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Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 7 december 2016
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
P. Vreeswijk (PV), H. Meijer (HM), M. Knijn (MKn), M. Koops (MK), K. Bos(KB),
S. Vreeswijk (SV), G. van Houwelingen (GvH), M. Groot(MG)
L. Brugman(LB)
33 bewoners, alsmede G. Beilinga, gemeente Haarlemmermeer en R. Kroeb, politie
Kennemerland

1. Opening en mededelingen
PV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij is verheugd dat zoveel bewoners de moeite
hebben genomen om de vergadering te bezoeken. Hij begrijpt ook dat veel bewoners met name gekomen
zijn voor agendapunt 4. Hij maakt tevens van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te attenderen op
het lidmaatschap van de DR. Hoe meer leden, hoe krachtiger de DR wordt, want samen bereik je meer dan
alleen. Het bestuur zet zich in voor de belangen van de bewoners van Zwanenburg en Halfweg en bestaat
geheel uit vrijwilligers. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 8,50 per jaar.
De te bespreken punten worden in de andere volgorde besproken dan vermeld op de agenda.
5. Overleg politie Kennemerland
De heer Kroeb is aanwezig en vertegenwoordigt hiermee Zwanenburg, de vertegenwoordiger van Halfweg
(heer Van der Vaart) is al geruime tijd ziek. De verwachting is dat hij de komende tijd nog niet zal werken.
De DR wenst de heer Van der Vaart een spoedig herstel toe. Hierna geeft de heer Kroeb een toelichting op
het gebied Zwanenburg. De laatste tijd is het rustig. Het aantal meldingen over inbraak, vernieling, overlast
e.d. loopt terug en dat is goed nieuws. De criminaliteit is er nog wel en betreft ongewenste kwekerijen,
gesloten auto’s e.d.
Desgevraagd geeft hij aan dat de ’ whatsapp groep’ waarin Inge Teunissen is vertegenwoordigd, goed werkt.
De voorzitter dankt de heer Kroeb voor zijn toelichting.
6. Project Tuintjes door Esther Velzeboer
Esther stelt zich voor en geeft een toelichting op het project dat zij wil gaan ontwikkelen. Zij wil een
multifunctionele dorpstuin realiseren op het landje aan de Wilgenlaan, naast de Achtbaan. De school is
enthousiast, budget is aangevraagd bij de gemeente en de verwachting is dat in het voorjaar 2017 gestart kan
worden. Belangstellende kunnen contact met haar opnemen via esther@beeldhouw-atelier.nl
4. Uitleg parkeerbesluit Domineeslaan en de Weeren
Alvorens de heer Beilinga het woord krijgt, biedt Kees Bos,op verzoek van de gemeente, excuses aan voor de
ontstane situatie. De bewoners zijn niet goed geïnformeerd over het parkeerbesluit en de gevolgen daarvan.
De aanwezige bewoners nemen de excuses voor kennisgeving aan. Vervolgens geeft de heer Beilinga,
vertegenwoordiger van de gemeente Haarlemmermeer, een toelichting. Het industriegebied de Weeren is al
tijden een zogenoemd zorgenkindje.
Daarom heeft de gemeenteraad besloten om een plan van aanpak te maken. In dit plan komen de punten:
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handhaven, parkeerbesluit en wateroverlast aan de orde. De gemeente heeft bewust met name het
parkeerbesluit ingevoerd, terwijl de zienswijze periode nog loopt. Zij hoopte daarmee reacties bij de
bewoners te verkrijgen, omdat zij zelf niet goed weten hoe de problematiek aan gepakt moet worden.
Inmiddels zijn al acht zienswijzen ingediend.
Vervolgens geeft de heer Beilinga aan dat een uitvoerende ambtenaar een te groot gebied genomen heeft
voor het parkeerbesluit. Daardoor is een parkeerverbod voor de hele Domineeslaan van kracht, hetgeen niet
de bedoeling was. Hij vraagt de gedupeerde bewoners aan te geven waar precies de grens van het
parkeerverbod moet lopen. Ook zullen er mogelijk parkeervakken moeten komen.
Desgevraagd geeft hij aan dat op dit moment niet gehandhaafd zal worden. De bewoners vinden zijn
toezegging niet voldoende en daarom zegt hij toe dat de verbodsborden zo spoedig mogelijk verwijderd
worden.
De heer Beilinga zegt verder toe dat hij de DR op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Na zijn betoog
krijgen de bewoners de gelegenheid om hun visie aan te geven op de kaart die hij bij zich heeft.
4. Verslag en actielijst van 2 november 2016
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Naar aanleiding van pagina 2
wordt opgemerkt dat er nog een informatieavond is gepland voor het project Hart van Zwanenburg. Hierna
wordt het verslag goedgekeurd onder dankzegging aan de notuliste. De actielijst wordt doorgenomen en
waar nodig aangepast.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen stukken:
 Mail van EPZ uitnodiging aan bewoners Domineeslaan, Troelstralaan en IJweg; vkg
 Mail gemeente Haarlemmermeer, nieuwsbrief Hart van Zwanenburg; vkg
 Mail Seniorenraad inzake benoeming seniorenraad ambassadeur; zie agendapunt 8
 Mail gemeente Haarlemmermeer inzake uitnodiging afscheid Matthie Vermeulen; PV,SV, KB en MK
 Mail gemeente Haarlemmerliede inzake uitnodiging vrijwilligersavond; PV,SV, KB en MK
 Mail voorzitter dorpsraad inzake stankoverlast; kwam van vuilverbranding Amsterdam
 Brief gemeente Haarlemmermeer inzake informatie oplaadpaal in uw wijk; vkg
 Mail fractie HAP extra spreekuur inzake zonnepanelenpark; vkg
 Mail gemeente Haarlemmermeer inzake ringdijk- en ringvaartbeleid; nieuwe afspraak volgt in jan.
 Mail gemeente Haarlemmerliede inzake verplaatsing verzetsmonument; nog voorstel maken
 Uitnodiging HAP op 14/12 in stoomgemaal inz. toekomst lokale democratie en de rol daarvan.
Verzonden stukken:
 Brief dorpsraad aan directie participatie inzake zienswijze op het wijzigingsbesluit LIB.
7. Status zonnepanelenproject
De DR en vervolgens de omwonenden zijn eind november geïnformeerd over de hernieuwde plannen. Alle
betrokken bewoners hebben daarover een brief ontvangen. De DR heeft aan de initiatiefnemers gevraagd om
voor een goede communicatie naar de bewoners zorg te dragen. De heer Van Elderen geeft desgewenst aan
dat hij altijd bereid is om vragen van omwonenden te beantwoorden.
Ten aanzien van het project zelf, geeft de DR aan dat zij op dit moment nog geen mening heeft over het
project, omdat er nog geen concrete plannen zijn en er nog geen inzicht is in hoeverre het project al dan niet
in het belang is van het dorp.
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8. Ambassadeur Seniorenraad
Dit betreft een verzoek van Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer. Er is een nieuw bestuur geformeerd en
de vraag is om vanuit de DR een ambassadeur te benoemen. Op dit moment heeft de DR daar geen
gelegenheid voor en vindt het verzoek beter passen bij de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg. Het
verzoek is doorgestuurd naar de A. Hulst, voorzitter van bovengenoemde vereniging.
9. Hart van Zwanenburg
Op 13 december a.s. is er weer PCO. De DR verwacht dat de zienswijzen worden toegelicht. Volgens de
verwachting neemt de gemeenteraad in december nog een besluit. Daarna volgt, naar verwachting in januari
2017, een informatieavond.
Vanuit de aanwezigen wordt aangedrongen op een snelle realisatie van het dorpshuis annex sporthal omdat
verschillende sportverenigingen ruimte te kort komen om te trainen. Helaas heeft DR hier geen zeggenschap
over en kan zij ook zaken niet bespoedigen. DR hoopt van harte dat er na de presentatie van het plan in
januari niet opnieuw bezwaar gemaakt wordt, omdat dan wederom de bouw vertraagd wordt.
Voorts wijst de voorzitter er op dat de informatie in de lokale media over het Hart van Zwanenburg niet op
waarheid is gebaseerd.
8. Verslag portefeuillehouders
KB: geeft een samenvatting van het N200 overleg (met H&S) en het beheersoverleg met het
gebiedsmanagement van Haarlemmermeer.
Beheersoverleg Haarlemmermeer 7-12-2016

