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Het jaarverslag 2016 bevat een overzicht van de belangrijkste activiteiten waarmee het bestuur van 
de Dorpsraad zich in dat jaar heeft bezig gehouden.  

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Deze bijeenkomst is bedoeld om inwoners van Halfweg en Zwanenburg de gelegenheid te geven 
onder het genot van een drankje elkaar een voorspoedig Nieuwjaar te wensen. Dit  jaar werd de 
receptie weer druk bezocht. 
 

PR commissie  

In de loop van het jaar is de pers regelmatig benaderd via persberichten over uiteenlopende 
onderwerpen die op dat moment actueel waren voor een van beide of voor beide dorpen. 
Vijfde brug 
Het ledenmagazine Vijfde Brug is dit jaar 1 maal verschenen en wederom is besloten om het 
magazine huis-aan-huis te verspreiden. 
Website & Social Media 
Naast actueel nieuws staan er ook achtergrond artikelen op de website. De website wordt regelmatig 
bezocht. Om nog sneller nieuws te kunnen delen is er een facebook pagina. Deze wordt regelmatig 
bezocht en heeft 205 leden.  
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en geeft naast informatie over de agenda van de 
eerstvolgende bestuursvergadering kerninformatie over de lopende zaken waar de Dorpsraad mee 
bezig is, veelal via een link waar meer informatie staat. Deze informatie kan van onze eigen website 
zijn, maar kan ook naar een site van een belanghebbende organisatie of instantie verwijzen. Leden 
en niet leden kunnen zich gratis aanmelden voor deze nieuwsbrief via de website van de Dorpsraad. 
Ledenadministratie 
Het digitale bestand van de ledenadministratie daalt, maar uitbreiding hiervan wordt gestimuleerd. 
Een uitgebreid aantal e-mailadressen maakt het interessanter en zinvoller om leden via 
nieuwsbrieven sneller over allerhande zaken te informeren.  
 

Hart van Zwanenburg 
Het bleek niet mogelijk om op korte termijn de oude mavo te verwerven. Derhalve heeft de 
gemeente eind januari/begin februari besloten alsnog te gaan voor verplaatsing van de Lidl naar de 
locatie van de Olm en realisering van dorpshuis, sporthal en plein in het park op de huidige locatie 
van de Lidl. Maandelijks heeft de dorpsraad samen met de ondernemingsvereniging en de stichting 
De Olm c.q. stichting Zwanenburg-Halfweg overleg gevoerd met de gemeente. Uiteindelijk is op 22 
november 2016 het bestemmingsplan Zwanenburg de Kom Noordwestzijde door de gemeenteraad 
vastgesteld. Het bestemmingsplan vormt de basis voor de realisering van dit project. Het 
bestemmingsplan is ter inzage gelegd en drie partijen hebben beroep ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierdoor gaat wederom vertraging ontstaan in de 
realisering van de bouw. Naar aanleiding van de ingediende beroepen is de stichting Belang 
Leefbaarheid Zwanenburg-Halfweg opgericht door een groep verontruste bewoners. 
 

 

http://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=260.9732.1566142&url=http%3A%2F%2Fwww.zwanenburg-halfweg.nl


 

Schipholzaken  

Schipholoverleg vastgelopen 
Het overleg tussen Schiphol en omgeving is in het afgelopen jaar vastgelopen. Partijen komen er 
niet uit. Vergaderingen van de Omgevingsraad Schiphol worden afgezegd of uitgesteld, de 
delegaties praten nauwelijks nog met elkaar en lopen Den Haag plat om de eigen zaak bij de politiek 
te bepleiten. 

Belangrijke meningsverschillen betreffen de MER (Milieu Effect Rapportage), de nachtvluchten, wat 
er na 2020 moet gebeuren en het vollopen van Schiphol met niet ‘mainport gebonden vluchten’. 
Vooral dit laatste is pikant omdat selectieve groei van de luchthaven de hoeksteen was van de z.g. 
“Aldersakkoorden”.  

