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Aanwezige bestuursleden 

  

Mede aanwezig 

Afwezig 

 

Overige aanwezigen 

K. Bos (KB), J. van Egmond (JvE), M. Groot(MG), H. Meijer (HM), P. Vreeswijk (PV),  

M. Koops, S.A. Vreeswijk (SV) 

M. Verhoef (MH), M. Vermeulen (MV) 

M. Knijn (Mkn), G. Sportel (GS), G. van Houwelingen (GvH), W. Philippa (WP) 

 

Mw. Heeneman, Hr. Mulder 

  
Van SV  

1. Opening en mededelingen 

PV opent de vergadering. In verband met de aanwezigheid van MV zal als eerste agendapunt 7 be-

handeld worden. 

 

2. 100 jaar Zwanenburg 

Op 16 oktober a.s. zal een mini-symposium plaatsvinden met als onderwerp dubbeldorp Zwanenburg-

Halfweg. E.e.a. in het kader van 100 jaar Zwanenburg. MV geeft een toelichting. Hoofdthema is aan-

dacht voor de kleine kernen. Zwanenburg-Halfweg zal als pilot fungeren. Het is de bedoeling dat 

beide gemeenten de komende vier jaar samen gaan werken op gebied van sociale duurzaamheid etc. 

PV doet verder kort verslag van de activiteiten die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden (bu-

rendag, etalagewedstrijd etc.) 

 

3. Verslag vergadering van 3 juli 2013 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag deelt PV mee dat hij 

samen met GvH binnenkort zal overleggen over de voorlichtingsbijeenkomst door het Havenbedrijf. 

  

4. Ingekomen/verzonden stukken 

• diverse mails met de fam. Uitermark inzake ontoelaatbare geluidshinder. Hierover is overleg ge-

voerd met Eef Haverkort, die e.e.a. heeft kortgesloten met de familie. 

• Mail van Mw. Oud. Zij vraagt zich af wat de betekenis is van het beeld in het park. Het beeld be-

staat uit een roestvrij stalen ‘S’. PV gaat dit na bij MV; 

• Brief projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied m.b.t. congres zin en onzin van duurzame 

energie’. 

• Brief Rabobank Amsterdam inzake het kleine initiatief (ondersteuning projecten die de directe 

leefomgeving raken); 

• Brief gemeente Haarlemmermeer van 17/9 inzake werkzaamheden Wilgenlaan; 

• Brief gemeente Haarlemmermeer van 18/9 inzake informatie over asbest onderzoeken; 

• Mail Amstelring van 20 september naar aanleiding van onze vragen over Eigen Haard. Men komt 

hier nog op terug. 

• Mail Luling Vastgoed: uitnodiging inloopavond nieuwbouw Wilgenlaan en Populierenlaan; 

• Mail van de heer Jonker inzake problematiek overlast wortelgroei van de bomen aan de Heining. 

Hierover is al contact opgenomen met de gebiedsmanager; 
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• Mail voorzitter dorpsraad Spaarndam inzake toekomst gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwou-

de. Men wenst overleg; 

• Mail gemeente Haarlemmermeer inzake brief over activiteiten voor de jeugd; 

• Mail Kees Bos inzake omgevingsvergunning bouw 16 woningen Lindenlaan; 

• Mail Pier K inzake viering Allerzielen begraafplaats Zwanenburg. 

  

5. Status buurtbus  

JvE heeft nog niets vernomen over de stand van zaken. Hij gaat hier achteraan en komt hier de vol-

gende vergadering op terug. 

 

6. Hart van Zwanenburg 

Op 19 september heeft het PCO vergaderd. PV heeft de verkeersproblematiek ingebracht. JvE vult 

aan dat dit ook in het beheersoverleg aan de orde is gesteld. Het is de bedoeling dat in november een 

informatieavond wordt gehouden waarbij drie architecten de plannen komen presenteren. Verder is in 

het PCO ook gesproken over de wethouders-wisseling.  

 

7. Verslag portefeuillehouders 

MG deelt mee dat 11 september j. een schouw is gehouden in de Wilgenlaan/Iepenlaan. MG en HM 

zijn aanwezig geweest bij de raadsvergadering in het kader van 150 jaar gemeente Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude. PV heeft in dat kader namens de dorpsraad een luchtfoto overhandigd tijdens de 

opening van de tentoonstelling die samengesteld was door de historische werkgroep Halfweg.  

MG is aangesproken door een persoon uit de Acacialaan over overlast parkeren trottoir. PV en JvE 

nemen dit mee naar het beheersoverleg. In het beheersoverleg is gesproken over de overlast van 

scooters e.d. in het plantsoen. Verder probeert de gemeente een projectontwikkelaar te interesseren 

voor de school in de Wilhelminalaan. Er ligt een voorstel om kunstgrasveld aan te leggen bij Kin-

heim. Aan het voorstel van de heer Van Beem (zie vorig verslag) m.b.t. de Kromme Spieringweg 

wordt gewerkt. De dorpsraad heeft de brandbeveiliging van de woningen Acacialaan ter sprake ge-

bracht. Parkeren nabij de scholen Kinheim: afgesproken is dat Nick Nijman contact opneemt met de 

scholen. SV zal nader onderzoeken hoe het zit met de woningbouw Lindenlaan. 

 

8. Rondvraag 

KB vraagt of het een idee is om op de hoek Domineeslaan/Zwanenburgerdijk lichtjes in het wegdek 

aan te brengen zoals gerealiseerd bij het Stamplein in Hoofddorp. MG oppert om een streep in het 

wegdek aan te brengen. E.e.a. wordt meegenomen in het eerstvolgende gebiedsoverleg. Mw. Verhoef 

meldt dat er veel vernielingen plaatsvinden door de jeugd in de nabijheid van de Bietenbrug. PV 

geeft aan dat dit gemeld moet worden bij de politie. In het overleg met de politie in december wordt 

dit alsnog meegenomen. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Vragen/mededelingen toehoorders 

Mw. Heeneman stelt de toekomstige opsplitsing? Van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

aan de orde. PV geeft aan dat hier op niet al te lange termijn met de overige dorpsraden over wordt ge-

sproken. Verder geeft zij aan dat haar echtgenoot in de raad heeft gepleit voor realisatie van het project 

Mientekade. Als beeldend kunstenaar beveelt zij een ieder aan om te stemmen op de keuze voor de ko-

ningsbuste. Dit kan via de gemeentelijke website.  

De heer Mulder vraagt of de camerabewaking op de brug niet verbonden kan worden met de politie zo-

dat vandalisme kan worden voorkomen. MG geeft aan dat de gemeente geen camerabewaking toestaat. 

 

Installatie nieuwe website 

Kees Bos geeft een presentatie. 


