
Nieuwjaarsspeech voorzitter dorpsraad Zwanenburg-Halfweg 7 januari 2017 

Geachte aanwezigen, 

Alweer een jaar voorbij. Het lijkt wel of het ieder jaar sneller gaat, althans dat gevoel heb ik 

zelf. Er is weer het nodige gebeurd in 2016. En met gebeurd bedoel ik diverse 

ontwikkelingen in ons duo dorp Zwanenburg-Halfweg. 

Vlak voor de kerst hebben alle inwoners van Zwanenburg en Halfweg onze Vijfde Brug 

ontvangen  waarin vele onderwerpen worden besproken, waar wij als dorpsraad mee bezig 

zijn. Ik wil  graag een aantal onderwerpen kort toelichten:  

Te  beginnen met het project Hart van Zwanenburg:    

Het bestemmingsplan dat voorziet in realisering van een dorpshuis met sporthal en 

dorpsplein en verplaatsing van de Lidl naar de Olmenlaan ligt nu ter besluitvorming bij de 

gemeenteraad. Tegen het plan zijn bezwaren ingediend. De gemeenteraad stemt uiteindelijk 

over  het bestemmingsplan in de vergadering van 26 januari.  Daarvóór zullen wij als 

dorpsraad gebruik gaan maken van de gelegenheid om in te spreken. Na publicatie van de 

vaststelling van het bestemmingsplan  is er nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen 

bij de Raad van State. Wij gaan ervan uit dat de bezwaarmakers hun individuele belangen 

ondergeschikt stellen aan het algemeen maatschappelijk belang, een dorpshuis en sporthal 

voor alle inwoners van Zwanenburg en Halfweg. Hiermee zou  een gang naar Den Haag 

kunnen worden voorkomen. Inmiddels zijn de stukken voor de raadsvergadering openbaar. 

De link vindt u ook op onze website. In de zogenaamde nota van zienswijzen kunt u exact 

lezen wie bezwaar heeft gemaakt en om welke redenen. Ik kan u vast meedelen: alle vier 

bezwaarmakers zijn  tegen de verplaatsing van de Lidl om verschillende redenen en één van 

de vier bezwaarmakers wil expliciet  geen dorpshuis in zijn/haar voortuin ( het zgn. NIMBY 

effect, maar in dit geval voortuin).   

Alle verenigingen die gebruik gaan maken van de huidige sportzaal in de Olm, kampen met 

ruimtegebrek en trainingsfaciliteiten. De Olm is, zeg maar, aan vervanging toe. En zo kan ik 

nog wel  even doorgaan. Kortom iedereen zit met smart te wachten op het moment dat de 

eerste paal de grond in gaat.  

Een historische stap: Programma De Hoek naar De OLM 

Rond vijftig jaar hebben de sociaal-culturele en educatieve activiteiten die het wonen in 

onze dorpen aantrekkelijker maken zich afgespeeld in twee verschillende gebouwen: 

Cultureel Centrum De Olm aan de Olmenlaan en het gebouw van De Hoek aan de 

Plantsoenlaan. Dat gaat veranderen. De besturen Van De Olm en de Stichting CEA De Hoek 

hebben een overeenkomst gesloten die het mogelijk maakt om alle activiteiten op één 

plaats samen te brengen: Cultureel Centrum De Olm. Voor 1 april 2017 gaat “De Hoek” 

verhuizen naar De Olm. Om alle activiteiten in het gebouw mogelijk te maken worden 



verbouwingen doorgevoerd. Zo komt er een lokaal bij en wordt een grotere keuken 

ingericht. De gemeente heeft deze aanpassingen financieel mogelijk gemaakt. 

Het overbrengen van het programma van De Hoek is een logische stap in voorbereiding op 

het nieuwe dorpshuis. Dat kan nog 3 jaar duren maar het wordt als een leerproces gezien 

om alle activiteiten die in een dorpshuis thuishoren goed te laten verlopen. De Stichting CEA 

De Hoek blijft haar programma onder eigen naam aanbieden. 

