Concept Verslag

Onderwerp

Vergaderdatum
Locatie
Aanwezige bestuursleden

Overige aanwezigen

Bestuursvergadering
Woensdag 14 november 2018
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141
K. Bos (KB), L. Brugman, M. Groot (MG), G. van Houwelingen (GH), H. Meijer (HM),
M. Knijn (Mkn), M. Koops (MK), P. Vreeswijk (PV) en S. Vreeswijk (SV)
10 bewoners, alsmede Udo Greuter van RWS en Jörg Dreijer van EénN200

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Als eerste wordt agendapunt 5
behandeld.
5. Update project N200
Hedenmiddag is onder toeziend oog van Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat),
wethouder Sharon Dijksma (gemeente Amsterdam) en dijkgraaf Gerhard van den Top (Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht), het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de N200. De werkzaamheden aan de dijk
en weg, de vervanging van de bruggen bij Halfweg, de aanleg van een ecopassage, een stedelijke entree bij
Amsterdam en nieuwe drinkwatertransportleidingen worden in één keer worden aangepakt. In het project
werken vier partijen samen onder de naam EénN200. Jörg Dreijer, ter vergadering aanwezig, is projectleider
en aanspreekpunt.
Udo Greuter, geeft aan de hand van een presentatie een update over de stand van zaken. Als eerste wordt de
zuidelijke burg (Zwanenburg kant) aangepakt. Het verkeer rijdt dan op de twee banen van de noordelijke
brug. Zodra de nieuwe burg, die vier rijbanen krijgt, gereed is, wordt de noordelijke brug gesloopt. Op de
nieuwe weg/brug gaat een maximumsnelheid gelden van 50 km p/u. De verwachting is dat de
werkzaamheden starten in februari 2019 en het hele jaar duren. In het voorjaar van 2020 zou de
heringerichte N200 klaar moeten zijn. Op 15 januari wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Meer
informatie is te vinden op www.denieuwen200.nl, facebook en de N200Bouwapp.
2. Verslag en actielijst van 3 oktober juni 2018
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen.
3. Ingekomen en verzonden stukken
* Uitnodiging gemeente Haarlemmerliede tentoonstelling Alle Hens dd. 14 november. vkg
* Mail Udo Greuter van RWS inzake brief dorpsraad en ondernemingsvereniging mbt oversteek N200 nabij
Sugar City. Wordt meegenomen in de plannen en indien mogelijk gerealiseerd.
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake vuurwerkverbod. Betreft Nauera en Sparrenlaan.
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake verplaatsing knip Zwanenburgerdijk. Zie agendapunt 4.
* Mail van Leonie Campfens gemeente Haarlemmermeer betreffende uitnodiging feestelijke bijeenkomst
Sectorpark. Zie agendapunt 9.
* Mail Wilfried de Bats inzake uitnodiging vrijwilligersverwendag. vkg
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden Nauerna. vkg
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* Brief aannemer Dekker inzake planning bouw dorpshuis. vkg
* Mail gemeente Haarlemmermeer inzake vrijwilligersavond Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 7
december a.s. vkg
* Mail gemeente Haarlemmermeer inzake uitnodiging eerste paal dorpshuis. Alle bestuursleden gaan.
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake nieuwe huisstijl, logo, vlag en gemeentewapen. vkg
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake samenvoeging gemeenten en consequenties voor verenigingen en
stichtingen. vkg
4. Knip Zwanenburgerdijk
De nieuwe knip bij de Venenweg levert veel minder klachten op dan de knip bij de Lindenlaan. De 2e proef
duurt nog tot 17 november. Volgende week is weer een overleg over dit onderwerp met de projectmanager.
De Dorpsraad in samenspraak met de Ondernemingsvereniging gaan de gemeente adviseren om nadat de 2e
proef is afgerond als eerste de resultaten te beoordelen. Daarna moet duidelijk naar de inwoners
gecommuniceerd worden wat de Visie Ringdijk precies inhoudt en welke maatregelen de gemeente gaat
nemen om het beleid uit te voeren.
6.Update online dorpsplatforum
De activiteitenwebsite www.inzwanenburghalfweg.nl heeft onlangs een ‘eigen logo’ gekregen. Er staan nu al
zo’n aantal 90 bewoners met een publiekprofiel op en 30 bewoners zonder publiekprofiel. Inwoners kunnen
zich gratis registreren en ontvangen wekelijks de nieuwsbrief met actuele activiteiten. De Dorpsraad ziet
graag dat veel inwoners dit initiatief, naast registratie, ook ondersteunen door hun wensen aan te geven en
indien mogelijk te helpen bij het beheer. Dit laatste kan door een e-mail te sturen naar info@zwanenburghalfweg.nl
7. Status Hart van Zwanenburg
De eerste paal voor het nieuwe dorpshuis in Zwanenburg gaat op 19 november de grond in. Wethouders
