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 Onderwerp Bestuursvergadering 

Vergaderdatum Woensdag 7 februari 2018 

Locatie Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 

Aanwezige bestuursleden 

 

 

Afwezige bestuursleden 

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

 M. Knijn(MKn) 
Overige aanwezigen Ca. 30 bewoners c.q. belangstellenden, alsmede voor agendapunt 4: Francis de Waal 

 

 

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Agendapunt 6 wordt verschoven 
naar maart. 

4. Status N1 Festivalterrein 
Dit agendapunt wordt naar voren gehaald. Francis de Waal geeft een uitgebreide toelichting . De gemeente 
Amsterdam heeft toestemming gegeven om de pilot door te zetten. Er vindt nu een onderzoek plaats over de 
geschiktheid van het terrein voor grootschalige evenementen. Francis en Maria. zijn bij dit onderzoek 
betrokken. De omwonenden worden ondersteund door een deskundige op het gebied van geluid. Dit 
initiatief is genomen door het gemeentelijk projectbureau. Hiervoor is ook budget vrijgemaakt. Het 
geluidsbeleid van de gemeente Amsterdam verkeert momenteel in de besluitvormingsfase. Het onderzoek 
wordt afgerond na het laatste festival (14 juni). Inmiddels worden de omwonenden wel serieus genomen.  
Met behulp van de deskundige ondersteuning valt er nog veel te bespreken en te onderhandelen aan de 
onderzoekstafel. De dorpsraad wordt op de hoogte gehouden.  
 
2. Verslag en actielijst van 10 januari 2018 
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Het verslag wordt vastgesteld 
en de actielijst wordt doorgenomen. Diverse punten worden van de actielijst verwijderd. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 
 

 Mail gemeente Haarlemmermeer m.b.t. Kanaalweg en Sectorpark; 

 Uitnodiging stichting Maatvast nieuwjaarsbijeenkomst 16 februari a.s.;  

 Mail Jaap Kroon inzake onderzoek naar luchthavencapaciteit op lange termijn;  

 Mail gemeente Haarlemmermeer uitnodiging symposium Smart Mobility;  

 Mail Rik Rolleman, gebiedsbeheer , inzake bezoek waarnemend burgemeester Onno Hoes aan 
de diverse dorpsraden; 

 Mail Kees Bos inzake uitnodiging informatiebijeenkomst Platform online;  

 Mail gebiedsbeheer, Ramon Boerlijst, inzake meedenken biodiversiteit;;  
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 Mail bewoner, de heer en mevrouw Pruim, inzake onze nieuwsbrief m.b.t. ringdijkbeleid/knip 
en parkeren en reactie van Kees Bos hierop; 

 Mail mw. Noest inzake 30km aanvraag; 

 Mededeling presentatie huisstijl gemeente Haarlemmermeer. 

Aansluitend vindt de trekking plaats van de twee prijzen onder de 30 binnengekomen nieuwe leden. De 

trekking wordt verricht door Kees Bos. De winnaars zijn Leo Kranenburg ( lunchbon het Gemaal) en Frits 

Molenaar ( lunchbon het Zwaantje). De bonnen worden in de volgende vergadering uitgereikt. 

 
5. Terugkoppeling bijeenkomst 30 januari planning projecten Zwanenburg en Halfweg en terugkoppeling 
beheeroverleg 7 februari 
Er zijn ongeveer 30 projecten in Zwanenburg en Halfweg. De gemeente heeft deze in kaart gebracht en 
voorzien van een planning die iedere drie maanden wordt geactualiseerd. Om de drie weken vindt hierover 
overleg plaats. Een aantal projecten zoals herbestratingen kunnen wat betreft de dorpsraad eruit gelaten 
worden. 

Neinver heeft vergunning gekregen om de outlet te realiseren. Er loopt over het terrein een 
vleermuizenroute. Derhalve dient de verlichting te worden aangepast. Ook moet een snelfietspad worden 
aangelegd. Neinver begint volgende week met het uitgraven van de bak voor de parkeergarage. Op 26 of 28 
maart wordt een informatiemarkt gehouden in de Olm waarbij de projecten aan de orde komen. 
Rijkswaterstaat, Waternet en Neinver worden ook uitgenodigd. 

 De communicatie tussen beheerders en projectbureau loopt niet goed; 

 Herontwikkeling Ahrend-terrein en Vos, Dennenlaan.  Er komt een overleg tussen gemeente, 
dorpsraad en ondernemingsvereniging; 

 Biodiversiteit: aan beide zijden van de Troelstralaan worden meer plantensoorten ingezaaid; 

 Domineeslaan: vanaf a.s. maandag worden parkeervakken aangebracht en tussen de Friedalaan en 
Troelstralaan wordt bestrating aangebracht. 

 Ringdijk: de knip dient te worden aangebracht voordat de boezembruggen eruit gaan. 

 IJweg: project is uitgesteld. Er is meer geld nodig. 

 Parkeren Zwanenburgerdijk: indien voldoende geklaagd wordt kan een blauwe zone worden 
aangebracht. 

 Er wordt samen met de gemeente een veiligheidsronde gehouden ( inventariseren verkeerd 
geparkeerde auto’s, overhangende heggen etc.) 

 
 
7. Onderwerpen bezoek waarnemend burgemeester Onno Hoes 
Dit punt wordt in de volgende vergadering besproken. De dorpsraad en ondernemingsvereniging treden 
hierin gezamenlijk op. 
 
8. Verslag portefeuillehouders 
GvH: woningbouw Mientekade vordert. Dorpsraad Spaarndam heeft zich uitgesproken bij de 
fusiebehandeling in de tweede kamer. Gepleit werd voor aansluiting bij Haarlem. De dorpsraad is niet 
representatief te noemen want bestaat alleen uit leden van Spaarndam West.  Leo Kranenburg merkt op dat 
men bezig is om de juiste kant van de zaak te belichten. Er zijn al diverse tegen reacties naar Den Haag 
gezonden. 



    27 februari 2018 /  Pagina 3 van 3 
 
 

MG: bodemsanering IJtochtkade: er is helaas een probleem dat niet oplosbaar is en dat is de vervuiling op 
het Ahrendterrein. Er komt een  overleg tussen Ahrend, Provincie en andere partijen. 
 
9. Hart van Zwanenburg  
Heden heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. De beroepen van 
Gebr. Verburg en Heeneman c.a. zijn  niet ontvankelijk en/of ongegrond verklaard. De gemeente dient nog 
wel een nader onderzoek te doen m.b.t. de geluidsbelasting op de zuidoostelijke gevel van de woning van 
Luykx. De dorpsraad nodigt een ieder uit om het glas te heffen 

10. Rondvraag 
HM: er is weer verlichting op de N200. Heeft 5 maanden geduurd. KB: volgende week vindt een bespreking 
plaats inzake Platform Online. Diverse verenigingen, organisaties hebben zich hiervoor aangemeld. 
 

11. Opmerkingen bezoekers 
Leo Kranenburg meldt dat de Dennenlaan slecht begaanbaar is voor fietsers. Er ligt een afspraak dat de 
Dennenlaan opgeknapt zou worden. De dorpsraad neemt dit mee in het beheeroverleg. 

 

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 7 februari 2018 

Vergadering Wat Wie Wanneer 

  


