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NIEUWS

Voor u ligt de nieuwe uitgave van onze bekende
‘Vijfde Brug’ die wij ook dit jaar weer bij alle inwoners
van Zwanenburg en Halfweg bezorgen. De reden dat
wij dit doen is eenvoudig: er spelen zoveel onderwerpen nu en de komende tijd in beide dorpen dat
wij het van belang vinden om alle inwoners van ons
duo dorp te informeren.

MOGELIJKHEDEN
WONINGBOUW
RONDOM SCHIPHOL
VERRUIMD
Bij besluit van 23 oktober 2017 is het
LuchthavenIndeling Besluit (LIB) gewijzigd. Dit besluit treedt op 1 januari 2018
in werking. Met de inwerkingtreding
van dit wijzigingsbesluit wordt een
belangrijk deel van de door de regio
ervaren knelpunten met betrekking
tot de ruimtelijke ontwikkeling nabij de
luchthaven opgelost.
Het komt er op neer dat de mogelijkheden
van woningbouw rondom Schiphol
worden verruimd. Daar staat tegenover
dat gemeenten en provincies (Noord- en
Zuid-Holland) in regels de aanwezigheid
van vliegroutes moeten verankeren.
Bij toekomstige verkoopovereenkomsten dient een kettingbeding te worden
opgenomen met betrekking tot de
geluidsbelasting (kopen en bewust zijn
van geluidsbelasting in de omgeving).
Het uitgangspunt hierbij is dat de
luchtvaartsector wordt gevrijwaard van
extra kosten als gevolg van de door het
wijzigingsbesluit toegestane ruimte voor
woningbouw.
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SCHIPHOL 2017 EN HOE NU VERDER
De afspraken van het Aldersakkoord staan onder druk. De MER rapportage
die nodig is om de afspraken in wetgeving vast te leggen laat wederom op
zich wachten. Maar zijn de berekeningen in de rapportage wel juist?
Aldersakkoord
Het jaar 2017 stond in het teken van het behoud van
de afspraken in het Aldersakkoord. Omdat de grens
van 500.000 vliegbewegingen in 2020 al is bereikt,
ontstond er veel druk om de grens nu al op te rekken.
De bewonersvertegenwoordigers hebben dit kunnen
voorkomen. Alle partijen erkennen thans de grens
van 500.000 vliegbewegingen in 2020. Dit ondanks
het later beschikbaar komen van vliegveld Lelystad
en de grote druk om meer vakantie vluchten toe
te laten. Een grote rol in de discussie speelde ook
het veiligheidsrapport. Bij meer dan 500.000 vluchten moeten er ingrijpende veiligheidsmaatregelen
worden genomen. De discussie over de periode
tot 2020 maakt het niet eenvoudig, maar wat dit
betreft mogen we tevreden zijn. Wat betreft de
nachtvluchten is er nog steeds geen mogelijkheid
om de afspraak ‘niet meer dan 29.000 nachtvluchten’
waar te maken. Dit komt omdat de beperking van
de nachtvluchten in wetgeving moet worden vastgelegd en zolang dit niet gebeurt, is het oude regiem
van kracht. Zeer kwalijk allemaal!
Om de afspraken in het Aldersakkoord in wetgeving
vast te leggen is een nieuwe MER (Milieu Effect
Rapportage) nodig. Deze rapportage wordt onder
regie van Schiphol vastgesteld en zou half oktober
verschijnen, maar de termijn is al meerdere keren
overschreden. De MER zal duidelijk maken hoe de
zogenoemde 50/50 regel die na 2020 gaat gelden,
uitwerkt. De 50/50 regel betekent dat het effect van
de stillere vliegtuigen voor 50% leidt tot hinderbeperking en voor 50% tot groei van het vliegverkeer.
Dus kleinere geluidscontouren maar meer vliegtuigen.
De Polder- en Kaagbaan zitten vol, dus de overige
banen worden drukker. Ook kan in het ene gebied
de geluidshinder vermeerderen en elders verminderen.

Ook het nieuwe normen- en handhavingsstelsel
(preventief baan gebruik in plaats van vaste meetpunten) kan dan in de wet worden vastgelegd. Heel
spannend is welke groeimogelijkheden de 50/50
regel geeft. Schiphol is hier heel optimistisch over,
maar onze vertegenwoordigers maken een heel
andere inschatting. Er is volgens ons, ondanks de
50/50 regel nauwelijks groei mogelijk. De eerste
berekeningen maken duidelijk dat er vooral op het
binnengebied meer druk ontstaat.

Hart van Zwanenburg
Allereerst wat ons het meeste bezighoudt: Hart
van Zwanenburg, realisering van het dorpshuis en
sporthal. Op 21 november jl. was eindelijk de zitting
bij de Raad van State tussen de gemeente en de
drie bezwaarmakers. Als alles meezit, volgt na zes
weken de uitspraak, maar deze kan ook met een
periode van zes weken worden verlengd. Dat houdt
in dat we de definitieve uitspraak op zijn laatst in
februari 2018 te horen krijgen.
Inbreilocaties
In Zwanenburg zijn de woningen in de voormalige
boomgaard van Van der Laan gerealiseerd. De zes
eengezinswoningen aan de Populierenlaan worden
binnenkort opgeleverd. In Zwanenburg-West komen
14 nieuwe woningen op het terrein van het voormalige waterpompstation. Het terrein van de oude
Julianaschool aan de Wilgenlaan is wel gemeentelijk
eigendom en ligt al jaren braak. Ondanks veelvuldig
aandringen van de Dorpsraad neemt de gemeente
helaas niet zelf het initiatief om daar te gaan bouwen.
In Halfweg vinden ook de nodige bouwactiviteiten
plaats. Het appartementencomplex Torenzicht aan
de Schoolstraat wordt met de nodige vertraging

gerealiseerd. Samen met de zeven appartementen
Sluiswachter aan de Mientekade, de woningen van
Ymere, eveneens aan de Mientekade en de woningen
rondom de katholieke kerk geven Halfweg en
Zwanenburg weer een impuls op de woningmarkt.
Wij dringen er bij de gemeente regelmatig op aan
om vooral voor starters en senioren woningen te
realiseren. Echter het probleem is dat de meeste
inbreilocaties in particulier bezit zijn en de Dorpsraad
daar dus geen invloed op heeft.
Sugar City
De Amsterdam Style Outlets op het Sugar City terrein
wordt, als alles meezit, medio 2019 opgeleverd.
Werk aan de weg in Halfweg
In 2018 wordt begonnen met de vervanging van de
boezembruggen. Ook de N200 naar Amsterdam
gaat op de schop.
U leest het goed: het bestuur van de Dorpsraad
Zwanenburg-Halfweg zit niet stil en zou best wat
meer ondersteuning van u, als bewoners van
Zwanenburg en Halfweg kunnen gebruiken.
Word in ieder geval lid als blijk van waardering.
Let wel: het is allemaal vrijwilligerswerk!!! Ook zijn
wij op zoek naar een paar enthousiaste nieuwe bestuursleden. U kunt mij altijd bellen op 020-4974614.
Ter afsluiting wens ik u allen, namens het voltallige
bestuur, veel leesplezier en een fantastisch maar
vooral gezond 2018.

