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Locatie
Aanwezige bestuursleden
Afwezige bestuursleden

Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 6 september 2017
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
P. Vreeswijk (PV), H. Meijer (HM), S. Vreeswijk (SV), M. Knijn (MKn)
M. Koops (MK), K. Bos (KB), G. van Houwelingen (GvH), L. Brugman(LB)
M. Groot(MG)
12 bewoners, alsmede J. Kroon en K. van Ojik

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Na afloop van de vergadering praten
de bestuursleden in een besloten deel nog verder over een aantal zaken.
2. Verslag en actielijst van 7 juni 2017
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Verslag wordt vastgesteld en
de actielijst wordt doorgenomen.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen:
* Mail gemeente Haarlemmerliede inz. halfjaarlijks overleg met college. Voorstel: 14 december. vkg
* Mail Kees Bos inz. Hartje Spaarndam en aanvraag SLS. vkg
* Mail gemeente Haarlemmerliede inz. Bewonersavond herinrichting Oranje Nassaustraat. vkg
* Mail hr. Silva Gemeente Haarlemmerliede inz. IKC. vkg
* Jaarverslag Maatvast. vkg
* Mail Kees Bos n.a.v. publicatie voormalig kantorencomplex BAM.vkg
* Mail gemeente Haarlemmerliede inz. Inspraak nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen. vkg
* Mail Kees Bos inz. Aanvraag omgevingsvergunning 3 appartementen Wilgenlaan. vkg
* Mail Mw. Beijer van Maatvast inz. Inspreken jongeren de Basis. Contact verloop moeizaam. Wachten is op
reactie
* Mail heer den Dekker inz. Asfalteren Domineeslaan en andere verkeersmaatregelen. vkg
* Mail gemeente Haarlemmermeer netwerklunch Meer voor Elkaar. MK gaat
* Mail bestuur de Olm inz. Oprichting gebruikersraad. Op22/9 is eerste bijeenkomst
* Mail Waternet inz. De nieuwe N200. vkg
* Mail gemeente Haarlemmermeer inz. Extra speelvoorzieningen in Zwanenburg. Wordt besloten deel
besproken
* Nieuwsbrief dorps- en wijkraden o.a. werkgroep samenwerkingsafspraken. Wordt vervolgd
* Correspondentie inzake evenementenbeleid en aanleg terrein N1 gemeente Amsterdam. Wordt in besloten
gedeelte behandeld).
* Uitnodiging Vrijwilligerscentrale op 14/9. MK gaat
4. Terugkoppeling activiteiten Omgevingsraad Schiphol
De heer Kroon, onze vertegenwoordiger in de OmgevingsRaad Schiphol (ORS) is ter vergadering aanwezig.
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Nadat de heer Kroon zich nader heeft voorgesteld begint hij zijn toelichting met de titel: Wint Schiphol altijd?
In 2008 zijn belangrijke afspraken gemaakt en vastgelegd in het zogenoemde Aldersakkoord. Vriend en vijand
zijn het er over eens dat deze afspraken, vooral het selectiviteitsbeleid, is mislukt en herstel moeizaam zal
gaan. Over de hinderbeperking bestaan twijfels.
Het nieuwe handhavingsstelstel moet duidelijkheid gaan bieden. Deze moet worden vastgelegd in wetgeving.
Hiervoor moet het binnenkort beschikbare MER rapport inzicht geven, zowel naar het verleden als ook naar
de toekomst. Dit jaar moet ook duidelijk worden of de luchthaven met meer dan 500.000 vliegbewegingen
nog wel veilig is.
De ORS staat voor bewaking van de Aldersakkoord periode tot 2020 en wil niet toegeven om de gemaakte
afspraken op te rekken. Belangrijk is dat er wetgeving moet komen om de normen vast te leggen zoals de
MER dat gaat aangeven. Pas dan kan er gehandhaafd worden.
De ORS is ook gevraagd om een advies uit te brengen over de periode na 2020, maar deze wil de
onderhandelingen pas ingaan als de eerder genoemde onderwerpen afdoende zijn geregeld. Er wordt ook al
nagedacht over de periode na 2040. De druk op groei is groot en zal groot blijven. Echter het mag niet leiden
tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat volgens Kroon. De ORS staat er voor dat Schiphol niet altijd
wint!
Hierna beantwoord de heer Kroon een aantal vragen van de bewoners.
* Een bewoner pleit voor actie. Hij heeft regelmatig contact met het bewonersaanspreekpunt Schiphol en
volgens hem geven zij geen correcte informatie. Hij doelt hier vooral op de toename van nachtvluchten.
De heer Kroon geeft aan hoe een en ander achteraf bepaald wordt. Het klopt dat er afwijkingen zijn ten
