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 Onderwerp Bestuursvergadering 

Vergaderdatum Woensdag 10 januari 2018 

Locatie Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 

Aanwezige bestuursleden 

 

Afwezige bestuursleden 

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

  
Overige aanwezigen 5 bewoners, alsmede voor agendapunt 4: Nick Nijman en Magne de Kreek 

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom voor Nick 
Nijman sociaal werker en Magne de Kreek de nieuwe sociaal makelaar. Agendapunt 5, Status N1 festival 
terrein wordt verschoven naar de volgende vergadering in verband met ziekte van Francis de Waal. 

2. Verslag en actielijst van 6 september 2017 
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Het verslag wordt vastgesteld 
en de actielijst wordt doorgenomen. Onderstaande punten worden van de actielijst verwijderd. 
* Oversteek N200: wordt op korte termijn niet gerealiseerd. Zodra outlet wordt gerealiseerd opnieuw 
bekijken. 
* Status sector park: plan woningbouw zoals eerder gepland. Verwachting is dat dit nog de nodige tijd op zich 
laat wachten in verband met komende werkzaamheden aan N200 en boezembruggen.  
Er zou ook nog een explosieven onderzoek komen. Dit zal nagevraagd worden.  Actie: PV 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen 
*Brief gemeente Haarlemmerliede inzake inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Boezembruggen. vkg 
*Brief gemeente Haarlemmerliede inzake inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan IKC. Door 
weersomstandigheden geringe belangstelling. De enkele belangstellenden worden persoonlijk benaderd. 
*Mail gemeente Haarlemmermeer inzake uitnodiging nieuwjaarsreceptie. PV, SV, KB en Mk zijn geweest 
*Mail Kees Bos samenvatting beheeroverleg.vkg 
*Mail gemeente Haarlemmermeer inzake stukken ontwerpbestemmingsplan Zwanenburg West en de 
Weeren. vkg 
*Mail gemeente Haarlemmermeer reactie inloopbijeenkomst IJweg. vkg 
*Mail bewoner Arjan Schriemer met de vraag waarom geen bioscoop in het dorp. PV stuurt antwoord. 
           Actie: PV 
*Mail van Linda en Peter van Rijn uit Badhoevedorp inzake boodschappenbus. vkg 
*Uitnodiging ondernemersvereniging voor nieuwjaarsreceptie. PV, SV, KB, MK en MG gaan 
*Mail gemeenten Haarlemmerliede en Haarlemmermeer opening servicecentrum en nieuwjaarsreceptie. 
Diverse bestuursleden zijn geweest. 
*Mail gemeente Haarlemmermeer inzake nieuwe subsidieregels. vkg 
*Mail Monique Kuik van Meerwaarde inzake uitnodiging bijeenkomst coördinatoren vrijwilligerswerk. MK 
gaat namens vrijwilligerscentrale. 



    30 januari 2018 /  Pagina 2 van 3 
 
 

*Persbericht gemeente Haarlemmerliede inzake ontsluiting t.b.v. de Style Outlets. vkg 
*Brief afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake uitstel besluit Hart van Zwanenburg. Zoals 
verwacht heeft Raad heeft meer tijd nodig en heeft uitspraak met zes weken vertraagd. 
*Mail politie Kennemerland inzake training “alert aan het werk Zwanenburg”. Vkg 
*Nieuwjaarskaart mevrouw Andriessen inz. vuurwerkvrije zone Eigen Haard. Eigen Haard moet dit zelf 
aanvragen bij gemeente. 
*Mail K. Bos inz. brede school. De Kinheimschool wordt verbouwd en de Achtbaan wordt opnieuw gebouwd. 
Verzonden 
*Mail van onze voorzitter aan het beheeroverleg inzake gladheidsbestrijding; 
 
4. Voorstellen Magne de Kreek van Stichting Meerwaarde 
De nieuwe sociaal makelaar is ter vergadering aanwezig en stelt zich nader voor. Hij heeft zijn 
werkzaamheden gestart in oktober 2017 en is aangesteld voor Zwanenburg en Badhoevedorp. Als sociaal 
makelaar brengt hij bewoners en organisaties in de wijk bij elkaar door relaties te leggen die niet vanzelf 
ontstaan. Hij denkt mee en helpt bij het verhelderen van de vraag en zoekt samen naar mogelijkheden. Via 
MeerWaarde Pluspunt Zwanenburg in de Dennenlaan is hij van dinsdag t/m vrijdag bereikbaar op 
telefoonnummer 06 31 74 44 28 of magne.dekreek@meerwaarde.nl Er bestaat een filmpje van het soort 
werkzaamheden dat hij verricht. Hij zegt toe het filmpje beschikbaar te stellen voor de website. 
Hij kent zijn nieuwe werkgebied nog niet zo goed en MG biedt aan om hem op korte termijn het een en ander 
te vertellen over Zwanenburg.        Actie: MG 
Magne werkt nauw samen met Nick Nijman, hij houdt zich vooral bezig met individuele vragen en Nick richt 
zich meer op groepen. Voor Halfweg kunnen bewoners een beroep doen op welzijnscoach Gerrit Willemse. 
Nick en Magne worden gewezen op het lidmaatschap van de DR. Ook als niet inwoner van Zwanenburg en 
Halfweg staat het lidmaatschap open. 

6. Renovatie O. Nassaustraat  
Op dit moment zijn geen bijzonderheden bekend. Er komt nog in januari een bijeenkomst met de gemeente 
over de projecten die thans actueel zijn. Een datum voor deze bijeenkomst is op dit moment nog niet bekend. 
 
7. Hart van Zwanenburg/zitting Raad van State 
Het wachten is op de uitspraak, die inmiddels met zes weken is verlengd. 
 
8. Verslag portefeuillehouders 
KB: Het convenant met Neiver is ondertekend. 
MK: Geeft een toelichting op de netwerklunch. De volgende bijeenkomst is op 14 februari. 
GvH: Per 1 januari 2018 is de projectleider voor het Sector park uit dienst. Wie zijn opvolger wordt is nog niet 
bekend. Hij was ook projectleider voor het IKC in Halfweg. Na ampele discussie besluit DR om geen zienswijze 
met betrekking tot het IKC in te sturen. 
 
9. Rondvraag  
MKn: desgevraagd geeft KB aan dat de ledenwerfactie om dit moment zo’n 12 nieuwe leden heeft 
opgeleverd. De lezers van de nieuwsbrief, die geen lid zijn, worden in januari benaderd om lid te worden. Op 
deze manier kunnen ook zij kans maken op de lunchbonnen. Op dit moment hebben we 550 
nieuwsbrieflezers. Van deze zijn er ongeveer 200 nog geen lid.  
KB: De asfaltering van de Domineeslaan is nog steeds niet gerealiseerd. Vraag is waar het wachten op is. 
Gebiedsbeheerder  Rolleman geeft desgevraagd geen commentaar. 
Op 17 januari is een bijeenkomst ‘gebiedsprogramma online’. Dit project komt maar langzaam op gang en DR 

mailto:magne.dekreek@meerwaarde.nl
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besluit om geen gehoor te geven aan de oproep. 
Op 17 februari is de dag voor wijk- en dorpsraden. Er is nog geen uitnodiging ontvangen. 
GvH: meldt dat de Kanaalweg al geruime tijd niet bereikbaar is voor bewoners vanwege 
rioleringswerkzaamheden. Het werk zou voor Kerst 2017 klaar zijn. Nagevraagd wordt naar de stand van 
zaken.           Actie: PV 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

Opmerkingen bezoekers 
geen 

 

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 10 januari 2018 

Vergadering Wat Wie Wanneer 

  