HELP DORPSRAAD AAN NIEUWE
LEDEN & WIN EEN LUNCH
Twijfels over cijfers
Uit recent onderzoek van een bewonersgroep uit
Overijssel is gebleken dat de berekeningen in de
MER voor uitbreiding van de luchthaven Lelystad niet
kloppen. Voor Schiphol zijn de vertegenwoordigers
van de ORS (OmgevingsRaad Schiphol) altijd blindgevaren op de gegevens van de rekenmeesters van
de gespecialiseerde bureaus. Als de berekeningen
voor Lelystad niet kloppen, zijn deze voor Schiphol
dan wel juist, is de vraag die menigeen zich stelt.
Er is veel gebeurd in 2017 en de komende tijd zal
nog veel duidelijkheid moeten geven over de toekomst van Schiphol.

Samen lid en samen lunchen?
Meld je aan als nieuw lid of stimuleer familie, vrienden en/of buren om lid te worden en geef ze op
voor 31 januari 2018. Onder de nieuwe leden wordt een lunch bon voor twee personen bij Eetcafé
Het Zwaantje verloot. Leden die een nieuw lid aanbrengen, dingen mee naar een lunch bon voor
twee personen bij Brasserie Het Gemaal.
De Vereniging Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg zet zich al sinds 1954 in voor de belangen en leefbaarheid van de dorpen Zwanenburg en Halfweg. Op dit moment zijn ongeveer 900 dorpsgenoten
lid van onze vereniging. Dat is niet zo veel als je bedenkt dat beide dorpen samen 4400 gezinnen
hebben. Tijd dus om lid te worden en mee te helpen onze dorpen leefbaar te houden. Hoe meer
leden, hoe sterker wij ons kunnen opstellen naar gemeenten, provincie en overheden. Word
daarom lid of breng een lid aan en maak kans op een lunch. De kosten bedragen slechts € 8,50
per jaar via automatische incasso. Nieuwe leden ontvangen, als ze dat aangeven, automatisch de
ledennieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt tien maal per jaar. In de nieuwsbrief staat ook de
uitnodiging voor het bijwonen van de bestuursvergadering.

Jaap Kroon, bewonersvertegenwoordiger in ORS

Reacties: Brievenbus in de hal van
‘De Olm’ of mail naar:
redactie@zwanenburg-halfweg.nl

Concept & Creatie
www.studiovanloon.com

Drukwerk
www.drukkerijkoopmans.nl
Website
www.bratpack.nl

VOORWOORD

Aanmelden
Lid worden kan eenvoudig door het aanmeldingsformulier op de website www.zwanenburg-halfweg.nl
in te vullen. Breng je een nieuw lid aan laat dan het nieuwe lid het aanmeldingsformulier op
de website invullen. Om mee te dingen naar de lunch bon stuur je tevens een e-mail naar
info@zwanenburg-halfweg.nl met de gegevens van het lid dat je aanmeldt. Aanmelden kan ook
door de aanmeldingskaart die bij dit ledenblad is gevoegd in te vullen en op te sturen of af te
geven. Alleen aanmeldingen die volgens één van bovengenoemde procedures worden ontvangen
dingen mee naar de lunch bonnen.
In de tweede week van februari worden de bonnen verloot. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.

Peter Vreeswijk, voorzitter

NIEUWJAARSRECEPTIE
ZATERDAG
6 JANUARI 2018

Jaarlijkse traditie die niet meer weg
te denken is aan het begin van het
nieuwe jaar. U bent van harte welkom.
De nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad
is hét moment om dorpsgenoten,
winkeliers, bedrijven en ook vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheden een voorspoedig en vooral
gezond nieuw jaar te wensen. De
receptie is op zaterdag 6 januari
2018 van 16.00 - 18.00 uur in
Cultureel Centrum De Olm. Ook als
u geen lid bent, nodigen wij u van harte
uit. Het is een mooie gelegenheid om
kennis te maken met het bestuur en van
de voorzitter, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak, te horen waar de Dorpsraad
voor staat en zich mee bezighoudt.
Hopelijk is dat aanleiding voor u om de
Dorpsraad te steunen en lid te worden.

We rekenen op uw medewerking, want samen staan we sterker!
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DORPSRAAD
VERWACHT GOEDKEURING HART
VAN ZWANENBURG
De Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State behandelde
op 21 november het bestemmingsplan De Kom Noordwestzijde (Hart
van Zwanenburg: verplaatsing van
de Lidl en realisatie dorpshuis met
sporthal en plein). De Dorpsraad was
als partij aanwezig en heeft een goed
gevoel over een positieve uitspraak.

BUURTTUIN WILG EN ES
VERRIJKING VOOR DE BUURT

NIEUWS

In maart van dit jaar is gestart met de aanleg van de buurttuin in de Wilgenlaan
naast Basisschool de Achtbaan. De dorpstuin voor jong en oud groeit en bloeit.
De feestelijke opening was op 2 april en toen werd
er nog volop gezaaid en geplant. Op dit moment
is het herfst in de buurttuin, maar van de zomer
stond veel in bloei en was het een lust voor het
oog om te zien. Een kwart van de tuin is schooltuin. De kinderen van groep zes van de Achtbaan
zijn elke woensdag ijverig in de weer in ‘hun’ tuin.
Zij ontdekken hoe leuk het is om na al het werken
zelf te kunnen oogsten!
Een groepje vrijwilligers werkt op woensdag en zondag in de tuin en zijn elke keer weer verrast om te
zien wat er is opgekomen en geoogst kan worden.
Contact met elkaar, samenwerken, gezelligheid,
wieden, zaaien, planten en oogsten is een leuke
bezigheid en uiteraard is er tussendoor ook tijd voor
koffie en thee. De tuin is een verrijking voor de buurt!