Marjolein Steffens-van de Water en Adam Elzakalai geven samen met de voorzitter van Stichting
Leefomgeving Schiphol, Bernt Schneiders, en een aantal kinderen het startsein. Iedereen is van harte welkom
om 13.30 uur op de bouwplaats.
8. Terugblik verkiezingsdebat 7 november
De avond is positief verlopen. Het aantal bezoekers viel enigszins tegen.
9. Verslag portefeuillehouders
MK/MG: op 12 november was weer een netwerklunch. Dit keer waren ook vertegenwoordigers uit Halfweg
welkom. De nieuwe gebiedsmanager Jarno Kamphuis werd voorgesteld. Er waren ongeveer 25 deelnemers.
De volgende netwerklunch is 12 december. Op 8 december is de vrijwilligersverwendag vanuit de
Haarlemmermeer met diverse workshops.
KB: doet verslag van het beheers- en projectenoverleg.
* De knip werd besproken, zie eerder in dit verslag. Zodra een besluit is genomen voor een definitieve knip
worden de Weerenweg en Kruiswaal geasfalteerd en de trottoirs en parkeerplaatsen worden opnieuw
aangelegd. De Venenweg wordt opnieuw bestraat.
* Tuinen West wil graag een aansluiting op de N200. Vooralsnog is niet in de plannen opgenomen.
* Het grondwerk voor de toekomstige outlet is gereed.
* Met de Fa. Vos in de Dennenlaan is overeengekomen dat op er 11 grondgebonden woningen mogen
worden gebouwd op het terrein. Of en wanneer Fa. Vos actie gaat ondernemen is niet bekend.
* Op het terrein van de oude MAVO worden woningen gerealiseerd.
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*Don Bosco moet op de huidige locatie, naast de RK Kerk, plaats maken voor parkeerplaatsen. Vanuit de
gemeente hebben zij de locatie voormalige Gaandeweg school aangeboden gekregen. Echter de huurprijs is
onacceptabel hoog. DR zegt toe hierover in gesprek te gaan.
Actie: PV
GvH:
* Het westelijk deel van het gemeentehuis Halfweg staat op instorten en zal waarschijnlijk gesloopt moeten
worden. Het in het gemeentehuis gevestigde servicecenter moet blijven. Op de vraag hoe en wanneer is op
dit moment nog geen antwoord.
* Op 11 december om 16.00 uur is de laatste openbare raadsvergadering van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude. Het eerste gedenkboek van de gemeente wordt dan uitgereikt aan de Commissaris van de
Koning, de heer Remkes.
* Het weekend van 28 en 29 december 2018 staan in het teken van het afscheid van de gemeente. Er zijn
activiteiten gepland voor alle inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Alle activiteiten worden
gehouden in Sugar City te Halfweg. Meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden staat op
https://www.haarlemmerliede.nl/tabee.html
SV: Op 8 november was de onthulling van het boord over de woningbouw op het sectorpark. Op het
Sectorpark komen 24 vrije kavels in de verkoop die naar eigen inzicht gebouwd mogen worden. Daarnaast
kunnen in de bestaande bebouwin, naar eigen inzicht, acht atelierwoningen worden gerealiseerd.
Op dezelfde dag werd door de delegatie ook een bezoek gebracht aan Torenzicht en de in aanbouw zijnde
woningen rondom de RK Kerk.
10. rondvraag en sluiting
Mkn: De productie van de Vijfde Brug is gestart. De vijfde brug verschijnt tussen kerst en oud en nieuw en
wordt huis-aan-huis verspreid. In verband met de afscheidsactiviteiten van de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude wordt de krant eerst in Halfweg bezorgd.
HM: wijst erop dat het doek wat gebruikt is voor de onthulling van de borden bij het Sectorpark ergens
slingert. Zij zal de organisatie hierop attent maken.
PV: St Nicolaas komt op 24 november om 11.30 uur aan tegenover het Zwaantje. Burgemeester Pieter
Heiliegers heet hem welkom. Muzikale omlijsting door Eensgezindheid. Na een rondtoer door Halfweg en
Zwanenburg is er een feestmiddag in de Olm.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur
Opmerkingen bezoekers
* Gevraagd wordt of het plantsoentje bij de kop van de Lindenlaan weer hersteld wordt. Dit is wel de
bedoeling.
Actie: beheeroverleg
* Aandacht wordt gevraagd voor Ahrend terrein. Er zouden woonactiviteiten plaatsvinden in de gebouwen en
in het voormalige clubhuis.
Actie: beheeroverleg
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 14 november 2018
Vergadering

Wat

Wie

Wanneer

04-04-2018

Vervolg informatiemarkt over projecten

Gemeente H’meer

Voorjaar 2019

14-11-2018

Contact over huurprijs voormalige
Gaandewegschool tbv Don Bosco

PV

Dec 2018

14-11-2018

Plantsoentje terugbrengen kop
Lindenlaan

PV/KB

beheeroverleg

14-11-2018

Bewoning Arhendgebouwen

PV/KB

beheeroverleg
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