Het enige positieve nieuws is dat er geen discussie meer is over de noodzaak om de luchthaven 
Lelystad uit te breiden, hoewel deze wel weer met een jaar is vertraagd omdat de 
luchtverkeersleiding er niet op tijd klaar voor is. Ook heeft Schiphol verklaard zich te zullen houden 
aan de afspraak dat t/m 2020 maximaal 500.000 vluchten geaccommodeerd zullen worden. Het 
onderwerp woningbouw heeft de delegaties van bestuurders en bewoners uit elkaar gedreven 
waardoor de positie van “de omgeving” er niet sterker op geworden is. 

Om de impasse te doorbreken heeft de staatssecretaris de Omgevingsraad gevraagd advies uit te 
brengen over de periode t/m 2030 in de hoop dat een akkoord over een langere periode soelaas 
biedt. Ondertussen hopen alle partijen er beter voor te staan met een nieuwe regering. Daarom is 
niet te verwachten dat het overleg in de Omgevingsraad vlot getrokken kan worden voordat deze  
aantreedt. 
 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer gaan fuseren 
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer gaan vanaf  
1 januari 2019 samen verder als één gemeente. Want een grote gemeente kan efficiënter werken en 
dat helpt Haarlemmerliede om de dienstverlening voor haar inwoners op peil te houden en te 
verbeteren. Ook heeft een grote gemeente een sterkere positie in de regio: dat is gunstig voor 
inwoners en ondernemers van beide gemeenten. 
Herindelingsadvies 
De twee gemeenteraden zijn donderdag 13 april 2017 unaniem akkoord gegaan met het 
herindelingsadvies. Dat is de basis voor de Herindelingswet die de samenvoeging van de twee 
gemeenten mogelijk maakt. 
Zienswijzen 
Tot en met 10 februari 2017 kon iedereen een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp van 
13 december 2016. In totaal dienden 237 inwoners, dorpsraden, maatschappelijke organisaties, 
ondernemers en buurgemeenten een zienswijze in. Het merendeel ondersteunt het 
herindelingsontwerp. Het herindelingsadvies is daarom bijna gelijk aan het herindelingsontwerp. 
Hoe verder? 
Het herindelingsadvies gaat naar nu de provincie Noord-Holland, die hierover ook haar mening geeft 
en het doorstuurt naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het is 
uiteindelijk aan de Eerste en Tweede Kamer om de Herindelingswet vast te stellen. In november 
2018 zijn er verkiezingen voor een gezamenlijke gemeenteraad voor de  nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer. 
Natuurlijk verbonden 
De twee gemeenten zijn al lange tijd natuurlijk verbonden. Ze hebben een vergelijkbare 
geschiedenis en hebben beide voor een deel een open, agrarisch landschap met verschillende 
kernen. Bestuurlijk wordt er al veel samengewerkt. Halfweg en Zwanenburg hebben nu al samen 
één dorpsraad. 

https://www.haarlemmerliede.nl/home.html
https://haarlemmermeergemeente.nl/


 

 

Gebiedsvisie ontwikkeling dorpskern Halfweg 

Sterker dorpshart voor Halfweg. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil een nieuwe 
integrale ruimtelijke gebiedvisie maken, specifiek voor de dorpskern van Halfweg. De visie heeft 
betrekking op het gebied dat in een ruime lijn rondom de Oranje Nassaustraat, het z.g.n. plangebied. 
Specifiek wordt bekeken naar een drietal “verandergebieden”. De gebiedsvisie is een tussenstap 
tussen de grote lijnen van de structuurvisie “Samen naar 2035” en het vastleggen van bouw en 
gebruiksmogelijkheden in een bestemmingsplan. 
Voor de gebiedsvisie is als kernopgave gesteld: een sterker dorpshart voor Halfweg, met meer 
woningen, meer ruimte voor ontmoeting en betere maatschappelijke voorzieningen. Een van de 
belangrijkste ruimtelijke veranderingen is een keuze in de plek voor een nieuwe brede school. 
Voordat het college keuzes maakt in de gebiedsvisie, worden eerst de mogelijkheden en 
denkrichtingen op een rij gezet in een Visie op Hoofdlijnen. Dit geeft inzicht in de kansen voor 
ontwikkeling per deelgebied. 