Wil je mee helpen? Kom dan langs op woensdag
of zondag of meld je aan via de facebookpagina buurttuinwilgenes. Je kunt ook bellen met
Esther Velzeboer op telefoonnummer 06 1215 1865.
Je bent van harte welkom!
Activiteiten
Volgend jaar willen we enkele activiteiten organiseren, bijvoorbeeld zomersoep maken en samen
in De Olm proeven of een vrolijk oogstfeest in de
herfst. Het worden in ieder geval activiteiten waar
veel mensen van kunnen genieten.
Tot ziens in de buurttuin Wilg en Es!

STOOMGEMAAL BLAAST IN 2018 JUBILEUM WOLK
In 2018 viert Stoomgemaal Halfweg haar 40-jarig jubileum met een open dag voor de inwoners van Halfweg en
Zwanenburg. Het vieren van dit jubileum kan alleen omdat veel dorpsgenoten het Stoomgemaal een warm hart
toedragen als vrijwilliger of als donateur. Ook het bestuur zet zich in om daar waar mogelijk sponsorgeld binnen
te halen, zodat het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld in stand blijft.

Het geding werd behandeld door een
meervoudige kamer. De voorzitter en
de leden waren goed op de hoogte
van de zaak en hadden van te voren
een aantal vragen schriftelijk kenbaar
gemaakt.
Aan de orde kwam in grote lijnen:
•	Formele fout in de procedure:
niet alle stukken waren beschikbaar
en/of niet vermeld in de toelichting
op het bestemmingsplan
•	Uitbreiding van de Lidl met 480 m2
winkelvloeroppervlak
• Parkeren
• Geluid en lichtinval
De zitting is goed verlopen, in die zin dat
de advocaat en de ambtenaar van de
gemeente deskundig hebben kunnen
reageren op de vragen van de kamer
en het verweer van appelanten. Tijdens
de zitting heeft Saskia Vreeswijk,
namens de Dorpsraad de pleitnota
voorgelezen.
De Dorpsraad verwacht dat de Raad
van State het bestemmingsplan goedkeurt en de beroepen geheel of gedeeltelijk ongegrond verklaart en het Vaststellingsbesluit van de gemeenteraad
ongewijzigd in stand laat. De uitspraak
is over zes weken, maar kan met eenzelfde periode worden verlengd.

AFSCHEID HUISARTS
TH.L. SCHRIJVER
Theo Schrijver draagt met een gerust hart zijn praktijk over. Hij blijft onder andere voor
een paar uren per week klachtenfunctionaris bij een huisartsenpost in Amstelland.
Op 1 januari 2004 begon Theo Schrijver als huisarts in Zwanenburg. Hij studeerde in Amsterdam
en werkte als verpleeghuisarts. In 2000 besloot hij de overstap te maken naar regulier
huisarts. In 2004 nam hij de praktijk van dokter Nassier over. In eerste instantie in dezelfde
praktijkruimte en later in het gebouw van de Amstelring in de Van Hallstraat.
Medisch Centrum Zwanenburg
Schrijver heeft met een aantal collega’s het Medisch Centrum Zwanenburg opgezet.
In 2012 werd het centrum in gebruik genomen. Naast de vaste staf is er specialistische
hulp zoals praktijkondersteuning voor ouderen en somatische klachten. Maar er is ook
plaats voor artsen in opleiding en stagiaires. Het samenwerkingsverband is een goede
keus geweest en dit is ook duidelijk een landelijke trend.

Tijd voor een nieuwe toekomst
Nu de praktijk naar zijn gevoel op orde is, wil hij het rustiger
aan doen en de zaken overdragen. Wat de toekomst betreft
heeft hij geen duidelijk omlijnde plannen. Meer tijd voor
lezen, van de natuur genieten en met zijn handen bezig
zijn. Daarnaast blijft hij onder andere voor een aantal
uren per week klachtenfunctionaris bij een huisartsenpost in Amstelland.
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poetsen, rondleidingen verzorgen, educatie geven,
de ontvangstbalie bezetten en party’s verzorgen.
Zonder de tomeloze inzet van deze vrijwilligers kan
het gemaal niet voortbestaan. Deze vrijwilligers
‘werken’ samen 10.000 tot 12.000 uur per jaar.
Onder de vrijwilligers heerst een vriendschappelijke
sfeer, waarbij ieder in zijn waarde wordt gelaten en
doet waar hij of zij goed in is.
Schoorsteen moet blijven roken
Om de schoorsteen van het Stoomgemaal te laten
roken is geld, veel geld nodig. Gelukkig zijn er een
aantal vaste donateurs die jaarlijks een bijdrage
schenken. Donateur van het Stoomgemaal worden
kan eenvoudig en daarvoor heb je altijd vrije toegang
en word je uitgenodigd voor de eerste en laatste
draaidag van het seizoen.
Naast de vaste donateurs is het bestuur altijd op zoek
naar bedrijven en instellingen die sponsorbedragen
ter beschikking stellen. Het gebouw dat het Stoomgemaal huisvest dateert uit 1852 en heeft regelmatig
groot onderhoud nodig. Dankzij de steunfondsen, het
bedrijfsleven en de inzet van de vrijwilligers werd de
39 meter hoge schoorsteen gerenoveerd, werden de
asbestgolfplaten van de verbindingsgang tussen de
twee gebouwen vervangen en werd het voegwerk aan
de zuidzijde van het gebouw hersteld.

In 2011/2012 werd hij getroffen door een auto-immuunziekte. Een ernstige ziekte waarbij
lichaamseigen stoffen als vreemd worden gezien en het lichaam antistoffen gaat aanmaken.
Door de milt te verwijderen stopt de aanmaak van antistoffen, maar
dit vermindert de weerstand. Na een lange revalidatie keerde hij
terug als huisarts. Het was wel even wennen dat hij door zijn ziekte
de patiënten geen hand meer kon geven. Het deerde de patiënten
niet; zij waren blij met zijn terugkeer.

Patiënten kunnen persoonlijk afscheid nemen
van dokter Schrijver in De Olm op donderdag
25 januari 2018 van 16.00 - 18.30 uur.
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Open dag voor alle inwoners
Een jubileum is reden voor een feestje en daarvoor
nodigen we alle inwoners van Halfweg en Zwanenburg
uit op zaterdag 26 mei 2018. Op die dag houden we
open huis en zijn er tal van activiteiten voor jong en
oud. Vrijwilligers die alles over stoom, techniek en
historie vertellen tijdens een rondleiding. Kinderen
mogen kolen scheppen, ijzer smeden, proefjes doen,
maar er is ook muziek en natuurlijk voor iedereen een
hapje en een drankje. Noteer de datum vast in de
agenda en let op de definitieve uitnodiging die in mei
2018 verschijnt in verschillende media.