-

Samen met JOGG wordt gekeken of er een sport en speelveld kan komen in Zwanenburg,
mogelijk in de Wilgenlaan
Parkeeronderzoek Troelstralaan is opnieuw uitgevoerd. Het resultaat is hetzelfde maar nu is er
wel een gedegen rapport
Inzaaien bloemrijk gras bij entree park Zwanenburg, in januari verder overleg, zaad is
beschikbaar
Meerlanden heeft bladkorven geplaatst, bij hun kunnen extra korven worden aangevraagd
De verharding van het basketbalveld op de Banne is deze week klaar, palen zijn ook geplaatst
De uitvoering van het werk aan de Amestelle loopt, er zal contact worden opgenomen met een
bewoner met klachten hierover
Parkeren Domineeslaan, de dorpsraad brengt de excuses van de gemeente over met betrekking
tot het gebrek aan communicatie met de bewoners
De noodvoorzieningen voor de wateroverlast gaan dit jaar nog verdwijnen, omwonenden krijgen
binnenkort bericht
Volgende week is er overleg betreffende de rattenoverlast aan de Thorbeckestraat
Team Noord wijzigt, Silvia Homburg gaat administratieve ondersteuning doen ter vervanging van
Joan Forree
Er is intern overleg geweest over Meer Voor Elkaar in Zwanenburg, in januari worden alle
organisaties die betrokken zijn bij het sociaal domein uitgenodigd

