Concept Verslag

Onderwerp

Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden

Bestuursvergadering
Woensdag 9 januari 2019
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
K. Bos (KB), L. Brugman,), H. Meijer (HM), M. Koops (MK), P. Vreeswijk (PV) en S.
Vreeswijk (SV)M. Groot (MG) en G. van Houwelingen (GH)

Afwezig bestuursleden

M. Knijn(MKn)
Overige aanwezigen

10 bewoners c.q. belangstellenden

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag en actielijst van 12 december 2018
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen.
3. Ingekomen en verzonden stukken
* mail gemeente Haarlemmermeer inzake gebiedsgericht werken;
* mail gemeente Haarlemmermeer inzake informatiemarkt;
* mail van Meeromroep inzake vacatures; (NB hij kan zijn oproep zetten bij InZwanenburg en meer voor
elkaar)
* mail gemeente Haarlemmermeer betreft uitnodiging start nieuwe gemeente;
* mail van Rijkswaterstaat, Udo Greuter, inzake update project N200;
* mail gemeente Haarlemmermeer inzake bijeenkomst Hartveilige gemeente georganiseerd door Meer voor
Elkaar; (NB 29 januari om 19.30 uur
* mail gemeente Haarlemmermeer inzake sectorpark;
* mail SBOH met oproep voor nieuwe contactpersonen in Zwanenburg;
* mail bewoner inzake overlast jeugd in de nachtelijke uren.
4. diverse projecten Zwanenburg Halfweg
KB verwoordt het volgende: op 8 januari is overleg geweest over N200, Outlet en F200. Aan de F200 wordt
momenteel druk gewerkt. Het gebied tussen de Weeren en de Zoete Inval moet nog nader worden bekeken.
Er was onzekerheid over subsidie echter deze is inmiddels zeker gesteld. Er is gesproken over de ontsluiting
op de N200. In maart/april is het bestek gereed. Eind van het jaar start werkzaamheden. De bouw van de
outlet begint na de zomer. Cobraspen is op zoek naar een supermarkt. Het blijft Dirk vd Broek. Er is verder
een aanvraag gedaan voor de bouw van een hotel met 400 kamers op het huidige parkeerterrein. Bij de
supermarkt worden 1300 parkeerplaatsen gerealiseerd. Planning van de wegen in het dorp die op de rol
staan is doorgenomen. Voor het gedeelte Dennenlaan tot aan de Olmenlaan start de participatie
waarschijnlijk in februari. De ondernemingsvereniging neemt contact op met de winkeliers of zij al vast willen
nadenken over de inrichtingsmogelijkheden. Het asfalteren van de Weeren moet gereed zijn voor de aanvang
werkzaamheden aan de boezembruggen. Ook met het asfalteren van de Domineeslaan wordt binnenkort
gestart. Werkzaamheden Lijnderdijk: juli tot december 2019. Zwanenburgerdijk tussen Dennenlaan en
Weerebrug wordt ook opnieuw ingericht. Start IKC op Halfweg in september 2020.
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5. Meer aandacht voor www.inzwanenburg-halfweg.nl
Het is jammer dat niet alle partijen die destijds enthousiast waren nu niet meer aktief deelnemen. PV stelt
voor om weer een nieuwe oproep te doen. Immers het werkt wederzijds: als men er niets opzet wordt er
ook niet gekeken. KB verzorgt dit.
Actie: KB
6. Status knip Zwanenburgerdijk
Zeer waarschijnlijk is er inmiddels een rapport van bevindingen opgesteld. Dat er een knip komt is zeker maar
hopelijk wel ná de herinrichting van de Zwanenburgerdijk. De wethouder beslist. Wellicht zijn nog
aanvullende maatregelen nodig .
7. Hart van Zwanenburg
Het eerstvolgende overleg met de gemeente vindt op 10 januari plaats.
8. Verslag Portefeuillehouders
GvH: de milieuraad is opgeheven en de taken zijn verlegd naar de dorps- en wijkraden van de nieuwe
gemeente Haarlemmermeer. MK: er is afscheid genomen van de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, met een lach en een traan. Het meerendeel van de bewoners heeft er vrede mee. Het proces
is goed verlopen en de juiste keuze is gemaakt. A.s. maandag is de eerste netwerklunch in het nieuwe jaar.
Onderwerp: alarmsystemen. In het kader van KVO krijgen wij van Lydia Heerens een formulier over
“verdachte personen”. De mensen van “veilig Zwanenburg” moeten hier nauw bij betrokken worden.
KB: een van de bewoners van de Iepenlaan heeft zijn zorgen geuit over het gebruik van twee woningen door
Stichting Maatwerk en Zorg ( huisvesting personen met een afstand tot de arbeidsmarkt). De gemeente kan
het gebruik niet tegengaan. Bij politie en handhaving zijn tot op heden geen klachten binnengekomen.
Genoemde stichting heeft een brief rondgestuurd aan ca 100 omwonenden. Fa. Hoogesteger: de huidige
rijroute is voor velen ongewenst. Volgens de gemeente is een rechtstreekse verbinding van Domineeslaan
naar Kruiswaal niet mogelijk van een aantal bomen. De ondernemingsvereniging en de gebiedsmanager gaan
met Hoogesteger in gesprek. Wordt vervolgd.
9. Rondvraag en sluiting
GvH: laatste berichten over het gemeentehuis op Halfweg: renoveren en herstellen. Het servicepunt gaat in
februari/maart weer open. Woningbouw ter plaatse van JAN en voormalige Rabobank: behoort vooralsnog
tot het geruchtencircuit.
HM: er zijn de laatste tijd veel inbraken! De politie zal worden uitgenodigd voor de volgende vergadering.
Actie: PV
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Opmerkingen bezoekers
Evaluatie wordt verzocht over de plaatsing van de bladkorven. In de Dennenlaan ter hoogte van het nieuwe
dorpshuis ligt vanaf de zomer veel rotzooi op straat. Omdat het een doorgaande weg door het dorp is, is dit
een taak van de gemeente. Er wordt echter niets aan gedaan.
Verder is men druk bezig op diverse plekken met vervangen van waterleidingen. Echter de manier waarop de
straat daarna wordt dichtgemaakt is vreselijk en gebeurt niet door professionele stratenmakers. Afgesproken
is dat er toezicht gehouden zou worden maar dat gebeurt gewoon niet.
Actie: beheeroverleg
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 9 januari 2019
Vergadering

Wat

Wie

Wanneer

12-12-2018

Problematiek uitrit Hoogesteeger en
oversteek kinderen bespreken

gebiedsbeheer

Januari 2019

12-12-2018

Overlast Berkenlaan/Essenlaan door
jongeren

gebiedsbeheer

Jan/feb 2019

12-12-2018

Vertegenwoordiger Polanenpark
uitnodigen vergadering DR

KB

maart 2019

09-01-2019

Evaluatie bladkorven/rommel op straat
Dennenlaan/ afwikkeling bestrating na
herriolering

gebiedsbeheer

Feb/mrt 2019

09-01-2019

Oproep verenigingen in het kader van
inzwanenburg-halfweg.nl

KB

Februari 2019

09-01-2019

Politie uitnodigingen volgende
vergadering

PV

Februari 2019
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