Beleef de historie
Onder stoom is het gemaal een levende historie, waar
de sfeer van vroeger tot leven komt. De geur van
smeerolie en de enorme hitte van een met kolen gestookt vuur. De aanblik van de enorme schepraderen
is een belevenis op zich en een wandeling over de
40 meter lange balustrade is een bijzondere ervaring.
Vrijwilligers pure noodzaak
De ongeveer 45 vrijwilligers die verbonden zijn aan het
Stoomgemaal zorgen er voor dat het gemaal in al zijn
pracht en glorie kan blijven werken. Vrijwilligers voor
techniek, maar ook vrijwilligers die schilderen, smeren,

Tot slot
De Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg is opgericht op 23 mei 1978 op initiatief van onder andere voormalig burgemeester Frank IJsselmuiden
van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
IJsselmuiden was voorzitter tot zijn overlijden in 2015.
Hij werd opgevolgd door Paul te Beest en samen met
Bart Huisman (secretaris), Mary Knijn (penningmeester), Gert-Jan van den Boogaard, Peter Capelle en
Louis Otto vormt hij het huidige bestuur. De conservator van het gemaal is Peter van Kaam.
Hans Pont heeft in oktober 2017 zijn bestuursfunctie neergelegd. Hij was bestuurslid sinds 1996. Louis
Otto is bestuurslid sinds de oprichting en denkt er ook
over om zijn functie na 40 jaar neer te leggen. Kort
gezegd: Wie wil ons bestuur versterken? Meer informatie over de functie bij de voorzitter.
Kijk op www.stoomgemaalhalfweg.nl voor meer informatie over de activiteiten, party’s, het vrijwilligerswerk, donateur worden, contact met de conservator
of voorzitter en volg ons op facebook.

Erfgoed behouden voor nageslacht
Het Lloyd’s Register, voorheen Stoomwezen B.V. verplicht dat iedere 40 jaar een klinknaad onderzoek aan
de stoomketel wordt uitgevoerd. Dit jaar is de stoomketel van het gemaal aan de beurt. Met de ontmanteling van de ketel, het onderzoek en het opnieuw aanbrengen van de isolatie zijn enorme kosten gemoeid.
Deze kosten kan de Stichting zelf niet dragen en dus
wordt er weer gezocht naar sponsoren. Zonder goedgekeurde ketel geen stoom en zonder stoom gaat het
erfgoed voorgoed verloren en kunnen we onze kinderen niet meer laten zien hoe de Haarlemmermeer tot
land werd gemaakt en hoe we droge voeten kregen.
Dorpsraad Zwanenburg - Halfweg December 2017
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nieuwtjes rondom Amsterdam The Style Outlets.
Kunt u iets zeggen over hoeveel en het soort
winkels dat er gaat komen, hoeveel toezeggingen
heeft u?
Amsterdam The Style Outlets trekt luxueuze merken
uit het hogere segment aan. We merken nu al dat er
grote interesse is van merken - zowel nederlandse en
internationale merken van het premium en populaire
segment. We zijn trots te zeggen dat al 50% van de
beschikbare winkelruimte is verhuurd, terwijl wij nog

vroeg in het proces zitten. Welke merken dit precies
zijn wordt ongeveer een half jaar voor de opening
bekend gemaakt.

kaal leeft. Graag blijven we dan ook investeren in een
prima relatie waarin we elkaar weten te vinden, net
zoals in de afgelopen jaren is gebeurd.

Hoe denkt u in de toekomst met de
bewoners- en ondernemersverenigingen
samen te kunnen werken?
Het is van belang elkaar op een regelmatige basis te
blijven spreken. Zo kunnen we elkaar op de hoogte
houden bij nieuwe ontwikkelingen en horen wat er lo-

Conclusie Dorpsraad
Met dank aan Merel Zeilstra voor het beantwoorden
van onze vragen kunnen wij vooralsnog blij zijn met
de manier waarop Neinver naar ons luistert en met
de Dorpsraad en Ondernemersvereniging communiceert. Het blijft natuurlijk afwachten hoe de zaken er

TUSSEN DE BIETENBRUG EN WEERENBRUG
WORDT VOLOP GEWERKT
Dat er gewerkt wordt op het terrein tussen de Bietenbrug en de Weerenbrug zal iedereen wel opgevallen zijn. Na het
slaan van een damwand is begonnen met de sanering van het terrein. Een voorbode van ‘Amsterdam The Style Outlets’
die hier in opdracht van Neinver gebouwd gaat worden. Dat dit gevolgen gaat hebben voor de omgeving is duidelijk.
We legden Merel Zeilstra, Senior Account Executive bij het communicatie adviesbureau van
Neinver, Hill+Knowlton, de onderstaande vragen
over het project voor. Daarnaast hadden we ook
graag een interview gehouden met de verantwoordelijk vertegenwoordiger van Neinver, Sebastiaan Sommers. Hoewel hij hieraan graag wilde
meewerken is het jammer genoeg niet gelukt een
geschikt tijdstip voor dit interview te vinden. U houdt
dit interview tegoed van ons.
Het extra verkeer en parkeren bij de toekomstige
outlet gaat waarschijnlijk voor overlast in
Zwanenburg en Halfweg geven. Wat doet u er
aan om dit zoveel mogelijk te beperken?
Een goede bereikbaarheid van de locatie is een absolute voorwaarde en we zijn erop gebrand de beste
verkeersoplossing te realiseren. Met lokale en regionale partners hebben we een verkeersoplossing uitgewerkt die voor een goede ontsluiting moet zorgen.
Onze partner en verkeersdeskundigen van het bureau
Goudappel Coffeng hebben uitgebreide verkeersrapportages gemaakt, gebaseerd op de meest recente
informatie van Rijkswaterstaat. Grote drukte zal alleen
op een aantal piekdagen ontstaan. We rekenen op
ongeveer vijf piekdagen per jaar, waar mogelijk nog
meer parkeerruimte nodig is. Daar is dan mogelijkheid
toe op het Polanenpark of in Spaarnwoude. De bezoekers kunnen dan gebruik maken van een shuttle
service. Om ‘wildparkeren’ in de omgeving tegen te
gaan ontwikkelen we momenteel een parkeerbeleid.
Er komen 1.445 parkeerplaatsen en nog 500 extra
parkeerplaatsen in de garage van de supermarkt.
Vanzelfsprekend gaan we het gebruik van openbaar
vervoer aanmoedigen en actief communiceren naar
onze bezoekers.
Naast die negatieve gevolgen hopen we
ook op positieve effecten, welke ziet u?
Neinver is zeer betrokken bij de omgeving en is een
partner voor de lange termijn. Neinver vindt het van
belang dat juist de omgeving profiteert van de positieve
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effecten. We zien – ook uit ervaringen met andere
outletcentra in Europa – dat er een platform gecreëerd
wordt dat de aantrekkingskracht van de regio vergroot. Amsterdam The Style Outlets en andere lokale
ondernemingen kunnen elkaar versterken, omdat er
een nieuwe bezoekersstroom op gang komt. Amsterdam The Style Outlets zullen een boost geven aan de
omgeving, door een bijdrage te leveren aan de aantrekkingskracht voor bezoekers en de levendigheid te
versterken. Hier kan de regio, en de bedrijven in de
regio ook van profiteren. Denk bijvoorbeeld aan hotels
of restaurants in de omgeving.
Ook zullen er ongeveer 600 lokale banen beschikbaar
komen. De ervaring leert dat een deel van de bezoekers
van de outlet ook een bezoek brengt aan het dorpje
of de stad in de omgeving. We zijn over de aantrekkingskracht van de regio in gesprek met Amsterdam en
Haarlem marketing en gaan op diverse manieren, bijvoorbeeld door een VVV in de outlet, bezoekers wijzen
op de andere highlights in de omgeving.
Er is veel gesproken over de schade voor de
lokale middenstand door de concurrentie van
de outlet, wat is uw mening daarover?
In bovenstaande vraag is dit al gedeeltelijk beantwoord en het aanbod in de outlet en bij onderne-