De ontwikkelde en uitgewerkte plannen beginnen op enkele plaatsen vorm te krijgen. In overleg met 
omwonenden is een locatie voor een brede school aangewezen dit niet met instemming van de 
omwonenden maar aldus door de gemeenteraad besloten. De Rooms Katholieke kerk wordt 
verkleint en op de vrij gekomen gronden zal na herinrichting nieuwe woningbouw plaats vinden. Dit 
vind plaats in combinatie met de reeds gestarte werkzaamheden aan de Mientekade. Op het terrein 
van de voormalige gereformeerde kerk is men begonnen met de bouw van een 
appartementencomplex. Tevens zijn er plannen om de Oranje Nassaustraat iets te verleggen naar 
het westen om aan de oostzijde ruimte te verkrijgen voor extra parkeerplaatsen voor de nieuw te 
bouwen brede school. In het plan is mede opgenomen het autoluw maken van de weg om 
doorgaand vrachtverkeer te weren. In ontwikkeling is het parkje op de hoek van de N200 en de 
Oranje Nassaustraat voor nieuwbouw.  

Inbreilocaties 
Bouwplan De Boomgaard 
In 2016 is bouwvergunning verleend voor 16 woningen, gedeeltelijk koop en huur. Naar verwachting 
worden de woningen in april 2017 opgeleverd. 
Bouwplan Wilgenlaan/Populierenlaan 
In augustus 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan. Alsnog kunnen woningen 
in zowel de Wilgenlaan en Populierenlaan worden gerealiseerd.   
Mientekade 
In 2016 is gestart met voorbereidende werkzaamheden. Het plan voorziet in de bouw van sociale 
huurwoningen en 7 koop appartementen en de realisering van een gezondheidscentrum. Naar 
verwachting wordt medio 2017 de eerste paal geslagen. 
Klein Hoekenes  
Voorbereidingen zijn in 2016 gestart voor de bouw van 14 koopwoningen. Start bouw in 2017.  
 

Sociaal Domein 
Ouderen 
1 januari 2015 was de start van het sociaal domein, dat wil zeggen dat de zorg en ondersteuning 
voor inwoners, die hulp en zorg nodig hebben, nu bij de gemeente ligt. 
De dorpsraad is met beide gemeenten in overleg over deze ondersteuning voor zorg. 
De gemeente is gestart met het houden van preventieve huisbezoeken bij inwoners die 80 jaar zijn 
of worden. Dit gebeurt in samenwerking met Meerwaarde, sociaal werker en huisartsen. De 
interviews worden gedaan door vrijwilligers. 
In de Haarlemmermeer is de website haarlemmermeervoorelkaar.nl van start gegaan. Iedereen die 

http://haarlemmermeervoorelkaar.nl/


 

een hulp vraag heeft kan daar terecht. Iedereen die hulp kan bieden is ook van harte welkom.  
De website geeft informatie over vrijwilligerswerk, bevat een vacaturebank, individuele vragen en 
aanbod en biedt workshops en cursussen voor vrijwilligers. We zijn in overleg met Haarlemmermeer 
om ook Haarlemmerliede en Spaarnwoude daarop aan te sluiten.  
Een aanwinst voor het dorp is zeker Meerwaarde PlusPunt Zwanenburg in de Dennenlaan. Hier kan 
men terecht voor informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk, 
hulp en dienstverlening. 
Onderwijs 
Beide gemeenten zijn bezig met een Brede School. De gemeenteraad van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude heeft besloten, ondanks bezwaren van omwonenden, om een Brede School te 
realiseren op het Margrietplantsoen. De Dorpsraad had geadviseerd om te wachten met de 
ontwikkelingen tot na de realisering van de fusie, temeer omdat dezelfde kwestie ook in Zwanenburg 
speelt. 
Jongeren 
‘Meer voor elkaar’ heeft vanaf oktober 2016 aandacht gekregen door middel van een 
informatiemarkt. 
Wijkleerbedrijf 
In november 2016  heeft de officiële opening plaatsgevonden.  

