Concept Verslag

Onderwerp

Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden
Afwezige bestuursleden
Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 6 juni 2018
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
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)
12 bewoners , H. van Ommeren (pers), wethouder R. van Haeften, R. Storm(gemeente
Haarlemmermeer)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag en actielijst van 8 mei 2018
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen
• Brief gemeente Haarlemmermeer inzake uitnodiging veteranendag
• Mail speeltuinvereniging inzake clubdag 8 juli
• Mail van Thierry van Es gemeente Haarlemmermeer inzake verwijderen berenklauwen
• Brief gemeente Haarlemmerliede inzake werkzaamheden Spaarndammerdijk
• Mail van de voorzitter aan het college van Haarlemmerliede inzake parkeren tijdens Awakenings
• Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden bedrijventerrein De Weeren
Verzonden
• Brief van dorpsraad en ondernemersvereniging inzake knip op de Zwanenburgerdijk.
4. Knip Zwanenburgerdijk
KB doet verslag mbt de totstandkoming van de brief. De zaak is ook onder de aandacht gebracht van
wethouders Reneman en Elzakalai. Mw. Pijnaker geeft aan dat de knip op die plek (Lindenlaan) de doodsteek
voor de winkeliers betekent. Wethouder van Haeften geeft aan dat er ook in breder verband wordt
nagedacht over de verkeersafwikkeling op de N200 o.a. in gesprekken met Neinver. Ook het rijk overweegt
een onderzoek over de verkeersafwikkeling op het Rottepolderplein ivm de bereikbaarheid van Haarlem. De
heer Uitermark geeft aan dat er totaal geen inspraak is geboden over deze onzinnige plannen. Mw. Pijnaker
vraagt waarom geen 30km gebied instellen. Rik Storm geeft aan dat 30km gebied niet gecontroleerd mag
worden door de politie. Verder het plaatsen van een flitspaal moet in overleg met het Openbaar Ministerie
gebeuren. De knip moet een maatregel worden voor de hele Ringdijk. Rik Storm geeft verder aan dat hij de
signalen die hij nu vernomen heeft zal overbrengen naar de projectleider. KB geeft aan dat er sterk behoefte
bestaat aan een informatieavond hierover het liefst in de vorm van een discussieavond waar ook de
wethouders bij zijn. Rik Storm neemt dit mee.
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5. Online dorpsplatform
In februari is een bijeenkomst geweest met een aantal verenigingen en stichtingen uit het dorp. De
aanwezigen waren positief en enthousiast. Jammer dat een belangrijke vereniging die veel voor ouderen
organiseert niet deel wil nemen aan het platform. De aanwezigen zijn door middel van een brief van DR op de
hoogte gesteld van de stand van zaken. Tevens is aan hun gevraagd om suggesties voor een naam te
bedenken. KB geeft een verdere toelichting. De DR gaat er achteraan om e.e.a. zo snel mogelijk van de grond
te krijgen. Wij zitten nu nog in de testfase
6. Hart van Zwanenburg
De aanpassingen in het bestemmingsplan zoals bedoeld in het besluit van de Raad van State zijn door de
gemeente verwerkt. Tot 14 juni ligt het aangepaste bestemmingsplan ter inzage. Er wordt intussen naarstig
gezocht naar een aannemer
8. Verslag portefeuillehouders
KB:is aanwezig geweest bij een bijeenkomst nieuwe wet op de privacy. Indien b.v. aanwezigen in de
vergadering niet met naam en toenaam willen worden genoemd moet men dit aangeven. I.c. is dat niet het
geval. Er heeft beheeroverleg plaatsgevonden Aan de hand van een werklijst worden een dertigtal projecten
doorgenomen op de stand van zaken. Projecten als Hart van Zwanenburg, woningbouw op Vos terrein,
aanpak bedrijventerrein, inbreilocaties woningbouw zijn aan de orde gekomen. Daar zijn drie projecten
bijgekomen t.w. herinrichting Dennenlaan, herontwikkeling bebouwing IJweg, asfalteren Domineeslaan
(2020). Een van de bewoners meldt het parkeerprobleem in de Larixlaan. De gemeente gaat nu zelfs
vergunning verlenen voor het parkeren in de voortuinen!
MG: is geweest bij de informatieavond over bebouwing Kreike-terrein. Ook samen met MK geweest naar
overleg met dorps- en wijkraden in de Zoete Inval. Onderwerp: participatie. Onno Hoes deed verslag van zijn
eerste halfjaar als plaatsvervangend burgemeester. Ook Spaarndam en Haarlemmerliede waren
vertegenwoordigd.
MK heeft een netwerklunch bijgewoond met als onderwerp sociaal domein. MK doet verslag van de opening
van de “belevingsgang” die op de gesloten afdeling van Eigen Haard is geopend.
9. Rondvraag en sluiting
KB meldt dat op 28 juni het casino op het Sugar City terrein wordt geopend.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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