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Vergaderdatum 

Locatie 

Bestuursvergadering 
Woensdag 3 december 2014 
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 
 

 

Aanwezige bestuursleden 

 

 

Afwezige bestuursleden 

 

Overige aanwezigen 

 

P. Vreeswijk (PV), W. Philippa(WP), M. Koops (MK), K. Bos(KB),S. Vreeswijk(SV), H. 

Meijer(HM), M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL) 

 

M. Knijn (MKn), G. van Houwelingen (GvH), G. Sportel(GS) 

  

E. Haverkort, G. Heeneman, H. Groot,  J. van Egmond,  M. Grolman, Hr. Mulder,Mw. Gijzen, 

Hr. Witteman, G. Markus, W. V.d. Tol, alsmede politie Kennemerland: B. Schmidt, R. Kroeb, 

H. v.d. Vaart. 

 

  
Van SV  

Opening   

PV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

Overleg politie Kennerland: 

Halfweg: 2013 was een slecht jaar mbt de inbraken. In 2014 is dit teruggelopen tot onder het 

niveau van 2012. Wel wat inbraken in Halfweg Noord rond de Kanaalweg bij de woonschepen. 

Ook dit jaar minder overlast van hangjongeren en ook rond de Keizerskroon en Herberg is het 

rustiger. Rond het station is wel overlast met parkeren en verder vinden nu geregeld evenemen-

ten plaats op het Sugar City terrein. 

Zwanenburg: ook hier valt het mee met de inbraken. De Kinheimschool functioneert momenteel 

als antikraak. Overleg met Meerwaarde en de Basis loopt goed. Verder enige overlast van hen-

nepkwekerijen, met name op de Weerenweg. Ook enige autodiefstallen. Overval-training voor de 

ondernemers is goed bezocht. Het donkere dagen project loopt ook weer. Op een vraag van een 

van de bestuursleden antwoordt de politie dat het verkeer komend vanaf  de Kom richting Den-

nenlaan voorrang heeft ( is 30 km gebied).  

Vragen vanuit het publiek: Dennenlaan: er is ’s morgens geen ruimte voor de fietsers en dus 

wordt op het trottoir gereden. Politie: het gaat hier om een getrokken rijwielstrook. Daar mogen 

auto’s overheen rijden. H. Groot meldt dat in de sloot bij het tennispark aan de Venenweg vuil 

wordt gedumpt. Politie: dit is een taak voor de gemeente. Dus het meldpunt bij de gemeente be l-

len. Ook wordt veel overlast in het weekend ondervonden van geparkeerde vrachtwagens die vuil 

achterlaten. Ook dit is een taak voor de gemeente. De dorpsraad neemt dit mee naar het behee r-

overleg. 

 

Verslag vergadering 5 november 2014: 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De actielijst wordt aangepast 
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Ingekomen en verzonden stukken: 

 Uitnodiging stichting Maatvast voor 1 december; 

 Mail fyber4all om afspraak te maken inz. Glasvezelproject; 

 Persbericht gem. H’meer inzake sluiting dossier Calatravabruggen;  

 Brief gem. H’meer inzake kap bomen Heining 14 t/m 21;  

 Persbericht gem. H’meer inzake afsteken vuurwerk; 

 Ontvangstbevestiging gem. H’meer inzake vrachtverkeer Zwanenburgerdijk; 

 Mail Eef Haverkort inzake afloop verkiezing Clustervertegenwoordiging omgevingsraad 

Schiphol; 

 Mail stichting Meerwaarde inzake vrijwilligers buurtbemiddeling gezocht; 

 Bericht gem. H’liede dat contact wordt gelegd met prorail over de aankleding station.  

 

Wateroverlast delen van Zwanenburg: 

KB doet verslag. Voorlopig wordt er niet meer vergaderd. De gem. projectleiders zijn tot de con-

clusie gekomen dat alle 7 maatregelen noodzakelijk zijn. Momenteel wordt de B&W nota voor-

bereid en zal eea nog dit jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In dit voorstel zijn nog 

geen maatregelen voor de Weerenweg opgenomen. 