Verslag Overleg N200 / Sugar City 6-12-2016

-

N200: voor eind dit jaar overeenkomst tussen H&S en RWS getekend
Q1 2017 aanbesteding herinrichting inclusief fietssnelweg
Credietvoorstel is goedgekeurd
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-

Leefbaarheidsmaatregelen voor 1-1-2019 gerealiseerd, Boezembrug hopelijk ook in 2018 gereed
Mogelijk opschuiven 100 km grens aan west zijde Halfweg
Oranje Nassaustraat en IKC hebben akkoord van de raad
Beroepszaak verkeer outlet Q1 2017, waarschijnlijk zomer 2017 beslissing
Damwanden zijn geslagen, nu eerst saneren van de grond
In de overeenkomst met Neinver / Cobraspen staat dat de ontsluiting 6 maanden voor de
opening gereed moet zijn
- Brief en herinnering van H&S naar Cobraspen dat verkeersplan is getoetst conform de
overeenkomst
- Casino staat op hold, Supermarkt laatste bericht nog steeds dat bouw start na goedkeuring
outlet
MK/MG: waren aanwezig bij het halfjaarlijks kernenoverleg. MK doet verslag. De website ‘ Haarlemmermeer
voor elkaar’ is nog niet beschikbaar voor Halfweg. Meerwaarde en de beide gemeenten zijn in overleg met
elkaar om dit te regelen. Bekeken wordt ook hoe de kern Haarlemmerliede aangesloten kan worden.
Spaarndam heeft al iets soortgelijks in Haarlem en het is niet bekend of zij ook aangesloten worden of dat ze
bij de huidige ‘Buuf’ blijft.
. Op 7/11 is het wijkleerbedrijf gestart. Gesproken is over hoe je het beste kunt samenwerken in het ‘huis van
de buurt’(Eigen Haard). Het mag niet zo zijn dat er overlappingen komen met de activiteiten in het nog te
bouwen dorpshuis.
GvH: de taken van Groen links bij de gemeente H&S, worden in verband met het vertrek van de wethouder,
overgenomen door de andere partijen. Op dit site van de gemeente staat precies wie welke taken
overneemt.
SV:
- Op 18 januari 2017 organiseert de DR een informatieavond over de risicowoningen aan de Larikslaan,
Populierenlaan en Wilgenlaan. De risicowoningen zijn het gevolg van de geluidsisolatie schiphol van een
aantal jaren geleden. Er zouden verkeerde materialen gebruikt zijn. Bewoners van de aangegeven straten
zijn ongerust over wat wel en niet goed is, omdat controleurs, zoals het lijkt, naar willekeur oordelen. Wat bij
de ene woning goedgekeurd wordt, wordt afgekeurd bij een andere woning. Gebiedsmanager Rik Rolleman
zal ook uitgenodigd worden. Nog deze maand ontvangen de betrokken bewoners een uitnodiging.
- Een aantal omwonenden van de Wilgenlaan verwijten DR dat zij niet genoeg gedaan heeft aan de
ontwikkelingen van het KSB terrein. Aangegeven wordt dat de uitspraak van de rechter bindend is.
MKn: besloten is om het ledenkrant De Vijfde Brug wederom huis aan huis te bezorgen. De krant verschijnt
voor Kerstmis. De leden ontvangen tevens een kerstkaart met daarop de uitnodiging voor de
nieuwjaarsreceptie. Deze is op zaterdag 7 januari van 16.00 – 18.00 uur in de Olm.
8. Rondvraag en sluiting
HM: meldt dat de kerstboom met verlichting geplaatst is in de Dennenlaan. DR dankt vanaf deze plaats
Gert-Jan van de Boogaard voor het vervoer en plaatsen van de boom.
Niets meer aan de orde zijnde, wenst de voorzitter de aanwezigen goede kerstdagen en een vooral
vreedzaam en gezond 2017. Hierna sluit hij de vergadering.
Opmerkingen bezoekers
De antwoorden op verschillende vragen zijn verwerkt in bovenstaand verslag.

4 januari 2017 / Pagina 4 van 7

4 januari 2017 / Pagina 5 van 7

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 7 december 2016
Vergadering

Wat

Wie

Wanneer

06-04-2016

Aanspreekpunt Eigen Haard is
de heer Stigt.

PV

Jan. 2017

02-12-2015

Fietsen bij NS station

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

11-05-2016

Oversteek N200

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

11-05-2016

Politiebureau Halfweg

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

Stand van zaken Mientekade

PV

Halfjaarlijks
overleg HS

02-11-2016

Voetpad naar Park Zwanenburg

PV

beheeroverleg
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