De stap past bij de bedoeling van het vernieuwde bestuur om van De Olm een echt 

“dorpshuis” te maken. De ca. 30 vrijwilligers van de Hoek hebben enthousiast op de plannen 

gereageerd. Het bestuur van De Hoek hoopt met het samenbrengen van activiteiten in één 

gebouw de deelnemers aan het programma een dienst te bewijzen. Een belangrijke 

doelstelling is de ontmoeting van dorpsgenoten te bevorderen. En daarvoor geldt “hoe meer 

zielen, hoe meer vreugd”. Ook kunnen de dorpsgenoten die niet vertrouwd zijn met het 

programma van De Hoek daarmee nu gemakkelijker kennismaken. In januari zal op passende 

wijze aandacht worden besteed aan dit historische moment in de dorpsgeschiedenis. 

Energy Park Zwanenburg: 

Ook dit project houdt de gemoederen bezig. Diverse bijeenkomsten zijn geweest en 

recentelijk zijn de plannen aangepast en de bewoners aan de rand van het project zijn door 

de initiatiefnemers op de hoogte gesteld. Wij zullen dit nauwkeurig blijven volgen. 

 Inbreilocaties:  

Na 30 jaar bouwstop worden er eindelijk weer woningen  gebouwd op diverse locaties  in 

zowel Zwanenburg als Halfweg. Een goede ontwikkeling voor beide dorpen.   In onze Vijfde 

Brug zijn deze locaties reeds benoemd. 

Sugar City en N200:  

In het afgelopen jaar hebben we, samen met de ondernemersvereniging, regelmatig overleg 

gehad over de voortgang rondom Sugar City en met name de outlet. Gezamenlijk hebben we 

ook beroep bij de rechtbank aangetekend omdat er nog geen duidelijkheid is over de 

effecten op de verkeersafhandeling en mogelijke parkeeroverlast. Er is ondertussen wel een 

verkeersplan, maar dat hebben we nog niet mogen inzien. Ook een verzoek hiertoe bij de 

ontwikkelaar van de Outlet, Neinver, heeft nog niet tot een positief resultaat geleid.  

Daarnaast zijn we, zoals u in de 5e brug heeft kunnen zien, ook op bezoek geweest bij Sugar 

City Events. Dat heeft geleid tot een beter inzicht van hun activiteiten maar ook hoe zij staan 

ten opzichte van hun buren. Wij hebben nog geen klachten vernomen over overlast 

veroorzaakt tijdens een evenement op dat terrein. 

Zoals u ongetwijfeld gezien heeft is er wel al het een en ander gebeurd op het terrein. De 

bebouwing is opgeruimd, bomen gekapt en er is een damwand geplaatst. Neinver heeft ons 



meegedeeld dat er na sanering rond het tweede kwartaal met de bouw begonnen gaat 

worden 

De N200 door Halfweg is al heel lang een doorn in het oog van de dorpsraad . Het liefst 

zouden we een omleiding, of ondertunneling zien. In de planning van RWS die loopt tot 2025 

zijn deze opties echter niet opgenomen. 

Ondertussen moet er wel een hoop aan de weg gebeuren. Vanaf het eind van dit jaar wordt 

deze tussen Halfweg en Amsterdam helemaal gerenoveerd. Hierover zijn we als dorpsraad 

ook uitgenodigd voor een aantal zogenaamde stakeholders bijeenkomsten. Daarin zijn de 

knelpunten geïdentificeerd en is er naar oplossingen gekeken. Ook omdat in hetzelfde 

project ook de boezembruggen in Halfweg worden vervangen kunnen we er vanuit gaan dat 

er wel overlast zal ontstaan. Belangrijk voor ons is dat Halfweg bereikbaar blijft en dat er 

geen sluiproute ontstaat over de Zwanenburgerdijk. Dat is ondertussen ook de gemeente 

Haarlemmermeer duidelijk en er wordt ook gekeken naar oplossingen. 

Om de N200 in Halfweg een wat vriendelijker uitstraling te geven heeft de gemeente H&S 

budget beschikbaar gesteld om deze weg door de aankleding meer het idee van een dreef te 

geven. Op die manier wordende  weggebruikers hopelijk aangemoedigd zich te gedragen 

alsof ze door een dorp rijden. Daarnaast is er extra geld beschikbaar gesteld om de 

boezembruggen ook beter toegankelijk te maken voor voetgangers. Daarom wordt er een 

onderdoorgang aangelegd. Op de komende dorpsraadvergadering kunnen wij u hiervan 

meer  laten zien. Ondanks alle positieve maatregelen blijft er heel veel verkeer door Halfweg 

stromen. Door de komst van de outlet zal de verkeersstroom alleen maar toenemen.  

