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 Onderwerp Besloten bestuursvergadering 

Vergaderdatum donderdag  3 juni 2021 

Locatie In de tuin van Kees Bos en Marina Koops 

Aanwezige bestuursleden 

 

Afwezige bestuursleden 

Afwezig met bericht van 

afmelding 

K. Bos (KB), L. Brugman (LB), L. Kranenburg (LK), H. Meijer (HM), M. Koops, 
P. Vreeswijk (PV) en S. Vreeswijk (SV) 
 

 

Overige aanwezigen             Eef Haverkort (EH), kees van Ojik(KvO) 
 

1. Opening en mededelingen 
PV opent de vergadering en heet allen welkom. Binnenkort wil PV langs bij Jos Zomerplaag of deze in is voor 
een bestuursfunctie. 

2. Zonnepanelenproject; De Groene Energie Corridor 
De overeenkomst is nog eens goed doorgenomen. Grote vraag hoe gaan wij communiceren naar de 
bewoners. KB: wij zouden niet eerder tekenen dan na raadsbesluit. LK: al onze mits en maren zijn wel 
neergelegd in de overeenkomst. Iedereen is het er over eens te tekenen maar pas nadat de raad heeft 
besloten. M.a.w. akkoord met goede onderbouwing naar buiten. Wij gaan zeker niet het potje beheren. 
Wellicht wel een bestuurslid in de t.z.t te benoemen commissie hiervoor. 
 
3. Ahrend-terrein 
Afwachten beslissing bezwarencommissie. 
 
4. Schipholzaken 
KvO: de verwachting/kans lijkt groot dat we over twee jaar terug zijn bij het oude normaal. Bedreiging: 
startroute verleggen richting Zwanenburg. Als er een groep komt die ervoor pleit om de route ter verleggen, 
dan blijkt uit de harde cijfers dat zoals het nu geregeld is, is de beste manier. Polderbaan minder inzetten en 
Zwanenburgbaan meer? alles is vastgelegd in het normen- en handhavingsstelsel. 
Twee zaken die in de gaten gehouden moeten worden door een evt. vertegenwoordiger van de dorpsraad is 
het overleg: Polderbaan moet volledig gebruikt worden en startroutes moeten zo blijven: het normen- en 
handhavenstelstel moet worden gerespecteerd. Conclusie: alles is nu wettelijk buitengewoon goed geregeld 
met de minste hinder. Beter kan het niet. Op deze twee punten moet de dorpsraad e.e.a. in de gaten 
houden. In september interview met Frans Witteman, dat we kunnen gebruiken om het dorp te alarmeren. 
 
5.  Wat verder ter tafel kwam 
Marina stopt als bestuurslid. T.z.t. zal op gepaste wijze afscheid worden genomen. 
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 3 juni 2021 

Vergadering Wat Wie Wanneer 

04-12-2019 Informatiemiddag/avond met politie 

over babbeltrucs etc. 

PV/MK/HM najaar 2021 

    

    

04-03-20 Inzwanenburghalfweg.nl . verenigingen 

aanschrijven of bijeenkomst 

organiseren? 

KB?PV najaar 2021 

 