mingen in de omgeving zal niet hetzelfde zijn, maar
complementair aan elkaar en we zijn altijd bereid te
bekijken op welke manier we kunnen samenwerken
met lokale ondernemingen.
Kunt u in het kort uitleggen hoe de outlet
er constructief uit gaat zien?
Amsterdam The Style Outlets heeft een winkeloppervlak van 18.000 m2 aangevuld met 1.000 m2 horeca.
Het wordt gebouwd op het dak van een tweelaagse
parkeergarage. Aan de buitenkant ziet het complex
eruit als een industriële stad. De nieuwe stad is, heel
Hollands, gebouwd op palen, met het verschil dat de
palen hier zichtbaar zijn en letterlijk in het water staan.
Ze zijn als architectonisch middel ingezet om de
gebouwde parkeergarage onder het plan aan het
zicht te onttrekken.
Welke communicatiekanalen en middelen gaat
u inzetten om het publiek ertoe te verleiden de
outlet te bezoeken?
Uiteraard zullen wij gaan samenwerken met Amsterdam
& Haarlem marketing. Daarnaast zullen we met internationale toeristenbureaus en Schiphol samenwerken.
Ook richting onze Nederlandse bezoekers zullen wij
communiceren via diverse online en offline communicatiekanalen om iedereen op de hoogte te houden van

INITIATIEFGROEP MONUMENTAAL HALFWEG SLUIT WERKZAAMHEDEN
AF WEGENS TELEURSTELLENDE RESULTATEN
De initiatiefgroep Monumentaal Halfweg werd in
september 2012 ingesteld door Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Haarlemmerliede
en Spaarnwoude. Aanleiding daarvoor was de zeer
slechte staat van onderhoud van de sluizen. En mede
omdat het Hoogheemraadschap van Rijnland vernieuwd onderzoek had aangekondigd om de doorstroming van de mogelijkheden tussen de Ringvaart
en het gemaal ter hoogte van de Amerikahaven te
verbeteren, werd nadere besluitvorming over de toekomst van het sluizencomplex urgent bevonden.
De taakopdracht was om voorstellen te doen over de
functie van de cluster monumenten rondom het monumentale sluizencomplex in Halfweg. Het uitgangspunt was de handhaving en restauratie van het sluizencomplex bij de boezembruggen. Soms leek de
zaak echt in beweging te komen, waarna vervolgens
weer moest worden vastgesteld dat de uitvoering
opnieuw niet op korte termijn ter hand kon worden
genomen. Op verzoek van de gemeente en met het
oog op de toekenning van financiële bijdragen van het

Hoogheemraadschap is het sluizencomplex in 2016
opgenomen in de statuten van Stichting Vrienden
Stoomgemaal Halfweg. Het Stoomgemaal en het
sluizencomplex die vroeger zo belangrijk waren voor
Rijnland zijn hopelijk aanleiding voor hen om de restauratie van complex te realiseren.
De initiatiefgroep sluit haar werkzaamheden af omdat
zij vastgesteld heeft dat zij geen wezenlijke bijdrage
(meer) kunnen leveren aan de verdere planvorming
en de uitvoering daarvan. Zij heeft de gemeentebesturen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en
Haarlemmermeer inmiddels op de hoogte gesteld
van haar besluit en daarbij benadrukt dat het monumentale sluizencomplex van grote historische waarde is en als erfgoed behouden moet blijven.
Kopieën van de brief zijn verzonden naar het
Hoogheemraadschap van Rijnland, Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, Stichting Stoomgemaal
Halfweg, evenals de Monumentencommissie van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de erfgoedcommissie Haarlemmermeer.

NIEUWJAARS
RECEPTIE
ZATERDAG
6 JANUARI 2018
Van16.00-18.00 uur in
Cultureel Centrum De Olm
Meer informatie zie pagina 3
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INTERVIEW

NIEUWS

NIEUWE ASSISTENT
GEBIEDSMANAGER

Mijn naam is Iona van Dijk, de nieuwe
assistent gebiedsmanager in het noorden van de Haarlemmermeer. Sinds afgelopen september versterk ik het team
van gebiedsmanager Rik Rolleman.
Ik heb antropologie gestudeerd en
gewerkt als adviseur dienstverlening
bij de gemeente Haarlemmermeer.
Ik ben nieuw in het gebiedsmanagement, maar ik ben aardig bekend in
gebied Noord omdat ik in Zwanenburg
opgegroeid ben. Naast het werk als
assistent gebiedsmanager heb ik de
opdracht om te onderzoeken hoe de
beide gemeenten nu werken en ga ik
op zoek naar het beste van beide werelden. Daarbij ben ik in gesprek gegaan met de Dorpsraad. Zij hebben
een unieke positie omdat ze al jaren
samenwerken met beide gemeenten.
En dat helpt gebiedsmanagement om
beslagen ten ijs te komen volgend jaar.
Gebied Noord heeft veel verschillende
dorpskernen, die ieder hun eigen
vraag en aanbod hebben. Als assistent
gebiedsmanager kom je met veel
verschillende partijen in elke kern in
gesprek en krijg je een beeld wat er
gaande is. De uitdaging is om zoveel
verschillende balletjes tegelijkertijd in
de lucht te houden. Niet zo simpel,
maar wel erg leuk!