Fusie Haarlemmerliede & Spaarnwoude: 

Daar is afgelopen jaar ruimschoots over gedebatteerd en geschreven . Ook in de Vijfde Brug 

is aan dit onderwerp de nodige aandacht besteed. De dorpsraad is in ieder geval verheugd 

dat Haarlemmerliede en Spaarnwoude  fuseert met Haarlemmermeer.  

Integraal Kind Centrum Halfweg:  

IKC Weg ermee? Ja, ja IKC weg ermee. 

Voor sommigen ja voor sommigen nee. 

Het IKC, het Integraal Kind Centrum, houdt de gemoederen meer dan bezig. 

Niemand is tegen het Integraal Kind Centrum, een gemeenschappelijk gebouw waar alle 

bestaande onderwijsinstellingen van Halfweg in ondergebracht zouden moeten worden met 

een kinderdagopvang en een naschoolse opvang en mogelijk nog meerdere doeleinden. B.v. 

Don Bosco, eventueel  verenigingen of andere maatschappelijke organisaties. 

Alleen de plaats waar het volgens de bestuurders, lees de gemeenteraad, en de 

omwonenden (belangengroep) zou moeten komen staat ter discussie. De gemeente heeft 



het Margrietplantsoen voor ogen waar de omwonenden zeer op tegen zijn vanwege het feit 

dat dan het laatste stukje openbare ruimte en groen in de dorpskern van Halfweg  verloren 

zou gaan. Het alternatief van de omwonenden (belangengroep) is het terrein van de huidige 

St. Jozefschool wat volgens gemeente  niet voldoende ruimte biedt voor een onderwijs 

instelling die noodzakelijk is om goed renderend te functioneren. Op dat moment is er een 

patstelling ontstaan,  Tot op heden zijn beide partijen nog niet tot een oplossing gekomen 

waar zij zich in kunnen verenigen. In deze hebben beide partijen enkel gekeken naar deze 

locaties, mogelijk zijn er andere locaties te bedenken en te onderzoeken. De dorpsraad is in 

deze steeds betrokken geweest bij dit proces en begrijpt en respecteert ieders belang maar 

zij moet ook kijken naar de feiten en ontwikkelingen die in de dorpskern van Halfweg plaats 

vinden, denk aan de herinrichting van het terrein van de R.K. kerk en  de nieuwbouw aan de 

Mientekade . Als dorpsraad moeten wij tevens denken aan inwoners buiten het plangebied 

die hun schoolgaande kinderen naar een veilige goed bereikbare onderwijsinstelling kunnen 

brengen. 

Wij hebben dan ook in een brief aan het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
aangegeven dat wij van mening zijn, dat de locatie voor een IKC in Halfweg nauw samen zou 
moeten gaan met de scholendiscussie in Zwanenburg. Het is derhalve ons inziens niet 
wenselijk om de locatiekeuze in Halfweg, hangende de fusie, nu tot een definitief besluit te 
formeren. Zaken dienen in verband met beide dorpen nader te worden bezien. Over de 
inhoud van onze brief hebben wij nog mondeling overleg met de verantwoordelijk 
wethouder. 
 

Ook onze samenwerking met de Ondernemingsvereniging loopt voorspoedig en één van 

onze bestuursleden bezoekt maandelijks de vergadering om informatie met elkaar te delen.  

Als afsluiter wil ik het voltallige bestuur van de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg bedanken 

voor hun tomeloze inzet in het afgelopen jaar. Ik wil nogmaals benadrukken dat we hier te 

maken hebben vrijwilligers die vele uren van hun vrije tijd besteden om Zwanenburg en 

Halfweg leefbaar te houden en dat kan allen met uw ondersteuning als lid.  We zijn nog 

naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden en uiteraard nieuwe leden. Mocht u hier 

aanwezig zijn omdat u het zo gezellig vindt en desondanks niet lid bent, dan kunt u zich 

vandaag ter plekke alsnog aanmelden als nieuw lid.    

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de pr-commissie van de dorpsraad, Anja, Bianca  

en Ralph van Studio van Loon voor de opmaak van de krant en kerstkaart, Dick Hofstra voor 

de foto’s en Drukkerij Koopmans voor het drukwerk.  En ik eindig in dichtvorm: 

Ik wens u allen een jaar met elke dag veel zon 
en alleen maar positieve dingen als dat eens even kon. 
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk, 
dan kan het nieuwe jaar zeker niet meer stuk 

Gelukkig Nieuwjaar!!! 



 


