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 Onderwerp Bestuursvergadering 

Vergaderdatum Woensdag 15 mei 2019 

Locatie Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 

Aanwezige bestuursleden 

 

Afwezig bestuursleden 

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

Overige aanwezigen               11 bewoners c.q. belangstellenden, alsmede L. Kranenburg (LK) 
 

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

2. Verslagen 6 maart en 10 april 2019 
Beide verslagen worden zowel tekstueel als inhoudelijk doorgenomen. Er worden geen vragen gesteld. Beide 
verslagen worden goedgekeurd onder dankzegging aan de notuliste. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen 
* Gesprek met Onno Hoes en Marjolein Steffens. Goed gesprek geweest, punten van aandacht worden 
meegenomen. 
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake werkzaamheden riool Haarlemmerstraatweg. vkg 
* Email Kees Bos inzake werkzaamheden N200. vkg 
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake invoering blauwe zone. vkg 
* Brief gemeente Haarlemmermeer inzake halfjaarlijks overleg dorps- en wijkraden op 20 mei. PV,SV, KB en 
LB gaan 
* Email stichtingsbestuur De Olm inzake bijeenkomst gebruikersraad. LB en KB gaan 
* Email gemeente Haarlemmermeer inzake sluiting clubhuis Outlaw Motorcycle Gang. vkg 
* Email Jarno Kamphuis inzake locatie oude Julianaschool. Onderwerp is weer onder de aandacht. 
* Kopie brief van de buurtvereniging Nieuwe Brug inzake bezwaar bio energie centrale. vkg 
* Email Kees Bos inzake grenscorrectie Spaarndam. SV stuur brief naar GS van NH en cc naar Gem H’meer 
* Email dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude inzake verkeersmaatregelen 
Spaarndam/Penningsveer. Vkg 
* Info over nieuwbouw KSB terrein en Schreuder. Op 22 mei is een informatiebijeenkomst. 
 
4. Status diverse projecten Zwanenburg-Halfweg 
KB: De Polanenkade wordt tijdelijk tweerichting verkeer. De tekeningen c.q. vergunningen omtrent nieuwe 
duiker Polanenkade en riolering Halfweg Oost zijn nog niet goedgekeurd. DR heeft erop aangedrongen dat er 
een voorlichtingsavond komt. De avond moet georganiseerd worden door de aannemer. Er is nog geen 
datum bekend. 
De werkzaamheden bij boezembruggen starten volgende week. Als gevolg daarvan zal de N200 vijf nachten 
dicht gaan ivm vervoer van damwanden. Meer info staat op https://www.denieuwen200.nl/     
Een deel van de Domineeslaan is weer berijdbaar. 
 

https://www.denieuwen200.nl/
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5. Hart van Zwanenburg 
De bouw van het dorpshuis vordert. Op 20 mei is PCO overleg en wordt de verdere planning besproken. 
 
7.  Verslag portefeuillehouders 
MG/MK waren aanwezig bij de netwerklunch op 13 mei. Onderwerp van gesprek was tabblad voor ouderen. 
Een voorbeeld van het tabblad ligt ter inzage bij Pluspunt. De kosten bedragen € 12,50 per maand voor een 
standaard programma. 
Er is een nieuwe coördinator bij Sportservice Haarlemmermeer. Zij is zich aan het oriënteren en gaat alle 
verenigingen bezoeken. T.z.t. zal ze uitgenodigd worden om een toelichting geven tijdens een 
bestuursvergadering. 
KB meldt uit het beheeroverleg het volgende: Er is een interactieve website 
https://geoweb.haarlemmermeer.nl/GeoWeb/Index.html?viewer=Werkzaamheden met alle projecten. 
Helaas is de website nog niet compleet.  
Gevraagd is om veilige oversteek voor kinderen te maken in de Domineeslaan. 
PWN heeft de nodige werkzaamheden verricht. De wijze waarop de trottoirs achtergelaten zijn, verdient 
geen schoonheidsprijs. Klachten melden bij: https://haarlemmermeergemeente.nl/klachten 
In de Dennenlaan zijn een aantal reparaties aan het wegdek gedaan. Het wachten is op een renovatieplan, 
maar dat kan nog wel even duren. 
Op het Groene Schip langs de Machineweg komt een restaurant. Een besluit over de definitieve knip in de 
Zwanenburgerdijk is genomen. Meer informatie volgt via de social media. 
Voor airbnb zijn in de gemeente geen regels. Jarno Kamphuis onderzoekt e.e.a. 
Er moet bewegwijzering vanaf NS-station naar Halfweg en Zwanenburg komen.  
Op 20 mei is er een gesprek over Awakenings 2020 in de Houtrak.  
GvH Op het N1 terrein was weer een festival dit weekend. De geluidsoverlast was enorm. 
LK was op 16 april bij een bijeenkomst over het erfgoed Ringdijk.  
 
8. Rondvraag en sluiting 
HM: de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei is sfeervol verlopen. 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Opmerkingen bezoekers 

Op 18 april was een informatieavond over het nieuwe dorpshuis. Omtrent de parkeerplaatsen komt 
nog een nieuw plan.  

 

 
 

  

https://geoweb.haarlemmermeer.nl/GeoWeb/Index.html?viewer=Werkzaamheden
https://haarlemmermeergemeente.nl/klachten
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 15 mei 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 Sept 2019 

10-4-2019 Enquete schipholdiscussie Eef Haverkort Zomer 2019 

 


