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Onderwerp

Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden
Afwezige bestuursleden
Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 7 maart 2018
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
K. Bos (KB), M. Groot(MG), G. van Houwelingen (GvH), H. Meijer (HM), M. Koops (MK),
M. Knijn (MKn), P. Vreeswijk (PV) en S. Vreeswijk (SV)
L. Brugman (LB)
14 bewoners c.q. belangstellenden, alsmede voor agendapunt 4: Jaap Kroon

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Jaap Kroon.
Agendapunt 4 wordt als eerste behandeld.
4. Toelichting Jaap Kroon inzake aanbieding Schiphol rapport
Op 23 januari heeft Bewonersplatform Luchtvaart en Leefomgeving het rapport ‘Een vlucht naar voren’
aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Verkeer. Het volledige rapport staat op de website van de
DR.
Jaap Kroon, Clustervertegenwoordiger Polderbaan-binnen, is ter vergadering aanwezig en geeft een
toelichting op het rapport. De aanleiding voor het rapport was de zorg van meer dan 50 dorps- en wijkraden
met betrekking tot de onverantwoorde groei van de luchthaven Schiphol. De laatste decennia is er een
zogenoemd ‘doormodderen’ beleid gevoerd. Afspraken over grenzen aan de groei worden stelselmatig
gebroken tot op de dag van vandaag. In het rapport staan drie modellen, waarvan het model een derde
luchthaven in zee met een snelle verbinding met Schiphol verder is uitgewerkt.
Het belangrijkste doel van het rapport is een signaal aan het kabinet en parlement afgeven voor de toekomst
van de Nederlandse luchtvaart, de economie en de leefbaarheid rondom Schiphol.
Op de vraag ‘Hoe nu verder?’ moet Jaap Kroon het antwoord schuldig blijven. Vooralsnog staat het rapport
nog niet op de agenda van de Tweede Kamer. De politiek houdt zich op dit moment bezig met 2020 en kijkt
naar verwachting daarna naar de periode 2020-2030. De verdere toekomst waarover het rapport ‘Een vlucht
naar voren’ gaat lijkt nog niet actueel genoeg.
Naar aanleiding van de uiteenzetting van Jaap Kroon komt het ontwerpbesluit tot wijziging van het
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (Staatscourant jaargang 2018, nr. 1897) en de zienswijze van de DR aan
de orde. Het is niet duidelijk wat er mee gedaan wordt.
Tevens wordt gesproken over het ‘kettingbeding met klaagverbod’ voor nieuwe woningen bij Schiphol. De
gemeente Aalsmeer gaat nieuwe inwoners niet verplichten om te tekenen dat zij zich bij voorbaat neerleggen
bij de geluidsoverlast door vliegverkeer van Schiphol. Naar verwachting zullen andere gemeenten dat
voorbeeld volgen.
Jaap Kroon geeft aan dat de dorpsraad Uitgeest een aantal vragen over dit onderwerp heeft geformuleerd en
deze voorgelegd heeft aan de politieke partijen van Uitgeest. Doel hierbij is om bewoners te informeren over
de standpunten van de politiek, zodat zij deze bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen gebruiken
om hun stem te bepalen. Een aantal partijen heeft de vragen beantwoord en een aantal heeft tot op heden
nog niet gereageerd. De antwoorden zullen binnenkort gepubliceerd worden in de lokale media. Ook de
partijen die niet gereageerd hebben zullen worden vermeld.
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De aanwezigen vinden dit een uitstekende actie om het onderwerp op de agenda van de lokalen politiek te
krijgen. De DR zal contact opnemen met de dorpsraad Uitgeest en bezien of een soortgelijke actie in de
Haarlemmermeer gedaan kan worden.
De voorzitter dankt Jaap Kroon voor zijn heldere uiteenzetting en wenst hem veel succes met zijn activiteiten.
2. Verslag en actielijst van 7 februari 2018
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Het verslag wordt vastgesteld
en de actielijst wordt doorgenomen. Er worden geen vragen gesteld.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen
* Brief gemeente Haarlemmerliede inzake werkzaamheden Kanaalweg. vkg
* Mail van Rijkswaterstaat inzake bijeenkomst de nieuwe N200 op 13 maart. PV gaat
* Mail gemeente Haarlemmermeer inzake safe the date informatiemarkt 28 maart a.s. Zie agendapunt 5
* Brief gemeente Haarlemmerliede inzake bijeenkomst ‘van afval naar grondstof’ op 14 maart. GvH gaat
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake bijeenkomst mobiliteitsvisie op 20 maart in B’dorp. PV gaat
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake inspraakbijeenkomst sport- en beweegpark op 14 maart. MG gaat