Mientekade Ymere

INBREILOCATIES
HALFWEG

ZWANENBURG

Mientekade nieuwbouw Ymere
Op 18 oktober is door burgemeester Pieter Heiliegers
en Viviane Regout van Ymere het startsein gegeven voor de nieuwbouw van 69 appartementen.
Zij metselden de eerste steen. De nieuwbouw bestaat uit koopwoningen en sociale huurwoningen.

Rondom het terrein KSB en omgeving worden de
volgende woonprojecten gerealiseerd:

In het complex zal ook een medisch centrum gerealiseerd worden. Oplevering zal plaatsvinden in de
zomer van 2018. Het project is gestart in 2006 maar
heeft zo lang op zich laten wachten door bezwaar
van omwonenden, een dijklichaam dat niet mee
wilde werken en ook de crisis heeft zijn steentje bijgedragen. De architect van het nieuwbouwproject,
de heer Wagner, heeft goed geluisterd naar de wensen van de toekomstige bewoners.
Ook wordt het plan gerealiseerd in een groene omgeving en is er ruimte voor een kunstwerk. Burgemeester Heiliegers gaf aan dat hij het meest trots is
op het geduld dat de toekomstige bewoners hebben
gehad. Het heeft immers meer dan tien jaar geduurd
voordat er nu eindelijk daadwerkelijk met de bouw
is begonnen.
Rondom de kerken
Rondom de protestantse en katholieke kerk wordt
een aantal woonprojecten gerealiseerd, dit zijn
respectievelijk:
Torenzicht
26 appartementen, oplevering medio april 2018
De Sluiswachter
7 appartementen, de bouw is gestart in week 40,
oplevering medio oktober 2018

Populierenlaan
6 eengezinswoningen. De bouw is gestart op 2 juni
met een feestelijke borrel. De bouw vordert gestaag
en conform planning zullen de woningen begin 2018
worden opgeleverd.
Wilgenlaan (KSB terrein en parketfabriek Schreuder)
Nadat het Ministerie haar goedkeuring heeft gegeven voor nieuwbouw op deze locatie is de ontwikkelaar met de omwonenden, de grondeigenaren en
de gemeente in overleg gegaan. Dit heeft geleid
tot een paar aanpassingen op de oorspronkelijke
plannen. Deze worden momenteel verwerkt op
tekening en zullen naar verwachting in november
worden ingediend bij de omgevingsdienst. Hierna
wordt de procedure voor het verkrijgen van een
omgevingsvergunning weer vervolgd. De verwachting is dat de woningen in het voorjaar van 2018 in
de verkoop gaan.

Op één van de laatste werkdagen van burgemeester Theo Weterings gaat Mary Knijn bij hem op bezoek en vraagt hem
naar zijn ervaringen tijdens zijn ambtsperiode. Samen kijken ze vooruit naar zijn nieuwe taak in de gemeente waar hij
geboren en getogen is en Dorpsraad krijgt mooi compliment.
In Haarlemmermeer heeft u te maken gehad
met de metropool Amsterdam, Kennemerland
en Schiphol, allemaal grootmachten. Bent u
niet bang die contacten te gaan missen?
“Ik heb heel veel vrienden gemaakt in de loop der jaren
onder collega-bestuurders. Er vervallen altijd wel contacten, maar er blijven altijd contacten over die meer
zijn dan alleen werk. En ik weet zeker dat er in Tilburg
weer nieuwe contacten ontstaan. Ik heb in Beverwijk
gewerkt en had toen al te maken met Kennemerland.
Ook ben ik wethouder in Rijswijk geweest. Zodra de
benoeming officieel gecommuniceerd wordt krijg ik
zeker weer heel veel mails in de trant van: ‘Theo ken
je me nog van vroeger’. Het afscheid zal dan ook best
emotievol zijn”.

Voormalige school Wilhelminalaan
De gemeente heeft het gebouw verkocht. Hier zal
één woning worden gerealiseerd.
Hoekenes
Hier worden 14 eengezinswoningen gerealiseerd.
De start van de bouw is gepland in het vierde kwartaal van 2017. Alle woningen zijn reeds verkocht.

U gaat weg op één van de spannendste momenten
in de geschiedenis van Haarlemmermeer, juist
voordat de fusie zijn beslag krijgt, hoe denkt u
daarover?
“Volgens mij hebben wij het spannendste moment wel
gehad. Wij hebben nu een duidelijke uitspraak van
Provinciale Staten en ik ga er van uit dat het verdere
traject van wetgeving geen problemen meer oplevert.”

Onze Lieve Vrouw Hof
15 woningen rondom de kerk, de bouw start begin
2018, oplevering eerste kwartaal 2019
Verbouw voormalige pastorie
De verbouw van de bestaande pastorie tot 3 woningen,
oplevering medio mei 2018

Hoe hebt u de periode van 10 jaar burgemeesterschap in Haarlemmermeer ervaren?
Over het algemeen heb ik hier zeer plezierig gewerkt en
dat zou ik nog steeds gedaan hebben als burgemeester van de nieuwe Haarlemmermeer, indien Tilburg
niet op mijn pad was gekomen. Ik ben er geboren en
getogen en heb er 27 jaar gewoond, mijn vrouw komt
uit Noord-Brabant en dus was de keuze niet zo moeilijk.
Het was hard werken, maar ik heb er veel waardering
voor teruggekregen.”
Torenzicht

Dorpsraad Zwanenburg - Halfweg December 2017

BURGEMEESTER WETERINGS
COMPLIMENTEERT DORPSRAAD

Nieuwbouw KSB bedrijfshal
Ook hier vordert de bouw gestaag, oplevering
november 2017, waarna KSB de verhuizing zal
starten vanaf de overkant van de weg.

De fusie met Haarlemmerliede en
Spaarnwoude gaat een steeds grotere
rol spelen. Ambtelijk fuseren de twee
gemeenten al per 1 januari 2018.
Er zijn dan nog wel aparte colleges en
gemeenteraden, maar één ambtelijke
organisatie. Dat betekent voor mij dat
ik een aantal nieuwe collega’s krijg.
Het gebiedsmanagement krijgt een
nieuw gebied onder zijn hoede en
een nieuwe werkplek in het service
centrum in Halfweg.
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Burgemeester Theo Weterings

Mientekade complex De Sluiswachter

U hebt uw Brabantse accent nog niet verloren?
“Ja, dat hoor ik wel vaker en daar ben ik trots op.”

