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Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg 

-Onderwerp 

Vergaderdatum 

Locatie 

Bestuursvergadering 
Woensdag 4 maart 2015 
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 
 

 

Aanwezige bestuursleden 

 

 

Afwezige bestuursleden 

 

Overige aanwezigen 

 

K. Bos (KB), M. Groot (MG), M. Knijn (MKn)  M. Koops, Ch. Van Logchem (CvL), H. 
Meijer (HM), W. Philippa (WP), G. Sportel (GS), P. Vreeswijk (PV), S.A. Vreeswijk (SV) 
 

G. van Houwelingen ivm informatieavond Mientekade 

 

M. Verhoef (Anbo) en 5 bewoners 

 

  
Van MK  

1. Opening en mededelingen 

PV opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. Hij en SV zullen de vergadering rond 20.30 

uur verlaten. MG (vice voorzitter) zal dan de voorzittershamer overnemen. 

 

2. Verslag van 4 februari 2015 en actielijst 

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden verder geen opmerkingen gemaakt en het 

verslag wordt goedgekeurd. De actielijst wordt behandeld en waar nodig aangepast. 

 

3.   Ingekomen/verzonden stukken 

 Verslag Gem H’meer inz. schoolzones . Een aantal scholen heeft al ingeschreven. Vraag is 

wanneer de acties worden uitgevoerd.     Actie: beheeroverleg 

 Persbericht 10/2 Gem. H&S inz. afspraken geluidzones. De zienswijze is ingetrokken.  

PV heeft Hr. Westerman hierover bericht gestuurd.    Actie: reactie op bericht 

 17/2 Mail van B. Broekema inz. parkeren Zwanenburgerdijk.  Actie: beheeroverleg 

 19/2 boomrooilijst zie agendapunt 7. 

 23/2 Mail E. Haverkort inz. info avond over ontwikkelingen schiphol. Zie agendapunt 8.  

 Mail P. Kok, als voorzitter MKB H’meer inz. bezoek 2
e
 kamerlid A. Mulder.  

Bespreekpunten waren N200 en inbreilocaties    Actie: PV 

 26/2 Mail D. Prudon gericht aan burgemeester Gem. H&S over bezorgdheid bereikbaarheid 

Halfweg. Vkg 

 Mail van Maatvast. Ze willen overleg over de wijze waarop zij ons kunnen ondersteunen.  

Uitnodigen voor bestuursvergadering van april.   Actie: ChvL 

 Mail inz. aanleg glasvezel. vkg 

 

4.    Wateroverlast Zwanenburg/bijeenkomst 16 februari 

KB doet verslag van de bijeenkomst. Dit jaar wordt een start gemaakt met de aanleg van een groter 

riool. Vooralsnog wordt het riool vanaf de rotonde Troelstralaan t/m Accialaan vernieuwd. De 

werkzaamheden moeten eind van dit jaar klaar zijn. Omdat de grond vanaf de Accacialaan tot aan 

de dijk vervuild is, zullen de werkzaamheden voor dit gebied op een later tijdstip plaatsvinden.  Op 

dit moment wordt de grond door een installatie gereinigd. Het reinigen zal nog geruime tijd duren. 

Om de problemen rondom het gebied De Weeren op te lossen moet nog onderzoek gedaan worden. 
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5. Woningbouw Zwanenburg 

         Zie agendapunt 7. 

 

6. Hart van Zwanenburg 

 Door de ontvankelijkheid verklaring heeft het project ongeveer een jaar vertraging opgelopen.  

 

7. Verslag portefeuillehouders 

SV: inbreilocatie van der Laan: de problemen rondom de water(over)last is nog niet onder controle. 

Er is uitstel verleend. Op dit moment vindt nader onderzoek plaats. 

KSB-terrrein: vanuit enkele inwoners is er nogal wat kritiek op de bouw van het aantal (21) wonin-

gen. De zaak ligt op dit moment bij de rechtbank. Wat blijkbaar niet voor iedereen helder is, dat de 

DR hierin geen partij is. 

KB: het leggen van glasvezel heeft ongeveer twee weken vertraging opgelopen. Naar verwachting 

worden de huizen eind juni van dit jaar aangesloten. 

MG: Volgens de bomenrooilijst worden acht bomen gerooid. Er komen vier bomen terug. In vervolg 

actiepunt voor CvL. 

CvL: is bij Kernenoverleg geweest en geeft een toelichting. Het verslag volgt.  

 

8. Datum jaarvergadering en gastspreker 

 De jaarvergadering wordt gehouden op 30 april a.s. Locatie de Olm. Het programma na de pauze 

gaat over schipholzaken. De heren Haverkort, Van Ojik en anderen worden als spreker uitgenodigd. 

Om het aantal deelnemers na de pauze te managen moet men zich aanmelden.  

 

9. Rondvraag en Sluiting 

KB: Eigen Haard heeft omgevingsvergunning aangevraagd. 

GS: heeft brief van gemeente H’meer ontvangen inz. 4 mei viering. De gemeente wil dat er meer 

jongeren en kinderen betrokken worden bij de viering. Lastig punt in deze is dat de scholen vakantie 

hebben in deze periode. Wellicht een samenwerkingsverband zoeken met Don Bosco. De Scouting-

groep doet al mee aan de viering.  

Henk Sportel die gedurende 10 jaar de 4 mei viering organiseert wil in 2016 stoppen. Bij voorbaat 

dankt het bestuur hem voor zijn inzet gedurende deze jaren. Het bestuur gaat op zoek naar een 

nieuwe kandidaat. 

CvL: Op 12/3 of 26/3 is er een overleg gepland inz. Ringdijkoverleg 

 

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

 

12.  Opmerkingen bezoekers 

De heer Mulder overhandigt het bestuur een brief over de ringdijk van 15 jaar geleden. De proble-

men zijn nog steeds niet opgelost. 

De heer Witteman informeert de DR over de toekomst van de gemeente H&S. De gemeente heeft de 

voorkeur om zelfstandig te blijven als dat mogelijk en haalbaar is. PV en GvH volgen de ontwikke-

lingen. 
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van maart 2015 

 
Vergadering Wat Wie Wanneer 

 

 

Onteigeningsprocedure is 

afgerond en nu realisatie be-

reikbaarheid Park Zwanen-

burg 

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. Wellicht 

samen met  

milieudefensie 

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 in 

beheeroverleg 

3-12-2014 Vuiloverlast Veenenweg is in 

hetzelfde overleg aan de orde 

geweest 

PV Opnieuw aan de 

orde stellen in 

beheeroverleg 

29-12-2014 Brief aan gemeente H’liede 

inzake omgevingsvergunning 

Sugar City( samen met onder-

nemingsvereniging) 

PV Januari 2015 

Reactie H’liede 

ontvangen. Be-

sluitvorming is 

opgeschort 

04-02-2015 Bezwaar indienen tegen 

zienswijze 

SV Februari 2015 

 

 

 