opzichte van afspraken. Op korte termijn ziet hij hiervoor geen oplossing. De heer Van Ojik geeft vervolgens
een toelichting op de vastgestelde normen.
*Gevraagd wordt of het bekend is hoeveel ultra fijnstof de vliegtuigen die over onze dorpen vliegen
veroorzaken. De heer Van Ojik geeft aan dat hiernaar binnenkort een onderzoek wordt gestart. Dit onderzoek
gaat 2,5 jaar duren en is wereldwijd nooit eerder gedaan.
De voorzitter dankt de heren Kroon en Van Ojik voor hun heldere toelichting.
5. Ontwikkelingen Sugar City/Outlet/bereikbaarheid
KB doet verslag. Op dit moment wordt het terrein gesaneerd. Er is een bouwvergunning afgegeven, maar er
zijn bezwaren gemaakt door o.a. de DR en Ondernemersvereniging. Bezwaar betreft met name de
verkeersafhandeling en een goed parkeerplan. Op 7 september is er nader overleg. Daarna bepaalt DR of zij
het bezwaar doorzetten of intrekken.
Vervolgens meldt KB dat op de website van de gemeente H&S een filmpje staat met drie mogelijke scenario’s
voor een snelfietsroute door Halfweg. Jammer het deel tussen de boezembrug, de Osdorperweg en de
overgang bij het van Zwet viaduct ontbreken. Dit is belangrijk in verband met de plannen voor de
verkeersafhandeling rondom de outlet.
6. Hart van Zwanenburg
De verwachting is dat in oktober de Raad van State uitspraak doet. Desgevraagd wordt aangegeven dat
omtrent de voormalige MAVO geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.
7. Verslag portefeuillehouders
GvH/HM: waren bij een bespreking over de toekomst van het Sektorpark. De bodem wordt op dit moment
gesaneerd. Hierna wordt het oorspronkelijke plan (uitgifte van bouwkavels) gestart. De verwachting is dat in
2018 de kavels te koop worden aangeboden.
MK: Gaat op 11 september naar een werklunch Meer voor Elkaar. Sportservice en pastor Litjes geven een
presentatie.
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6. Rondvraag en sluiting
* Er zou een jongerenraad opgericht zijn. De DR vraagt zich af of de dorps- en wijkraden hierbij betrokken
zijn. Dit zal nagevraagd worden bij de gebiedsbeheerder Rik Rolleman.
Actie: PV
* Er zouden plannen zijn om nabij het Rijk van de Keizer een afrit van de N200 naar de Tuinen West te maken.
* Gemeld wordt dat het pand van de Wilhelminaschool in de gelijknamige laan te koop staat. Verdere details
zijn niet bekend.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Opmerkingen bezoekers
* Een bewoner uit de Olmenlaan 63 meldt dat de gemeente twee oplaadpalen voor elektrische auto’s op al
bestaande parkeerplaatsen wil plaatsen. Hij verbaast zich hierover omdat er al weinig parkeerplaatsen zijn en
in dat deel van de laan over het algemeen ouderen wonen die geen behoefte hebben aan een oplaadplek.
*Amsterdam onderzoekt op dit moment de mogelijkheid een festivalterrein aan de rand van Westpoort,
bestemd voor grootschalige techno en dancefestivals, te realiseren. Het terrein bevindt zich in de hoek van
de Westrandweg en Dortmuiden en ligt direct tegenover Halfweg Noord, bij de Wethouder van Essenweg.
Een aantal bewoners van Halfweg Noord, Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg, Tuinpark Groote Braak,
Belangenvereniging Eigenaren Droompark Spaarnwoude en Woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg
hebben de belangengroep GEEN N1 opgericht. De DR ondersteunt dit initiatief. Meer informatie op de
site geenN1.nl
*De heer Van Ojik vraagt om hem op de hoogte te houden over de uitspraak van de Raad van State die in
oktober wordt verwacht. Van Ojik is clustervertegenwoordiger Zwanenburg binnengebied bij het College van
Advies van de ORS. De DR zegt toe hem te informeren.

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 6 september 2017
Vergadering

Wat

Wie

Wanneer

11-05-2016

Oversteek N200

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

11-05-2016

parkeren Zwanenburgerdijk en
snelheid verkeer

PV

beheeroverleg

02-11-2016

Status sektorpark

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

06-09-2017

Oprichting Jongerenraad in
overleg Dorps- en wijkraden

PV

R. Rolleman

06-09-2017

Plaatsing oplaadpunten
Olmenlaan

PV

R. Boerlijst
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