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 Onderwerp Bestuursvergadering 

Vergaderdatum Woensdag 10 april 2019 

Locatie Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 

Aanwezige bestuursleden 

 

Afwezig bestuursleden 

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

Overige aanwezigen               8 bewoners c.q. belangstellenden  
 

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

2. Verslag 6 maart 2019 
Het verslag wordt in de volgende vergadering vastgesteld. Het juiste verslag was niet rondgestuurd. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen 
* Mail  gemeente Haarlemmermeer inzake voortgang project sectorpark;( Jarno Kamphuis is gevraagd het 
bord aan de N200 weg te laten halen) 
* Mail  gemeente Haarlemmermeer inzake evaluatie knip Zwanenburg; 
* mail van IJsclub Zwanenburg inzake 110-jarig bestaan; 
* Mail gemeente Haarlemmermeer inzake deelname aan klankbordgroep erfgoed Ringdijk: 
* Mail Eef Haverkort inzake Schipholdiscussie; 
* Artikel Parool inzake permanent festivalterrein op N1 terrein; 
* Mail gemeente Haarlemmermeer inzake bezoek burgemeester Hoes; 
* Nieuwsbrief dorps- en wijkraden;( halfjaarlijks overleg MK gaat) 
* Mail inwoner Zwanenburg inzake riolering Domineeslaan; ( de inwoner is aanwezig en geeft een toelichting. 
Wordt geagendeerd voor het beheeroverleg) 
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake Excellent Camera Toezicht; 
* Mail gemeente Haarlemmermeer uitnodiging bijeenkomst Meer voor Elkaar; 
* Mail gemeente Haarlemmermeer inzake informatieavond dorpsplein op 17 april a.s.; 
* Mail gemeente Haarlemmermeer inzake dodenherdenking 2019. 
 
4. Status diverse projecten Zwanenburg-Halfweg 
KB meldt het volgende: Na Koningsdag wordt de drempel IJweg/Dennenlaan weggehaald. Er heeft een 
steekholders overleg plaatsgevonden aangaande de N200. Er komt nogal wat overlast omdat ook de riolering 
aan de N200 moet worden vervangen. Het fietspad aan de N200 is afgesloten voor een periode van ca. 9 
maanden. Het is de bedoeling om rond half mei aan de boezembruggen te beginnen. Rob Koster en Jarno 
Kamphuis hebben een bezoek gebracht aan de firma Hoogesteger. Er wordt druk aan gewerkt maar er is nog 
geen oplossing. Staat ook op de agenda voor het gesprek met Onno Hoes en beheeroverleg. 
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5. Datum jaarvergadering en spreker 
De jaarvergadering is op woensdag 15 mei in De Olm en begint om 20.00 uur. Oscar Persoons van Cobraspen 
is als spreker uitgenodigd. 
 
6. Hart van Zwanenburg 
De bouw van het dorpshuis vordert. Na de Pasen worden de vloeren gestort. 
 
7.  Verslag portefeuillehouders 
KB: heeft positieve reacties vernomen m.b.t. de informatiemarkt van 13 maart jl.  Naar aanleiding van de 
proef knip is nu een rapport verschenen. De definitieve knip komt bij de Venenweg.  Op korte termijn wordt 
hiertoe een verkeersbesluit genomen. Handhaving door middel van het plaatsen van een camera. Als er 
overlast komt vanwege de N200 is het advies om direct de knip te plaatsen. Weerenweg, Domineeslaan 
wordt geasfalteerd en kruising Kruiswaal wordt voorrangskruising. Van 29 april tot 3 mei gaat de kruising 
IJweg/Dennenlaan eruit. 
GvH: N1 terrein blijft dit jaar nog open. Maar wat gaat er gebeuren rond de Tuinen van West. Heel veel 
reacties ontvangen over de omleiding voor fietsers bij de boezembruggen. 
MG/MK: 11 maart is een netwerk lunch geweest met als thema Homestad. Afgelopen middag was er een 
presentatie van de vrijwilligerscentrale. Thema Amronis: maatschappelijke vitaliteit voor nieuwe 
Nederlanders. MG doet haar beklag over Sportservice. Voor de tweede maal is er sprake van 
miscommunicatie waardoor diverse activiteiten gelijktijdig plaatsvinden. De volgende netwerk lunch vindt 
plaats op 13 mei. 
SV: Kunst/atelierroute in oktober 2019:is bezig om subsidie te verkrijgen van de gemeente via het 
wijkbudget. Dat verzoek is afgewezen. Er loopt nu een bezwaarprocedure. Daarnaast is aanspraak gemaakt 
op het fonds dat de gemeente H&S in het leven heeft geroepen voor dit soort activiteiten.   
 
8. Rondvraag en sluiting 
HM vraagt of er camera’s staan op de N200. Antwoord: alleen bij de stoplichten. Er wordt erg hard gereden. 
KB meldt geruchten over mogelijke woningbouw nabij Baltus op de Zwanenburgerdijk. 
PV: uit Haarlems Dagblad vernomen dat er een “diepgravend” onderzoek komt naar de hele gang van zaken 
in de afgelopen jaren rond Het Groene Schip. Er ontspint zich met de aanwezigen een discussie hierover. 
Opbrengsten van het Groene Schip zouden o.a. ingezet worden voor inrichting van de Houtrakpolder. Men 
krijgt niet de indruk dat dat is gebeurd. Er is heel wat fout gegaan en zaken zijn niet meer te achterhalen. 
 
Opmerkingen bezoekers 

H. Groot merkt op dat het een zaligheid is dat de Zwanenburgbaan momenteel gesloten is. Verder 
meldt hij dat in een leegstaand bedrijf wordt gewoond. Hiertegen wordt niet opgetreden. Daarnaast 
merkt een inwoner op dat aangaande het IKC Margrietplantsoen momenteel nog een procedure 
loopt bij de Raad van State. De voorzitter van Don Bosco merkt op dat volgende week weer 
gesprekken plaats vinden met de gemeente op wethouders niveau. 
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 10  april 2019 

Vergadering Wat Wie Wanneer 

12-12-2018 Problematiek uitrit Hoogesteeger en 

oversteek kinderen bespreken 

gebiedsbeheer maart 2019 

06-03-2019 Staat van de voetpaden in Zwanenburg gebiedsbeheer maart 2019 

12-12-2018 Huisvesting Stichting Maatwerk in Zorg 

navragen 

PV December  

06-02-2019 Politie uitnodigen PV april 2019 

06-03-2019 Jaarverslag 2019 naar MKn portefeuillehouders 15 april 2019 

10-4-2019 Enquete schipholdiscussie Eef Haverkort Juni 2019 

 