 
Eigen Haard 
20 april heeft de officiële opening plaatsgevonden van Eigen Haard. 
In november heeft een overleg plaats gevonden in Eigen Haard  waarbij diverse maatschappelijke 
organisaties aanwezig waren. Gesproken is over de verdere ontwikkeling van het Huis van de Buurt. 

Energie Park Zwanenburg 
Een aantal ondernemers heeft het plan opgevat om een groot landbouwgebied ten zuiden van 
Zwanenburg te gebruiken voor het plaatsen zonnepanelen. Dit resulteerde in ernstige bezwaren bij 
een aantal omwonenden. De Dorpsraad heeft met beide partijen gesproken en erop aangedrongen 
te zorgen voor een duidelijke communicatie. In gesprekken met de gemeente bleek dat zij niet van 
plan waren een vergunning af te geven en dat voor er een aanvraag gedaan kon worden eerst de 
provincie zijn fiat voor een groot zonnepanelenpark in dit gebied zou moeten afgeven. Ondertussen 
is duidelijk dat de kans dat er toestemming komt vrijwel nihil is. De Dorpsraad heeft de 
ontwikkelingen met belangstelling gevolgd, maar geen standpunt ingenomen. Alhoewel het nooit 
zover is gekomen vereiste de goedkeuring van de provincie voldoende draagvlak van de bevolking. 
Onduidelijk was het hoe dat gedefinieerd zou moeten worden. Daarnaast zou er ook nog altijd de 
mogelijkheid zijn om tegen een vergunning aanvraag in beroep te gaan.  

Sugar City  

Op het terrein van Sugar City is minder gebeurd dan verwacht. Er loopt nog steeds een 
bezwaarprocedure van diverse instanties, waaronder de Dorpsraad. Deze richt zich vooral tegen het 
feit dat er geen verkeersplan is en er geen duidelijkheid is over het parkeerbeleid. De Dorpsraad 
heeft wel een gesprek gehad met Neinver, het bedrijf dat de outlet gaat ontwikkelen. Daarin werd 
duidelijk dat de plannen niet in de ijskast zijn beland, maar er vooral aan een verkeersoplossing 
wordt gewerkt. Het ontwerp daarvan is ondertussen ook aan de Dorpsraad, maar ook gemeente 
Haarlemmermeer gepresenteerd. Neinver lijkt zich ook zorgen te maken over het parkeren in 
Zwanenburg en zal zijn best doen om dit niet te bevorderen. Op piekmomenten zal er een alternatief 
parkeerterrein in Haarlemmerliede worden ingericht en worden er vandaar shuttle bussen ingezet. 
Ondertussen is er wel enige bedrijvigheid geweest op het terrein. Langs de Ringvaart zijn 

http://www.meerwaarde.nl/contact/pluspunt-zwanenburg
http://www.meerwaarde.nl/informatie_advies/meerwaarde-pluspunten-#toc0
http://www.meerwaarde.nl/informatie_advies/meerwaarde-pluspunten-#toc0


 

damwanden geslagen en het gebied is bomenvrij gemaakt. De uitgesproken verwachting dat er met 
de sanering van het terrein zou worden begonnen is vooralsnog niet waargemaakt. 
 

