Concept Verslag

Onderwerp

Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden
Afwezig bestuursleden
Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 12 december 2018
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
K. Bos (KB), L. Brugman,), H. Meijer (HM), M. Knijn (Mkn), M. Koops (MK), P. Vreeswijk
(PV) en S. Vreeswijk (SV)
M. Groot (MG) en G. van Houwelingen (GH
12 bewoners, alsmede Jaap kroon, clustervertegenwoordiger Polderbaan binnen

gebied
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Als eerste wordt agendapunt 4
behandeld.
4. Schipholproblematiek/MER door Jaap Kroon
Jaap Kroon krijgt het woord en geeft een toelichting op de huidige stand van zaken.

Het vastleggen van 500.000 vliegbewegingen tot 2020 is de winst van het afgelopen jaar.
De bewonersvertegenwoordigers hebben daaraan toegevoegd om tenminste tot 2023 ‘pas op de
plaats’ te maken. Onzekerheid rond veiligheid, gezondheid en klimaat maken een verdere groei
onverantwoord. De afspraken uit het Aldersakkoord over de nachtvluchten zijn niet nagekomen en
het overschrijden van de geluidsnormen is nog steeds niet in wetgeving vastgelegd.
Dit jaar zou de MER (Milieu Effect Rapportage) duidelijkheid moeten verschaffen over de periode
tot 2030 en een advies aan de minister hierover mogelijk moeten maken. Na vele malen uitstel lijkt
er zelfs een (voorlopig) afstel te komen. Eerst een gezamenlijk advies en dan een MER is nu de
redenatie. De minister verwacht zelfs dat het advies er dit jaar nog ligt. Niet iedereen is optimistisch,
want er is weinig eensgezindheid tussen de partijen.
Recent zijn alle kiesmannen in gesprek gegaan met de heer Benschop (directeur Schiphol) en de
heer Alders. De reactie van de kiesmannen was helder. Zij hebben genoeg van de mooie verhalen en
beloftes, er moet nagedacht worden over het stoppen van de groei. Veiligheid, bereikbaarheid,
gezondheid (fijn stof), woningbouw en de klimaatdiscussie maken dit noodzakelijk. In het betoog
van de heer Benschop werd duidelijk dat Schiphol wil groeien! Natuurlijk, maar een aantal zaken
staan voorlopig de groei in de weg. Alle reden dus voor de bewonersvertegenwoordigers om mee te
blijven praten, want dan alleen kan er onderhandeld worden.
Hierna beantwoord de heer Kroon een aantal vragen en geeft waar nodig een nadere uitleg.
De voorzitter dankt hem voor zijn toelichting en wenst hem succes bij de komende
onderhandelingen. Hierna verlaat hij de vergadering.
2. Verslag en actielijst van 3 oktober juni 2018
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen.
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De informatiemarkt staat gepland op 13 maart 2019. Mogelijk dat de DR ook met een stand aanwezig is. De
huurprijs van de voormalige Gaandewegschool is voor Don Bosco niet haalbaar. Ook kopen is geen optie.
Bewoning Ahrend gebouwen is niet aan de orde. Hooguit antikraak. Het plantsoentje bij de Lindenlaan wordt
t.z.t. hersteld.
3. Ingekomen en verzonden stukken
* Brief van gemeente Haarlemmermeer inzake bouwkundige opname van diverse panden aan de
Weerenweg.
Actie: beheeroverleg inz. oversteken en vrachtverkeer Hoogesteeger
* Mail van gemeente Haarlemmermeer inzake uitnodiging eerste paal dorpshuis. Drukbezocht
* Mail van gemeente Haarlemmermeer inzake sektorpark. PV/SV/KB/MK waren aanwezig
* Mail van de heer Bozzolini inzake overlast Berkenlaan/Essenlaan. Politie geïnformeerd. Actie: contact
opnemen met Meerwaarde
* Mail van gemeente Haarlemmerliede inzake afscheid gemeente. Feestweekend voor bewoners
* Mail van gemeente Haarlemmermeer inzake eindgesprek college H&S. PV en KB gaan
* Brief van gemeente Haarlemmermeer inzake buitengewone openbare raadsvergadering dd. 20/12. vkg
* Mail van Kees Bos inzake bouw groot datacentrum Polanenpark.
Voor een volgende vergadering iemand uitnodigen.
Actie: KB
* Brief van gemeente Haarlemmermeer inzake samenvoeging gemeenten. vkg
* Mail van Penelope de Waart inzake locaties Stichting Maatwerk in Zorg.
Actie Contact met Gebiedsmanager en St. Maatwerk vragen
* Mail van gemeente Haarlemmermeer inzake uitnodiging nieuwjaarsreceptie dd. 4 januari 2019.

