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 Onderwerp Bestuursvergadering 

Vergaderdatum Woensdag 6 december 2017 

Locatie Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 

Aanwezige bestuursleden 

 

 

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

  
Overige aanwezigen 4 bewoners, alsmede B. Graal, wethouder Gemeente H&S, A. de Baar en U. Greuter van 

Rijkswaterstaat (RWS) 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom voor Bob 
Graal en de heren De Baar en Greuter. Als eerste wordt punt 4 Update werkzaamheden boezembruggen 
behandeld. 

4. Update werkzaamheden boezembruggen 
Udo Greuter krijgt het woord en laat aan de hand van een presentatie zijn hoe de keuze voor een nieuwe 
brug tot stand is gekomen. Hij geeft aan dat in het gebied rondom de bruggen tijdens de WO 2 veel 
explosieven op de bodem liggen. Het is niet bekend of alle explosieven tot ontploffing gekomen zijn. Om die 
reden heeft het gebied de naam ‘verdacht gebied’ gekregen. De beste variant is een brug met twee 
tussensteunpunten en een dek van prefab betonkoker. Bij deze variant wordt er slechts één steunpunt in 
verdacht gebied geplaatst. Op de plek waar dit steunpunt komt wordt onderzoek gedaan naar Niet 
Gesprongen Explosieven (NGE). Het voorstel ligt nu ter goedkeuring bij RWS en de verwachting is dat het 
werk voor de zomer 2018 aanbesteed kan worden. Daarna zal de gekozen aannemer een planning maken. 
Vanuit het project wordt samengewerkt met diverse gremia en komen zaken als ontsluiting Sugar City 
terrein, sluipverkeer, verkeersmanagement/bereikbaarheid en groenvoorziening aan de orde. 
Op 19 december is er van 16.00 – 19.00 uur een informatiebijeenkomst in de Olm inzake wijziging van het 
bestemmingsplan.  
 
2. Verslag en actielijst van 6 september 2017 
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Het verslag wordt vastgesteld 
en de actielijst wordt doorgenomen en aangepast. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen 
* Mail gemeente H’meer inzake uitnodiging afscheid Theo Weterings. PV en SV zijn geweest 
* Brief ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzake definitief wijzigingsbesluit LIB. vkg 
* Brief gemeente H’meer inzake informatie oplaadpaal in uw wijk. Er komen 2 plekken nabij Wilgenlaan 24  
* Mail gemeente H&S uitnodiging vrijwilligersavond op 8 december in Zoete Inval. PV,SV, KB en MK gaan 
*Mail gemeente H&S betreft ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan IKC. vkg 
* Mail projectbureau de nieuwe N200 inz. afsluiting en omleiding fietspad. vkg 
* Mail 3x van Kees Bos inzake aangevraagde omgevingsvergunningen. vkg 
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* Mail gemeente H’meer  inzake verkoop meubilair De Hoek op 16/12 van 11.00 – 12.00 uur; 
* Mail Maatvast inzake toetreding tot programmacommissie. Doorgestuurd naar W. Hut 
* Mail gemeente H&S  inzake ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan Boezembruggen. vkg 
* Mail gemeente H’meer  inzake uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 2/1 van 17.00 – 19.00 uur; 
* Mail gemeente H’meer inzake overval telefoonwinkels. Vkg 
* Mail gemeente H&S inzake inloopavond herinrichting O. Nassaustraat op 11/12 van 19.00 – 21.00 uur. vkg 
 

5. Samenwerkingsafspraken met gemeente Haarlemmermeer/hoe nu verder 
Tijdens het beheeroverleg van hedenmiddag is afgesproken dat Gebiedsmanager Rik Rolleman een mail 
stuurt inzake de afspraken. Het bestuur vindt de afspraken die gemaakt zijn met Lisserbroek prima en ook 
van toepassing voor Zwanenburg. 

6. Renovatie O. Nassaustraat  
Op 20 november was een bijeenkomst van de klankbordgroep project herinrichting. Het verslag is inmiddels 
naar de aanwezigen gestuurd. De volgende bijeenkomst is op 11 december. Zie ingekomen stukken. 
 
