Concept Verslag

Onderwerp

Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden
Afwezige bestuursleden

Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 7 juni 2017
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
P. Vreeswijk (PV), H. Meijer (HM), S. Vreeswijk (SV), M. Groot(MG,)
M. Koops (MK), K. Bos(KB), G. van Houwelingen (GvH), L. Brugman(LB)
M. Knijn (MKn)
8 bewoners

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag en actielijst van 3 mei 2017
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag: in juli wordt een beslissing genomen over het ringdijkbeleid. Het is de
bedoeling dat in de woonkernen 30 km gebied wordt ingevoerd en waar mogelijk wordt ‘geknipt’ in de dijk
om doorgaand verkeer te weren( tijdens vervanging boezembruggen). Park Zwanenburg: bloemzaad wordt
in september/oktober ingezaaid.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen:
*mail van KB inzake aanvraag omgevingsvergunning van Halstraat voor de bouw van 4 woningen
*mail gemeente Haarlemmermeer inzake gesprek over de Weeren
*persuitnodiging gemeente Haarlemmermeer inzake opening Islamitisch Cultureel Centrum
*Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkbezoek college
*mail Andre Hoogland inzake verzoek tweede betaalautomaat station
*uitnodiging opening kerk parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte
*mail stichting Maatvast inzake verhuizing
*uitnodiging opening tentoonstelling “Waterbazen” van Rijkswaterstaat
*persbericht gemeente Haarlemmermeer handhavingsactie de Weeren
*uitnodiging Rijkswaterstaat mbt bestuurlijke ondertekening overeenkomst N200
*brief stichting Meerwaarde inzake uitnodiging vrijwilligerswerk
*brief gemeente Haarlemmermeer inzake meer voor elkaar in de buurt mbt Jeugd
*mails van Ivar Volder inzake evenemententerrein Westpoort
*brief gemeente Haarlemmermeer aanvullende werkzaamheden Kastanjelaan
*mail van Eline Korthof inzake studie bereikbaarheid Tuinen van West
*mail van gemeente Haarlemmermeer inzake asbestsignaleringskaart Zwanenburg
*uitnodiging halfjaarlijks dorps- en wijkraden overleg
Verzonden:
*mail PV aan beheeroverleg inzake maaibeleid;
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*brief Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State inzake Hart van Zwanenburg.
*215 Brief Afdeling bestuursrechtspraak RvS, naar aanleiding van ons verzoek van 14 april, om deel te nemen
aan de bestemmingsplanprocedure.
4. Wijkleerbedrijf
Mw. Hoffer en Buscher zijn aanwezig om een toelichting te geven. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt:
zij kregen les in de Olm. Van de 14 deelnemers krijgen er straks 12 een diploma!! Ver boven de landelijke
norm. Er zijn hele mooie contacten ontstaan. Voor een volgend traject zijn echter niet voldoende deelnemers
meer in Zwanenburg. De gemeente gaat derhalve het vervolgtraject opstarten in Hoofddorp. MK vraagt hoe
nu de hulpvragen verder worden opgepakt. Mw. Hoffer meldt dat dit met Mw. V.d. Berg wordt opgepakt. PV
vraagt of de nu gegeven informatie op schrift kan worden gezet zodat deze op onze website kan worden
geplaatst. Concluderend is het project een succes te noemen. KB wijst erop dat Wim Koevoet (voorlichter
gemeente Haarlemmermeer) bereid is om een interview hierover af te nemen. Een bewoner merkt op dat de
dagbesteding met de “leerlingen” erg geslaagd was. Jammer dat het stopt.
5. Terugkoppeling samenwerkingsovereenkomst werkzaamheden N200
PV en KB zijn hierbij aanwezig geweest. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met RWS over het
traject Halfweg-Amsterdam. Op 21 juni a.s. vindt een informatiemiddag/avond plaats in de Olm.
6. Hart van Zwanenburg
Het verzoek om versnelde behandeling is afgewezen door de Raad van State. Dit verzoek had gelijk met het
indienen van beroep moeten worden gedaan.
7. Verslag portefeuillehouders
KB: De Weeren: er wordt zeer regelmatig handhavend opgetreden met name bij de autohandelaren.
Beheeroverleg: Er zijn gesprekken gaande met Vos over verplaatsing van zijn bedrijf uit de Dennenlaan en
realisering van huurwoningen ter plaatse.
Tuinen van West: de gemeente Amsterdam wil een betere ontsluiting realiseren bij de Joris v.d. Bergweg.
SLS: er komt binnenkort overleg over de extra subsidiemogelijkheden. Het moet gaan om projecten met een
algemeen sociaal karakter. De dorpsraad denkt dat een nieuwe locatie voor Don Bosco een goed project zou
zijn.
Maaibeleid: KB heeft gevraagd om een kaart waarop het al dan niet maaien wordt aangegeven zodat de
dorpsraad deze aan de bewoners kan laten zien.
Oude Mavo: de gemeente onderzoekt of verwerving alsnog mogelijk is, na de uitspraak van de rechter
(waarbij de bank in het gelijk is gesteld).
De gemeente heeft gevraagd om een schouw naar alle plekken in het dorp die slecht bereikbaar zijn voor
rolstoelen en kinderwagens.
MK: 15 mei heeft halfjaarlijks overleg plaatsgevonden met dorps- en wijkraden. 30 mei heeft in de Olm een
bijeenkomst plaats gevonden over Meer voor Elkaar Jeugd. Haarlemmermeer voor Elkaar: er zijn
verdergaande onderhandelingen om ook Haarlemmerliede en Spaarnwoude hierop aan te sluiten.
GvH: de ambtenarenuitwisseling tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede krijgt steeds meer gestalte.
6. Rondvraag en sluiting
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering .
Opmerkingen bezoekers
Er worden geen vragen gesteld.
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 7 juni 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

02-11-2016

Voetpad naar Park Zwanenburg

PV

beheeroverleg
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