5. Knip Zwanenburgerdijk
Naar aanleiding van de twee proef afsluitingen en daarmee gepaard gaande verkeerstellingen wordt nu een
rapport opgemaakt. De verwachting is dat er in januari een besluit komt.
6.Update online dorpsplatforum
KB was bij een overleg van organisaties die bij het platform zijn aangesloten. Bij Inzwanenburghalfweg.nl zijn
90 zichtbare en 30 niet zichtbare profielen aangesloten. Dat is in vergelijking met de andere organisaties
redelijk veel. Vooralsnog worden er geen veranderingen aangebracht.
7. Status Hart van Zwanenburg
Voor kennisgeving.
8. Verslag portefeuillehouders
KB was aanwezig bij het vier-wekelijks overleg met gebiedsbeheer.
- De IJweg wordt opnieuw ingericht. Het asfalt wordt verwijderd en vervangen door klinkers. Het wordt een
30km weg en de parkeerplaatsen worden anders aangelegd.
- In 2019 worden Weerenweg, Venenweg en Kruiswaal geasfalteerd en worden de trottoirs en
parkeerplaatsen opnieuw aangelegd. Hiermee wordt er een logische route tussen de Weerenbrug en
Domineeslaan gecreëerd. Daarnaast worden voorzieningen getroffen om bedrijven de mogelijkheid te geven
hun hemelwater op het bestaande schoonwater riool aan te sluiten. De Venenweg tussen de Weerenweg en
Zwanenburgerdijk wordt opnieuw bestraat.
Het is de bedoeling dat het gedeelte van de Domineeslaan tussen de Kruiswaal en Troelstralaan gelijk met De
Weeren begin 2019 wordt geasfalteerd.
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- In februari start een overleg met diverse partijen over de Dennenlaan.
MK: was bij de netwerklunch op 12 december. Onderwerp was veiligheid. Volgende bijeenkomst is 14 januari
met als onderwerk alarmsystemen.
10. rondvraag en sluiting
MKn: de vijfde brug is af en ligt bij de drukker.
KB: de pulploods is gesloopt en de heimachine staat er. De verwachting is dat de heiwerkzaamheden pas in
januari starten.
PV: 5 januari is de nieuwjaarsreceptie van 16.00 – 18.00 uur in de Olm.
De volgende bestuursvergadering is op woensdag 9 januari.
De DR heeft een kerstboom geregeld in de Dennenlaan.
Enkele winkeliers hebben het initiatief genomen om kerstversiering aan te brengen. Ziet er mooi uit. Jammer
alleen dat niet alle winkeliers mee doen en deze versiering niet in het winkelgebied De Kom is.
Niets meer aan de orde zijnde, wenst de voorzitter iedereen mooie feestdagen en sluit hij de vergadering om
21.15 uur
Opmerkingen bezoekers
Op verschillende plekken ligt overtollig blad. Er zijn Zwanenburg maar een paar bladkorven geplaatst.
Actie: beheeroverleg

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 12 december 2018
Vergadering

Wat

Wie

Wanneer

12-12-2018

DR op informatiemarkt over projecten

Gemeente H’meer

13 maart
2019

12-12-2018

Problematiek uitrit Hoogesteeger en
oversteek kinderen bespreken

gebiedsbeheer

Januari 2019

12-12-2018

Overlast Berkenlaan/Essenlaan

PV

December

12-12-2018

Vertegenwoordiger Polanenpark
uitnodigen vergadering DR

KB

Jan/feb. 2019

12-12-2018

Huisvesting Stichting Maatwerk in Zorg
navragen

PV

December

12-12-2018

Meer bladkorven in Zwanenburg

gebiedsbeheer

December
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