7. Hart van Zwanenburg/zitting Raad van State 
Op 21 november jl. was de zitting bij de Raad van State plaats in Den Haag. Tijdens de zitting heeft Saskia 
Vreeswijk, namens de DR,  de pleitnota voorgelezen. 
DR hoopt, maar verwacht dat de Raad van State het bestemmingsplan goedkeurt en de beroepen geheel of 
gedeeltelijk ongegrond verklaart en het Vaststellingsbesluit van de gemeenteraad ongewijzigd in stand laat. 
Het geding werd behandeld door een meervoudige kamer. De voorzitter en de leden waren goed op de 
hoogte van de zaak en hadden van te voren een aantal vragen schriftelijk kenbaar gemaakt). 
Aan de orde kwam in grote lijnen: 
•    Formele fout in de procedure: niet alle stukken waren beschikbaar en/of niet vermeld in de toelichting op 
het bestemmingsplan (echter wel bekend bij appellanten) 
•    Uitbreiding van de Lidl met 480m2 winkelvloeroppervlak 
•    Parkeren 
•    Geluid en lichtinval 
De uitspraak is over zes weken, maar kan met eenzelfde periode worden verlengd. Na een positieve uitspraak 
heeft de gemeente H’meer drie maanden nodig voordat de eerste paal de grond in kan. 

 
8. Verslag portefeuillehouders 
KB: Project JOGG: Begin 2018 gaat de gemeente met de betrokken bewoners en instanties in overleg over 
een buitensportterrein aan de Plantsoenlaan. Het is de bedoeling dat hier in ieder geval een watertappunt 
aangelegd. 
Bloemrijk maken part Zwanenburg en waterberging Troelstralaan:  De gemeente wil het talud van de 
waterberging aan de Troelstralaan, met instemming van de Dorsraad, inzaaien met bloemrijk gras. De 
toegang (vanaf de IJweg) tot park Zwanenburg was even op de achtergrond geraakt maar kan ook 
meegenomen worden. 
Verkeer outlet: De uitspraak over de verkeersafhandeling rondom de Outlet is met 6 weken verlengd maar 
wordt nog voor de kerst verwacht. Het convenant is onlangs door de gemeente goedgekeurd en niets lijkt 
een ondertekening met Neinver in de weg te staan. 
Domineeslaan/IJtochtkade: Op de Domineeslaan worden tussen de Zwanenburgerdijk en Friedalaan de eerde 
aangekondigde parkeervakken aangebracht. Herstel van de noodbestrating, beloofd nadat het project 
Lindelaan was afgerond, lijkt niemand zich te herinneren. Ook voor gebiedsmanagement is het niet duidelijk 

http://www.zwanenburg-halfweg.nl/Uploaded_files/Zelf/pleitnota-definitief.8fe11b.pdf
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is wie verantwoordelijk is. Zij beloven dit uit te zoeken en te communiceren. 
Brede school:  Aangekondigd wordt dat er twee (brede) scholen over blijven in Zwanenburg, SOPOH als 
nieuwbouw op de locatie van de Achtbaan en een gerenoveerde school aan de Kinheim. 
MG: doet verslag van de lunchbijeenkomst Meer voor Elkaar op 13 november. Onderwerp deze keer was 
gezond leven. De volgende bijeenkomst is op 13 december met als onderwerp drugs en alcohol. 
MG: De gemeente H’meer gaat de komende jaren, in goed overleg met de verschillende schoolbesturen, zo'n 
122 miljoen investeren in het renoveren van bestaande en bouwen van nieuwe schoolgebouwen. Het gaat 
om gebouwen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in Haarlemmermeer en de fusiegemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Nieuwbouwplannen staan gepland voor Zwanenburg (locatie Achtbaan 
en locatie Kinheim). Het raadsvoorstel over het  Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) wordt 
donderdag 14 december voorgelegd aan de gemeenteraad. 

9. Rondvraag  
MKn geeft aan dat het ledenmagazine ‘De vijfde brug’ in de afrondende fase is. De laatste drukproef wordt 
deze week verwacht. Bezorging  tussen Kerst en Oud en Nieuw. Voorts meldt zij dat er een ledenwerfactie 
tegelijkertijd met de vijfde brug verzonden wordt. Nieuwe leden die zich aanmelden voor 31 januari 2018 
dingen mee naar een lunch bon bij Het Zwaantje. Leden die voor dezelfde datum een nieuw lid aanbrengen 
dingen mee naar een lunch bon bij Brasserie het Gemaal. Met deze actie hopen we op 50 nieuwe leden. 

Niets meer aan de orde zijnde wenst de voorzitter iedereen fijne feestdagen.  Hierna sluit hij de vergadering. 

Opmerkingen bezoekers 
geen 

 

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 6 december 2017 

Vergadering Wat Wie Wanneer 

11-05-2016 Oversteek N200 PV Halfjaarlijks 

overleg HS 

02-11-2016 Status sektorpark PV Halfjaarlijks 

overleg HS 

  


