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Aanwezige bestuursleden 

 

 

Afwezige bestuursleden 

 

Overige aanwezigen 

 

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

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS), M. Knijn (MK) 

 

G. van Houwelingen (GvH), S. Vreeswijk(SV) 

  

G. Heeneman, H. Groot, Hr. Mulder, Hr. Van Ommeren 

 

  
Van GS/SV  

Opening   

PV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

Verslag vergadering 3 december 2014: 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De actielijst wordt aangepast 

 

 

Ingekomen en verzonden stukken: 

 Mail omgevingsraad Schiphol dat men 1 januari van start gaat; 

 Mail gemeente H’meer cluster R.O. inzake eerste opzet plan van aanpak Ringdijk en 

ringvaart; 

 Bedankje mw. Heere n.a.v. het overlijden van de heer Heere; 

 Uitgaande brief naar gemeente H’liede inzake omgevingsvergunning Sugar City;  

 Brief gemeente H’liede inzake concept subsidiebeleid 2016-2018; 

 Mail van Martien Brander van gemeente H’meer met verzoek vragenlijst in te vullen 

halfjaarlijks overleg dorpsraden; 

 Mail Kees Bos inzake aanvraag omgevingsvergunning 14 woningen Hoekenes;  

 Mail Dennis van Tintelen gemeente H’meer inzake agendering raadsvergade ring 22 ja-

nuari mbt maatregelen wateroverlast Zwanenburg. 

 Persbericht gemeente H’meer inzake jeugdonderzoek “laat je stem horen”. 

 

 

Beheeroverleg 10 december 2014: 

De volgende mededelingen worden gedaan: 

Park Zwanenburg: de onteigening is recentelijk afgerond zodat de realisering van de bereik-

baarheid ter hand kan worden genomen. Naar verwachting is de realisatie medio 2015 gereed. 

Schoolzones: nu woningbouw nog op zich laat wachten is aan de schoolbesturen voorgelegd om 

op bescheiden schaal schoolzones in te stellen.  

Glasvezelproject: start januari in Zwanenburg West.  
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Verkeer Zwanenburgerdijk: DR heeft de riskante oversteek bij de Bietenbrug nogmaals aan de 

orde gesteld. Gevraagd wordt of het mogelijk is knipperlampjes in het wegdek aan te brengen.  

Inbreilocaties: zorg over kleinschalige nieuwbouw wordt door de LIB afwijzingen vergroot.  

Locatie v.d. Laan: gehoor moet worden gegeven aan de uitspraak van de rechter; bewoners en 

ontwikkelaar moeten in overleg.  

Sugar City: outlet en Dirk v.d. Broek: de zorg voor verkeers- en parkeerafwikkeling heeft de 

gemeente ingebracht tijdens het werkbezoek aan de gemeente H’liede. 

 

Wateroverlast Zwanenburg: 

Kees Bos doet kort verslag. Na de vergadering met bewoners en wethouder in augustus is het 

plan met ca. 8 verbeterpunten voorgelegd aan het college. Aanpak Domineeslaan, Lindenlaan en 

verbreding tocht Troelstralaan zijn de meest uitspringende maatregelen . De projectgroep is con-

structief te werk gegaan. Het geheel uitgewerkte plan inclusief kostendekking wordt ter beslu it-

vorming aan de raad voorgelegd op 22 januari a.s. 

 

Hart van Zwanenburg:  

PCO heeft op 5 januari plaatsgevonden. Scenario’s voor verdere ontwikkeling worden uitge-

werkt. De uitwerking van het DO wordt in maart opgestart. Met SLS is contact over de uitloop en 

men heeft hier begrip voor. Vertraging is minimaal een jaar. Overleg met de Lidl loopt nog.  

 

Verslag portefeuillehouders: 

KB: op de agenda van 4 februari: toekomst dorpsraad.  

MG: heeft vragenlijst ingevuld. Portefeuilles nagelopen in ingevuld en toegevoegd: ringdijkbe-

leid, sociaal domein, hangjongeren.   

ChL: is bij een bijeenkomst geweest over het ringvaartbeleid. Er komt een vervolgbijeenkomst. 

Per gebied wordt geïnventariseerd wat er moet gebeuren. ChL neemt het voorstel voor een 30 km 

gebied vanaf de Weerenbrug tot aan de Olmenlaan mee. 

 

Rondvraag  

GS maakt persbericht voor lokale media t.b.v. de werving van een nieuwe penningmeester. HM 

meldt dat er een auto is gestolen bij het station. Het schijnt vaker te gebeuren.  Tevens neemt zij 

contact op met de gemeente over overstekende takken van coniferen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit PV de vergadering.  

 

Opmerkingen bezoekers: 

Mw. Heeneman merkt op dat het VO nog wel meer tijd in beslag zal nemen. Er moet nog eea 

worden uitgezocht hetgeen te maken heeft met de omgeving en het plein. Ook het DO zal in de 

werkgroepen besproken moeten worden. Voorts overlast van hangjongeren in de Kom. Men is 

met olie op straat bezig geweest etc.etc. het gaat van kwaad tot erger. Nick Nijman wordt hiervan 

op de hoogte gebracht. 
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van januari 2015 

 
Vergadering Wat Wie Wanneer 

 

 

Onteigeningsprocedure is 

afgerond en nu realisatie be-

reikbaarheid 

PV  Medio 2015 

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 Reactie provin-

cie 26 januari 

binnengekomen. 

01-10-2014 Brief aan gemeente Haarlem-

mermeer inzake handhaving 

snelheid Zwanenburgerdijk 

PV/SV Antwoord af-

wachten 

3-12-2014 Brandveiligheid platte daken 

is in beheeroverleg van 10 

december aan de orde geweest 

PV/SV Opnieuw aan de 

orde stellen 

3-12-2014 Vuiloverlast Veenenweg is in 

hetzelfde overleg aan de orde 

geweest 

PV idem 

29-12-2014 Brief aan gemeente H’liede 

inzake omgevingsvergunning 

Sugar City( samen met onder-

nemingsvereniging) 

PV Januari 2015 

 

 


