverslag 2019 naar MKn

portefeuillehouders 15 april 2019
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