Waarom Tilburg, dat lijkt niet de meest
gemakkelijke gemeente?
“Zoals ik al zei mijn roots liggen in Tilburg. Toen ik
in Haarlemmermeer kwam, werd ook gezegd dat het
geen gemakkelijke gemeente was. Ik vind het een
uitdaging om te werken voor de inwoners en als
burgemeester wil ik daar mijn bijdrage aan leveren.”

Prins Carnaval?
Nee, dat is voor mij geen rol, want als burgemeester
vervul ik een rol in de sleuteloverdracht.”
Wat wilt u ons als dorpsraad meegeven voor
de toekomst?
“Ik wil de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg complimenteren. Jullie lopen altijd voor de troepen uit en
stellen de gemeenschap altijd voorop. Blijf dat ook
vooral doen! Dat de dorpen in twee gemeenten liggen
is voor jullie de gewoonste zaak. De kerken zijn
immers in Halfweg en de winkels in Zwanenburg.
Nu komt er ook bestuurlijk een eenheid. Het servicecentrum wordt op 1 januari 2018 geopend en is
niet alleen voor Haarlemmerliede maar ook voor alle
dorpen in het noorden van Haarlemmermeer.”
Op 22 november nam Theo Weterings afscheid van
de gemeente Haarlemmermeer. Tijdens een buitengewone vergadering van de gemeenteraad werd hij
benoemd tot ereburger van de gemeente Haarlemmermeer. Weterings kreeg de hierbij behorende erepenning opgespeld door de vice-voorzitter van de
gemeenteraad in samenwerking met de kinderburgemeester. Op 28 november is hij geïnstalleerd in zijn
nieuwe, maar vertrouwde, gemeente Tilburg.

U gaat naar Tilburg, een carnavalsgebied,
maar u komt over als serieus.
Hoe ziet u zich als Prins Carnaval?
“Ik zal mij zeker met Carnaval bezighouden en tijdens
het feest vier dagen lang het besturen (‘de sleutel’) van
de stad (Kruikenstad red.) overdragen aan De Prins
en zijn gevolg. In Haarlemmermeer heb ik dat ook altijd
gedaan. Er waren altijd twee carnavalsverenigingen:
de Kanaalkikkers en de Meerbonken. Die laatste functioneert nog steeds.
Dorpsraad Zwanenburg - Halfweg December 2017
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DE
INTERVIEW
DORPSRAAD

WAAROM LID
WORDEN VAN DE
DORPSRAAD?
Leden ondersteunen de Dorpsraad.
Hoe meer leden, hoe krachtiger wij
ons kunnen opstellen ten opzichte
van gemeenten, provincie en andere
instellingen, instituten en organen.
Ga voor uw aanmelding naar:
www.zwanenburg-halfweg.nl

WAT DOET DE DORPSRAAD?
De Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg heeft zich in 2017 met de volgende
zaken in Zwanenburg en Halfweg bezig gehouden.
U leest het goed: Er zijn veel zaken waar de Dorpsraad zich mee bezighoudt. Ook al is dat niet altijd
zichtbaar. Bestuursleden, allen vrijwilligers, zitten niet stil om Zwanenburg en Halfweg leefbaar te houden
en daar hebben wij uw hulp bij nodig. Steun ons daarom door met uw buren, vrienden en kennissen uit
één van de dorpen over de Dorpsraad te praten en stimuleer ze (als ze dat nog niet zijn) om lid te worden.
Het kost maar € 8,50 per jaar. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

KERNENOVERLEG

FACILITEREN EN

Tweemaal per jaar vindt een zoge-

COMMUNICEREN

noemd Kernenoverleg plaats van de

Het faciliteren van en het

diverse kernen binnen de Haarlem-

communiceren met de

mermeer met vertegenwoordigers

gemeente Haarlemmermeer en

van de gemeente, waarin allerlei

de inwoners over diverse

situaties en aspecten binnen de

initiatieven, zoals Maatvast

hele gemeente aan de orde komen.

(de Basis), ouderenbond, etc.

In Zwanenburg:

SINT NICOLAAS
HART VAN ZWANENBURG

Mede organisatie intocht

Overleg gemeente Haarlemmer-

van Sint Nicolaas.

meer, werkgroep PCO. De Dorpsraad neemt als partij deel aan de

KERST

zaak die op 21 november heeft

Plaatsing van de kerstboom in

gediend bij de Raad van State in

de Dennenlaan in samenwerking

het kader van het bestemmingsplan.

met enkele ondernemers.

In Halfweg:
INBREILOCATIES
Zes woningen in de Populierenlaan

BREDE SCHOOL

zijn inmiddels gerealiseerd. In 2018

Ontwikkelen en realiseren

worden nog 11 woningen gebouwd

van een zogenoemde

op het KSB terrein. Bij Hoekenes

brede school.

worden 14 woningen gerealiseerd.

WAT KOST HET
LIDMAATSCHAP?
€ 8,50 per jaar via een machtiging.
Wij schrijven de contributie in de
zomermaanden automatisch van
uw bankrekening af.

DOOR UW
BIJDRAGE
KUNNEN WIJ:
• De website actueel houden
• Verzenden digitale nieuwsbrieven
• Het blad ‘De Vijfde Brug’ uitgeven
•	Maandelijks vergaderen in ´De Olm´,
waar u van harte welkom bent
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DE
DORPSRAAD

IEDERE DRIE MAANDEN
BEHEERSOVERLEG
Overleg met gebiedsmanagement
Haarlemmermeer Noord.
ONDERHOUD DENNENLAAN
Ondanks toezeggingen uit het
verleden wordt nagenoeg geen
onderhoud gepleegd. De Dorpsraad
wil een gesprek aan gaan met de
verantwoordelijk wethouder.

WATEROVERLAST
Overleg hierover is gevoerd met
de gemeente Haarlemmermeer.
Inmiddels zijn alle maatregelen
in de Lindenlaan, Domineeslaan
en Troelstralaan uitgevoerd.

Deze zijn inmiddels allen verkocht.

HALFJAARLIJKS OVERLEG

De voormalige school aan de

Met B&W Haarlemmerliede

Wilhelminalaan is verkocht. Hier

en Spaarnwoude over

wordt één woning gerealiseerd.

verschillende projecten.

REALISATIE WONINGBOUW
IN HALFWEG
Het gaat hier om woningbouw rondom
de beide kerken en aan de Mientekade.
De woningbouw rondom de roomskatholieke kerk en de Mientekade is dit
jaar van start gegaan. De woningbouw
rondom de protestante kerk is al in
2016 van start gegaan en nog niet
gerealiseerd omdat omwonenden bezwaar en beroep hebben aangetekend.

