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 Onderwerp Bestuursvergadering 

Vergaderdatum Woensdag 9 mei 2018 

Locatie Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 

Aanwezige bestuursleden 

 

 

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

Overige aanwezigen 8 bewoners  
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Verslag en actielijst van 7 maart 2018 
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Er worden geen vragen 
gesteld en het verslag wordt vastgesteld. 
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast. 
* Convenant ontsluiting Tuinen West: er is nog geen convenant. Thans is men aan het onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn. Actiepunt wordt verwijderd. 
* Jaap Kroon informeren inz. overlast vliegtuigen: PV heeft contact gehad en zal dit regelmatig blijven doen. 
Blijft punt van aandacht. Actiepunt wordt verwijderd. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen 
* Mail van bewonersvereniging Zijkanaal F inzake awakeningsfestival. DR houdt contact. Klachten over 
evenementenlawaai kunnen gemeld worden op telefoonnummer 14020. Dit nummer is 24/7 bemand. 
Achteraf melden kan ook op dit nummer.  
* Brief van H&S inzake informatiebijeenkomst sectorpark. HM is geweest. Geen bijzonderheden 
* Mail van Hans van den Bogaard inzake inloopavond 17/5 toekomstige bestemming perceel tussen IJweg, 
Lijnderdijk en Wilgenlaan. Betreft terrein waar Kreike bedrijf had. PV gaat wellicht. 
* Mail Mw. Noest inzake 30 km verzoek. Gemeente heeft Mw. Noest uitleg gegeven. 
* Uitnodiging gemeente H&S inzake lintjesregen 2018. Vkg 
* Mail van de heer Pruim inzake Zwanenburgerdijk. KB heeft contact. 
* Mail van Amstelring inzake opening Belevingsgang. PV was aanwezig. Ziet er mooi uit. 
* Mail van gemeente H’meer inzake halfjaarlijks overleg op 14/5. PV en KB gaan 
* Brief gemeente H’meer inzake afsluiting dr. Schaepmanstraat. Vkg 
* Mail mw. Mulder inzake renovatie IJweg. Eea als gevolg van inloopavond. Bewoners mogen keuze maken. 
* Brief gemeente H’meer inzake renovatie IJweg. Vkg 
* Brief gemeente H’meer inzake werkzaamheden Polderbaanpad tussen Schipholweg en IJweg. Vkg 
* Mail speeltuinvereniging Zwanenburg inzake clubdag 8 juli. Agenda volgende vergadering DR 
* Brief Raad van State inz. geluidsbelasting nav uitspraak. Vkg 
Verzonden 
Mail aan toekomstige deelnemers online Dorpsplatform. Zie agendapunt 5 
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4. Knip Zwanenburgerdijk 
De knip in de dijk is een beleidsbesluit van de gemeente H’meer. Bekeken wordt of het zinvol is om een 
projectgroep te formeren. DR en Ondernemersvereniging hebben het onder en aandacht en binnenkort 
hebben zij overleg met projectmanager en verkeersdeskundige. De aanwezigen pleiten voor een werkgroep 
omdat zij bang zijn dat de ambtenaren achter de tekentafel alles bedenken zonder op de hoogte zijn van de 
werkelijke situatie. 
Opgemerkt wordt dat ook de parkeervakken die onlangs zijn aangebracht in de Domineeslaan geen 
schoonheidsprijs verdient. De parkeervakken zijn nu aangebracht onder de bomen, terwijl dit beter aan de 
andere kant van de weg had gekund. Tevens zijn de kruisingen met Friedalaan en Kastanjelaan daardoor 
onoverzichtelijk en gevaarlijk. Ook een typisch geval van iets wat achter de tekentafel is bedacht. 

Naar aanleiding van ongewenste situaties wordt opgemerkt dat het regelmatig voorkomt dat er tegen de 
richting in wordt gereden in de Wilgenlaan. DR verzoekt iedereen om dit met naam en toenaam te melden bij 
de politie, omdat de medewerkers van Handhaving niets mogen doen. Ook andere ongewenste situaties, 
zoals het parkeren op het voetpad moeten gemeld worden. Hoe meer gemeld wordt hoe groter de kans is 
dat de huidige bezetting van de politie gehandhaafd blijft. 
 
5. Online dorpsplatform 
In februari is een bijeenkomst geweest met een aantal verenigingen en stichtingen uit het dorp. De 
aanwezigen waren positief en enthousiast. Jammer dat een belangrijke vereniging die veel voor ouderen 
organiseert niet deel wil nemen aan het platform. De aanwezigen zijn door middel van een brief van DR op de 
hoogte gesteld van de stand van zaken. Tevens is aan hun gevraagd om suggesties voor een naam te 
bedenken. Een aantal reacties op dit verzoek zijn inmiddels ontvangen. Binnenkort neemt het bestuur van de 
DR een besluit over de naam. 
 
6. Hart van Zwanenburg 
De aanpassingen in het bestemmingsplan zoals bedoeld in het besluit van de Raad van State zijn door de 
gemeente verwerkt. Tot 14 juni ligt het aangepaste bestemmingsplan ter inzage. 

8. Verslag portefeuillehouders 
MG/MK: Waren aanwezig bij de Netwerklunch. Deze lunch wordt nu een jaar georganiseerd en begint zijn 
vruchten af te werpen. Binnenkort wordt er geëvalueerd.  
GvH: De gemeente gaat zogenoemde ‘hondenpoep zones’ instellen. Het aanlijnverbod wordt ook 
meegenomen. 
HM: De 4 mei-viering is zowel in Halfweg als in Zwanenburg goed verlopen en er was voldoende 
belangstelling. De gezamenlijke herdenking in de kerk werd door niet veel mensen bezocht.  

 
9. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 9 mei 2018 

Vergadering Wat Wie Wanneer 

04-04-2018 Subsidiemogelijkheden Stoomgemaal 

Halfweg 

Gemeente H’meer Mei 2018 

04-04-2018 Vervolg informatiemarkt Gemeente H’meer Oktober 

2018 

04-04-2018 Verslag bezoek burgemeester Hoes Gemeente H’meer Juni 2018 

04-04-2018 Algemene 

Verordening Gegevensbescherming(AVG) 

KB/LB 14 mei 2018 

½ jaarlijks 

overleg 

04-04-2018 Mogelijkheden bespreken projectgroep 

samenstellen Knip Zwanenburgerdijk.  

PV 14 mei 2018 

½ jaarlijks 

overleg 

  


