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 Onderwerp Bestuursvergadering 

Vergaderdatum Woensdag 11 januari 2017 

Locatie Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 

Aanwezige bestuursleden 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) 

  
Overige aanwezigen 12  bewoners,  alsmede A. de Baar, U. Greuters van RWS en J. Zwemmer en J. de Jong 

van de  gemeente Haarlemmermeer  

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De te bespreken punten worden in 
de andere volgorde besproken dan vermeld op de agenda.  

4. Presentatie werkzaamheden boezembruggen en herinrichting N200 
De heren A. de Baar en U. Greuters zijn voor dit onderwerp aanwezig en geven aan de hand van een 
presentatie een toelichting op de stand van zaken. Met betrekking tot de onderdoorgang bij de oude sluisjes 
wordt opgemerkt dat deze werkzaamheden niet in het project worden meegenomen. De reden hiervoor is 
dat er weliswaar veel raakvlakken zijn, maar niet voldoende voor een combinatie met de herinrichting van de 
N200. In verband met het verleggen van leidingen en kabels zal er wel samengewerkt worden met het 
Hoogheemraadschap. De DR betreurt dit besluit en hoopt dat de onderdoorgang wel doorgang kan vinden 
omdat de gemeente H&S hier budget voor beschikbaar stelt. Door de vertegenwoordigers van RWS wordt 
aangegeven dat de aanleg van de onderdoorgang wel op de agenda blijft staan en bekeken wordt hoe en 
wanneer realisatie kan plaatsvinden. 
In februari wordt een informatieavond georganiseerd. Kort daarna zal op de website de definitieve planning 
bekend gemaakt worden. De voorzitter dankt de heren voor hun toelichting. 

5. Presentatie werkzaamheden Lindenlaan 
De heer Zwemmer geeft een toelichting op de werkzaamheden. Doel van de werkzaamheden is om de 
wateroverlast bij hevige regenval tot het verleden te laten behoren. Een eerste aanzet was het verbreden van 
de tocht aan de Troelstralaan en de werkzaamheden in de Domineeslaan. De werkzaamheden beginnen 
medio februari in de Sparrenlaan. Zodra de definitieve planning gereed is zal deze gepubliceerd worden op de 
website en zullen de bewoners geïnformeerd worden. De voorzitter dankt de heer voor zijn toelichting. 
 
2. Verslag en actielijst van 7 december 2016 
Het verslag wordt paginagewijs, zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen. Het verslag wordt 
goedgekeurd onder dankzegging aan de notuliste. De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig 
aangepast. 
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3. Ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen stukken: 
* Brief Energypark Zwanenburg aan de gemeente Haarlemmermeer; vkg 
* Mail gem. Haarlemmerliede persbericht gemeenteraden unaniem akkoord met herindelingsontwerp; vkg 
* Gemeente Haarlemmermeer uitnodiging aanpasssingen maaibeleid 2017 op 24/1; PV en KB gaan 
* Persverklaring Gemeente Haarlemmermeer inzake gezamenlijke controle bedrijventerrein de Weeren; vkg 
* Brief gemeente Haarlemmermeer, Rik Rollenman, inzake bijeenkomst risicowoningen Larikslaan 
Zwanenburg dd. 18 januari; PV,SV en KB gaan 
* Brief Rabobank inzake sluiting vestiging Zwanenburg; De verwachting is dat de geldautomaat en de 
sealbagautomaat (voor geld storten bedrijven) blijven. Mogelijkheden voor adviesgesprekken worden nog 
onderzocht. Voor ouderen die niet zelf naar de geldautomaat kunnen is er een mogelijkheid dat het geld 
thuis wordt gebracht. 
* Mail Mw. Jansen te Halfweg inzake IKC; DR is nog in gesprek met de gemeente H&S en H’meer. 
* Mail gemeente Haarlemmerliede inzake bijeenkomst in Spaarndam over samenvoeging gemeente; vkg 
* Brief Gemeente Haarlemmermeer inzake oplaadpalen Amestelle ter hoogte van Inlaag. vkg 

6. Hart van Zwanenburg 
Alle zienswijzen zijn openbaar en worden met naam en toenaam genoemd op de site van de gemeente.  Op 
19 januari is er een mogelijkheid  om in te spreken. DR, Stichting Zwanenburg-Halfweg en de 
Ondernemersvereniging zullen van deze gelegenheid gebruik maken. Op 9 februari stemt de gemeente over 
het bestemmingsplan. Hierna volgen de beroepsfases.  
Vanuit de bewoners wordt een toelichting gegeven op een zienswijze en er ontstaat een uitgebreide 
discussie over de rol van de DR. De DR staat voor algemeen belang en niet voor individuele belangen. De DR 
kan voor individuele problemen wel meedenken en verwijzen naar de mogelijkheden als planschade e.d. 
Ondanks dat iedereen het recht heeft om in beroep te gaan hoopt de DR van harte dat er geen gebruik van 
wordt gemaakt omdat de realisatie dan weer de nodige vertraging oploopt. Het wachten is nu op de 
uitspraak van de gemeente over het bestemmingsplan. 
 
7. Verslag portefeuillehouders 
KB doet verslag van het zes-wekelijks overleg  
* Waarschijnlijk 2e helft februari vindt de regiezitting over het verkeer en parkeren rondom Sugar City plaats 
* Op 18 januari is er overleg met Sugar City Investments over de uitvoering van het verkeersplan 
* Haarlemmerliede is akkoord met het verkeersplan, RWS informeel ook. Haarlemmermeer is er van op de 
hoogte maar heeft voor zover bekend het plan niet kunnen beoordelen 
* 20 februari wordt met RWS beslist wat er wel en niet in de scope van de N200 wordt opgenomen 
* Hierna komt er een informatie avond voor bewoners en komt er ook een (digitale?) nieuwsbrief. De 
aanbesteding volgt wellicht in maart 
* Anders dan eerder berichten  komt er waarschijnlijk toch een casino op het Sugar City terrein, de 
verwachting is Q3 2017 
* De damwand langs de ringvaart is geplaatst, de grond sanering kan in principe beginnen 
GvH vraagt om een zienswijze van de DR inzake de fusie H&S en H’meer. SV en PV zullen een positieve 
zienswijze sturen.         Actie: PV/SV 
SV: De bestuursrechter heeft uitspraak gedaan over het bezwaarschrift inz. het aantal parkeerplaatsen bij de 
realisatie van het appartementen complex gereformeerde kerk. De gemeente krijgt zes weken de tijd om het 
plan beter te onderbouwen.  
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8. Rondvraag en sluiting 
MKn: de nieuwsjaarsreceptie werd weer druk bezocht. Ongeveer 70/80 bewoners maakten van de 
gelegenheid gebruik om elkaar en de DR een gelukkig en voorspoedig 2017 te wensen. 
KB en MK zijn de volgende vergadering niet aanwezig. 
MG: geeft aan dat ivm de vervuilde grond aan de IJtochtkade nieuwe monsters zijn genomen. De sanering is 
nog steeds gaande en verloopt gestaag. 
GvH: vraagt of er al een opvolger is voor Eef haverkort in het Schipholoverleg. Geantwoord wordt dat Jaap 
Kroon voorgedragen is. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter  de vergadering. 

 
Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 11 januari 2017 

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 

Op 19/1 is een informatieavond 

in het gemeente huis. 

PV Halfjaarlijks 

overleg HS 

02-11-2016 Voetpad naar Park Zwanenburg PV beheeroverleg 

11-01-2017 Positieve zienswijze sturen inz. 

fusie gemeenten 

PV/SV Jan. 2017 

  