 

Omgevingsraad Schiphol: 

Eef Haverkort is voor dit punt aanwezig en doet verslag. Meer dan 100 achterbanorganisaties 

hadden zich aangemeld. Daarvan zijn er 94 overgebleven. In totaal zijn er meer dan 10.000 men-

sen bij betrokken. Deze 94 achterbanorganisaties hebben allemaal 1 kiesman met een maximum 

van 10. Van deze 10 zijn twee Zwanenburgers vertegenwoordigd, t.w. Eef voor de Polderbaan en 

Keer van Ojik voor de Zwanenburg baan. Voorts blijven de afspraken tot 2020 onaangetast. We 

gaan nu naar een periode van stijging van hinder i.v.m. toename van vliegtuigbewegingen. Een 

van de grootste uitdagingen wordt: bij de Alderstafel stond ruimtelijke ordening niet op de agen-

da. Bij de omgevingsraad wel. Positief is dat er veel ervaren personen zijn binnen de clusterver-

tegenwoordigers. Bij het Schipholteam hebben zich voorts gemeld Martin Kuiper, Ton Roos en 

Ferdinand Knol. In de nieuwe omgevingsraad komt ook weer een nieuwe rond voor verbetering 

van de omgevingskwaliteit ( 30 miljoen). Vliegroute zoals afgesproken aan de Alderstafel is een 

gegeven voor de omgevingsraad. Partijen zullen proberen hieraan te sleutelen is de verwachting. 

Voorts neemt hij aan dat het LIB beleid eerder versoepelt t.a.v. de inbreilocaties in Zwanenburg. 

Een verzwaring van het LIB zal zich toespitsen rond het bouwen tegen de contouren aan . 

 

Hart van Zwanenburg:  

Er valt op dit moment niets te melden. Het PCO overleg is verplaatst naar 5 januari 2015.  

 

Verslag portefeuillehouders: 

MG: het sociaal domein houdt ons bezig.  Bijeenkomst was op 27 november.  De verwachting is 

dat jeugdzorg een probleem wordt in 2015. MK vult aan dat ook de duodorp problematiek aan de 

orde kwam. Hier komt voor de kerst een verslag van. ChL is bij een bijeenkomst geweest geor-

ganiseert door Maatvast. Het ging over de ontwikkeling van de organisatie en strategie bepal en. 

Er is veel achterstallig onderhoud. Inmiddels is de Basis gerenoveerd. 

 

Rondvraag  

PV: voor het eind van deze week is het eerste concept voor de 5
e
 Brug gereed. KB: er is een ge-

sprek geweest met de partijen die betrokken zijn bij het glasvezelproject. Alle huishoudens wor-

de aangesloten. Deze is gratis. Door nieuwe technieken zal het allemaal soepeler verlopen. In 

januari wordt gestart in Zwanenburg West. PV deelt mee dat 10 januari de nieuwjaarsreceptie 

wordt gehouden. HM: de kerstboom wordt na Sinterklaas geplaatst 
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Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit PV de vergadering.  

 

Opmerkingen bezoekers: 

Mw. Gijzen: is er een zwembad in het recreatiepark Spaarnwoude. Inderdaad bij het Droompark. 

De heer Witteman geeft aan dat op 11 december in het Bimhuis Amsterdam een symposium 

wordt gehouden over het Noordzeekanaal gebied , Hij zal aanwezig zijn. Er vindt nog overleg 

plaats met de dorpsraad. 

Mw. Heeneman geeft aan dat zij in dat verband een zienswijze heeft ingediend tegen de geluid s-

contouren. Hr. Groot stelt de platte daken problematiek annex brandveiligheid aan de orde. Hij 

heeft hier onlangs weer een brief van de gemeente gekregen. De dorpsraad neemt dit mee naar 

het beheeroverleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van oktober 2014 

 
Vergadering Wat Wie Wanneer 

 

 

Stand van zaken onteige-

ningsprocedure toegang Park 

Zwanenburg 

PV December 

2014 

06-11-2013 Contact onderhouden met 

Heer Davelaar /Amstelring 

inz. Eigen Haard 

PV Doorlopend 

05-02-2014 Reactie: op brief juni 2014 

inzake: 

Zuigkracht van de vliegtuigen 

en de gevolgen daarvan mel-

den aan Provincie en Haven-

bedrijf Amsterdam 

GvH Reminder stu-

ren 

    

    

 

05-06-2014 

Reactie op 

Brief  naar Omgevingsdienst 

Noordzeekanaal gebied inzake 

windmolens in de nabijheid 

GvH Reminder stu-

ren 

01-10-2014 Brief aan gemeente Haarlem-

mermeer inzake handhaving 

snelheid Zwanenburgerdijk 

PV/SV Antwoord 

afwachten 
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01-10-2014 Specificatie veiligheidscijfers 

gemeente Haarlemmermee 

PV Oktober 2014 

3-12-2014 Brandveiligheid platte daken PV/SV Januari 

2015/e.v. be-

heeroverleg 

3-12-2014 Vuiloverlast Veenenweg PV idem 

 

 