*Mail gemeente Haarlemmermeer inzake nieuwsbrief ½ jaarlijks overleg op 14 mei. MK en MG gaan
* Mail bestuurslid Kees Bos inzake kettingbeding woningbouw Schiphol van de baan. Zie het genotuleerde bij
agendapunt 4.
* Persbericht gemeente Haarlemmermeer inzake politiecijfers. vkg
Verzonden
* Brief dorpsraad aan directie participatie ministerie Infrastructuur en Waterstaat inzake zienswijze tot
wijziging van het luchthavenverkeersbesluit. Zie het genotuleerde bij agendapunt 4.
* Mail van de voorzitter dorpsraad aan beheeroverleg inzake onderhoud Dennenlaan. Bespreken bij bezoek
wnd. burgemeester Hoes op 28 maart
5. Safe the date informatiemarkt 28 maart
Op 28 maart wordt een informatiemarkt in de Olm gehouden. Doel van de markt is om de bewoners te
informeren over alle projecten die op dit moment actueel zijn. DR zal samen met Ondernemersvereniging
een stand hebben. Alle bestuursleden zullen aanwezig zijn. MKn is verhinderd.
6. Hart van Zwanenburg
Een aantal bomen zijn inmiddels gekapt. Op dit moment wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De
omgevingsvergunning zal binnenkort gepubliceerd worden. PV zal Jelle Deurman naar de verdere planning
vragen.
Actie: PV
7. Verslag portefeuillehouders
KB: Elke drie maanden verschijnt een nieuwe versie van de lopende projecten.
Overleg Gebied online: subsidie mogelijkheden bekeken. Knip in de Zwanenburgerdijk dijk, op dit moment
gepland bij de Lindenlaan. KB heeft alternatief gegeven. Bijeenkomst ‘Platform Hallo’: circa 12 verenigingen
waren aanwezig op 14 februari. De aanwezigen waren enthousiast. Planning volgt.
MG/MK gaan 12 maart naar Netwerklunch bijeenkomst met als onderwerp: gebruik maken van sociale
netwerken in Haarlemmermeer.
MG: bodemsanering IJtochtkade: er is helaas een probleem dat niet oplosbaar is en dat is de vervuiling op
het Ahrendterrein.
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GvH: In Halfweg Noord brandt een deel van de lantaarnpalen nog steeds niet. Ook is bij diverse huishoudens
al verscheidene keren de stroom uitgevallen. Onderzoek is nog steeds gaande. Niemand weet of kent de
reden van de ellende!
Op 17 maart is het compost dag. Bewoners kunnen op diverse punten gratis compost ophalen.
8. Rondvraag en sluiting
MKn stelt jaarvergadering aan de orde. Deze wordt vastgesteld op woensdag 9 mei. Onder de voorwaarde
dat de ruimte in de Olm beschikbaar is en de penningmeester voor deze datum de jaarstukken beschikbaar
kan hebben. De reguliere bestuursvergadering van 2 mei verschuift dan naar 9 mei en wordt voorafgaand aan
de jaarvergadering gehouden.
Actie: MKn (jaarverslag)
PV (Olm en LB)
KB: Ondernemers zijn bang dat er betaald parkeren komt in de Dennenlaan. Dit zou niet wenselijk zijn.
De ondernemers van de Weeren zijn bijeen geweest.
Parkeerplaatsen bij Lindenlaan 72 (nieuwbouw Van der Laan) worden te koop aangeboden.
In de Domineeslaan worden parkeervakken aangelegd.
De wegbedekking Domineeslaan vanaf de Friedalaan tot de rotonde Troelstralaan blijft een bron van
ergernis.
GvH: vraagt naar de stand van zaken rondom de verkoop van het Park Zwanenburg. Is niets van bekend.
HM: Contacten met Rijkswaterstaat inz. verlichting en bewegwijzering verlopen uiterst moeizaam.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Aansluitend ontvangt Leo Kranenburg uit handen van KB de lunch bon voor het Gemaal. De andere winnaar
van de ledenactie is helaas verhinderd, maar zal de lunch bon voor het Zwaantje zo spoedig mogelijk
ontvangen.
9. Opmerkingen bezoekers
Een bewoner uit de Larikslaan klaagt over het parkeergedrag ’s avonds laat van een aantal bewoners in deze
straat. In geval van calamiteiten kunnen hulpdiensten de straat niet bereiken. PV zal Ramon Boerlijst vragen
of er extra parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden.
Actie: PV
Een lid van de werkgroep Openbare orde en beeldkwaliteit nieuwe dorpshuis verbaast zich dat tegen de af
spraak in een aantal bomen gekapt zijn. De afspraken dateren van een aantal jaren geleden volgens SV. Er is
een kapvergunning verleend en het voornemen is gepubliceerd. Er zijn 16 bomen gekapt en drie worden
herplaatst.
Tot slot wordt gemeld dat er nieuwe koningsboom geplaatst zal worden. De geplaatste boom bij de kroning
van Willem Alexander was, met het oog op de realisatie van het dorpshuis, annex sporthal een tijdelijke.

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 7 maart 2018
Vergadering
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