WIJ ZIJN
OP ZOEK NAAR:
• Bestuursleden
• Social media manager
• Versterking van de redactie commissie
• Iemand die de website helpt bijhouden
Wilt u ons helpen? mail dan naar
info@zwanenburg-halfweg.nl

LEEFBAARHEID N200
Discussie over het rapport Leefbaarheid N200 en de invulling
hiervan. Het gaat hier om de herinrichting van de N200 in Halfweg.

SAMENWERKING
ONDERNEMINGSVERENIGING
Intensief wordt samengewerkt met
de Ondernemingsvereniging Halfweg,
Zwanenburg, Boesingheliede e.o.
Een bestuurslid van de Dorpsraad
neemt deel aan de vergaderingen,
zodat optimaal informatie en kennis
kan worden uitgewisseld.
Daar waar mogelijk wordt gezamenlijk opgetreden.

VOORTGANG ONTWIKKELING
SUGAR CITY
Overleg over de bereikbaarheid, verkeersstromen, infrastructuur en met
name: het parkeerbeleid bij en in de
omgeving van het Sugar City terrein.

EVENEMENTENTERREIN N1
Nabij de Wethouder van Essenweg
wil de gemeente Amsterdam een
evenemententerrein realiseren.
Samen met vier andere bewonersorganisaties is de Dorpsraad hiertegen
in verweer gekomen. Ook de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en
de provincie Noord-Holland hebben
hierop gereageerd. De zaak zal ons
ook in 2018 nog volop bezighouden.

VOLG ONS VIA ONZE SITE EN FACEBOOK
Dorpsraad Zwanenburg - Halfweg December 2017

11

NIEUWS

NIEUW GEZICHT:
SOCIAAL MAKELAAR

MEERWAARDE DICHTBIJ
MeerWaarde is er voor álle inwoners van Haarlemmermeer-Noord,
van jong tot oud en werkt samen met de verschillende organisaties
die actief zijn binnen de Haarlemmermeer.
U kunt bij MeerWaarde terecht voor vragen op het
gebied van welzijn, zorg, vrijwilligerswerk, vrijetijdsbesteding, ondersteuning en hulp.
Om de inwoners van Haarlemmermeer-Noord beter
van dienst te kunnen zijn, heeft MeerWaarde in
Zwanenburg een PlusPunt geopend.

in Zwanenburg en is geopend op: maandag 13.0016.00 uur, dinsdag 09.30-12.30 uur en donderdag
09.30-12.30 uur. Op andere dagen/tijden kunt
u ons bereiken door een e-mail te sturen naar
pluspuntzwanenburg@meerwaarde.nl of telefonisch
op nummer 023 - 569 88 60.

Hier kunt u voor alle bovengenoemde diensten terecht, zonder een afspraak te hoeven maken. Mocht
de vraag die u heeft meer aandacht nodig hebben,
dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt, meestal
ook in het MeerWaarde PlusPunt Zwanenburg. Om
een voorbeeld te geven van de vragen die wij krijgen:
•	U hebt aanpassingen nodig aan uw woning, dan
kijken wij samen met u naar de mogelijkheden.
•	Of u wilt beroep doen op een van de regelingen
van de gemeente Haarlemmermeer, aanvragen
van een DigiD of het aanvragen van een huur- of
zorgtoeslag, ook daar kunnen wij u bij helpen.

Project Vroeg Eropaf
Binnenkort gaat een sociaal werker van MeerWaarde
beginnen met het project Vroeg Eropaf. Dit is een
samenwerkingsverband tussen gemeente Haarlemmermeer, Ymere, PLANgroep en MeerWaarde.
Samen met medewerkers PLANgroep gaat MeerWaarde zo snel mogelijk bij mensen langs die moeite
hebben met het betalen van de huur en waardoor
huurachterstand dreigt, met alle consequenties van
dien. De praktijk in andere steden heeft uitgewezen
dat als bewoners snel worden bereikt, de financiële
problemen nog redelijk beheersbaar zijn.

Sociale contacten zijn essentieel voor
het ervaren van gezondheid en geluk
Als sociaal makelaar breng ik bewoners
en organisaties in de wijk bij elkaar
door relaties te leggen die niet vanzelf
ontstaan. Ik denk mee, help bij het verhelderen van de vraag en zoek samen
naar mogelijkheden.

Wel wordt van u gevraagd actief mee te doen om
de vraag zo goed mogelijk op te lossen. PlusPunt
Zwanenburg is gevestigd aan de Dennenlaan 115

Tevens kan er worden gekeken naar andere vormen
van hulp en ondersteuning en daarvoor kunt u eveneens terecht bij het PlusPunt Zwanenburg.

Wanneer neemt u contact met mij op?
•	Bij vragen of zorgen over het welzijn van
uzelf of een (eenzame) buurtbewoner
•	
Wanneer u iets mist in de wijk, of
juist een leuk idee heeft voor de
buurt(bewoners)
•	Als u behoefte heeft aan uitbreiding
van sociale contacten
•	Als u benieuwd bent naar activiteiten
in de wijk
•	Wanneer u kansen ziet voor samenwerking tussen bewoners en organisaties in de wijk
W
•	 anneer u iets wilt betekenen voor een
buurtbewoner of vrijwilligerswerk zoekt

NIEUWE LOCATIE
SERVICE CENTRUM

Per 1 januari 2018 verhuist het service
centrum van gemeente Haarlemmermeer van Badhoevedorp naar het gemeentehuis in Halfweg. Voor de inwoners van de gemeente Haarlemmerliede
en Spaarnwoude verandert er niets,
maar de inwoners uit Zwanenburg en de
rest van de Haarlemmermeer kunnen hier
terecht voor alle burgerzakenproducten.
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NIEUWJAARS
RECEPTIE
ZATERDAG
6 JANUARI 2018
Van16.00-18.00 uur in
Cultureel Centrum De Olm
Meer informatie zie pagina 3

Mijn naam is Magne de Kreek en sinds
1 oktober jl. ben ik sociaal makelaar in
Zwanenburg en Badhoevedorp.

Is er een activiteit, bewoner of organisatie die past bij de vraag en het aanbod, dan kan ik bemiddelen.

Hoe neemt u contact met mij op?
Via MeerWaarde: 023 - 569 88 88
Via de mail:
magne.dekreek@meerwaarde.nl
Verder ben ik regelmatig aanwezig in
het MeerWaarde PlusPunt Zwanenburg,
Dennenlaan 115.
Voor meer informatie over MeerWaarde
en onze activiteiten en diensten, kijk dan
op www.meerwaarde.nl