Wateroverlast  
Eind 2016 zijn de rioleringswerkzaamheden in de Domineeslaan afgerond en sindsdien is de extra 
capaciteit daar beschikbaar. Op de plaatsen waar putten zijn gegraven is noodbestrating 
aangebracht. De ondergrond moet hier nog inklinken en de bedoeling is om tegelijkertijd met het 
afronden van de ander rioleringswerkzaamheden het wegdek te herstellen. Ondertussen is ook het 
project om de afvoercapaciteit in de Lindenlaan te vergroten aanbesteed en begonnen. Ook hier is 
de boring met succes uitgevoerd en is de overlast beperkt gebleven. In de Sparrenlaan is het riool 
vergroot en er volgen nog een aantal aanpassingen op kruispunten. 

 
Herinrichting N200 en vervanging boezembruggen 
Eind 2014 heeft Rijkswaterstaat in opdracht van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude de 
“Quickscan leefbaarheid N200” uitgebracht. Hierin staan aanbevelingen om de weg door Halfweg 
wat meer het aanzicht en gevoel van een dreef te geven. De Dorpsraad heeft hierover in 2015 en 
2016 met bovengenoemde partijen van gedachten gewisseld, maar tot echt concrete plannen is het 
toen niet gekomen. Tot de noodzaak van een renovatie van de N200 tussen Halfweg en Amsterdam 
een hogere prioriteit kreeg. In de vorm van een “stakeholdersoverleg” werden belanghebbenden 
door Waternet en Rijkswaterstaat bijgepraat over het project, het vervangen van een 
hoofdwaterleiding die midden onder de N200 ligt en het renoveren van die weg. Daarbij kon het 
project in Halfweg zelf aansluiten en worden ook de Boezembruggen vervangen. Belangrijkste 
uitkomst is dat het als één geheel wordt uitgevoerd en er dus maar één maal last is van overlast. En 
dat de Boezembruggen er niet beide gelijktijdig uit hoeven, zodat er wel verkeer mogelijk blijft, zij het 
met verminderde capaciteit. Voor Zwanenburg is gekeken naar mogelijk sluipverkeer over de dijk en 
hier heeft de gemeente Haarlemmermeer toegezegd met een mogelijk tijdelijke oplossing te komen 
voordat de werkzaamheden aan de bruggen beginnen. 

 
4 mei 
De Dorpsraad organiseerde, zoals gebruikelijk, de activiteiten rondom de 4-mei viering. Een 
vertegenwoordiging vanuit de Dorpsraad, evenals een vertegenwoordiging van beide 
gemeentebesturen woonden de plechtigheden zowel in Halfweg als in Zwanenburg bij.  

Bestuur Dorpsraad 

Leo Brugman, Kees Bos en Marion Groot werden opnieuw benoemd voor een zittingsperiode van 
drie jaar. Peter Vreeswijk werd opnieuw benoemd als voorzitter. 
Gerda Sportel en Charles van Logchem traden, om voor hen moverende redenen, tussentijds af. 
Naast de reguliere activiteiten bezoeken bestuursleden tevens het kenniscontact met de 
burgemeesters en wethouders van de Haarlemmermeer en vindt regelmatig overleg plaats met de 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Tevens worden vergaderingen, recepties en jubilea 
bijgewoond om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en gebeurtenissen in beide dorpen en 
ook de informele contacten te onderhouden. 

De vergaderingen van de Dorpsraad zijn openbaar en worden regelmatig bezocht door 
belangstellenden. Verder zorgt de aanwezige pers er voor dat iedereen op de hoogte kan blijven van 
de activiteiten. Afgevaardigden van politieke partijen van beide gemeenten, vertegenwoordigers van 
politie, Stichting Meerwaarde wonen regelmatig de vergaderingen bij. Het bestuur vergadert iedere 
eerste woensdag van de maand in Cultureel Centrum De Olm. Regelmatig vindt, voorafgaand aan 
de reguliere vergadering overleg plaats met de gebiedsmanager. 
 



 

**** 

 

Meer informatie over bovenstaande onderwerpen en het meest actuele nieuws van de Dorpsraad 

op: www.zwanenburg-halfweg.nl  
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