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Bestuursvergadering 
Woensdag 6 mei 2015 
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 
 

 

Aanwezige bestuursleden 

 

 

Afwezige bestuursleden 

 

Overige aanwezigen     

 

P. Vreeswijk (PV), L. Brugman (LB), H. Meijer (HM), M. Groot(MG), Ch van Logchem 

(ChL), G. Sportel(GS), G. van Houwelingen(GvH), S. Vreeswijk(SV) 

 

M. Knijn(MK), K. Bos (KB), M. Koops (MK) 

 

 Mw. Verhoef (ANBO), Mw. Heeneman, Mw. Sloot, Hr. Becker, Mw. V.d. Linden, Hr. Van 

Kavelhoven 

 

 

  
Van SV  

Opening   

PV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Leo Brugman, onze 

nieuwe penningmeester.  

 

Verslag vergadering 1 april  2015: 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De aktielijst wordt aangepast 

 

 

Ingekomen en verzonden stukken: 

 Mail Nick Nijman inzake Plus Punt Zwanenburg; (NB op de jaarvergadering heeft hij 

hierover een toelichting gegeven. Men kan hier terecht met vragen over welzijn, hulpver-

lening etc.) 

 Mail mw. Nemelman inz. Bezwaarschrift bouw loods Wilgenlaan 

 Mail gemeente Haarlemmermeer inz. Halfjaarlijks  overleg dorps- en wijkraden op 11 

mei a.s. ( NB MG en CHL gaan hier naar toe) 

 Nieuwsbrief Eigen Haard 

 Mail Kees Bos inz. Aanvraag omgevingsvergunning bouw 14 woningen  Banne 

 Mail Meerwaarde inz. Mini conferentie communicatiewet op 2 juni a.s. 

 Persbericht Gemeente Haarlemmerliede inz. Lidmaatschap burgemeester Heiliegers van 

Mayors for Peace 

 Omgevingsvergunning Amsterdamsestraatweg 20 

 Brief Prov. Noord-Holland inz. Inloopbijeenkomst busstrook N200 

 Uitgaande brief aan de gemeente Haarlemmermeer inz. Onderhoud Dennenlaan;  

 

 

Hart van Zwanenburg: 

Er valt op dit moment nog niet veel te melden. PV is wel telefonisch bijgepraat over de laatste 

stand van zaken. Het eerstvolgende PCO vindt plaats op 4 juni a.s. 
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Participatieraad Haarlemmermeer: 

De heer Becker en Mw. V.d. Linde zijn voor dit agendapunt aanwezig. Zij geven een uitleg. Het 

doel van de raad is om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren. De raad bestaat uit een 

beleidsvleugel en een praktijkvleugel die ieder uit 10 leden bestaat. In de eerste vleugel zitten 

met name leden die voorheen zitting hadden in met name WMO en cliëntenraden In de tweede 

vleugel zitten met name leden uit het werkveld. Benadrukt wordt dat de raad geen college van 

meelopers is. Voorbeeld van ongevraagd advies: er kwamen veel klachten binnen over een be-

paalde leverancier van hulpmiddelen. De raad heeft toen geadviseerd het contract met deze leve-

rancier te beeindigen. De gemeente heeft dit advies opgevolgd. De raad wil input krijgen uit het 

veld en de dorpsraad kan hier een rol inspelen. Besloten wordt dat de dorpsraad op korte termijn 

in contact zal treden met Meerwaarde (zie hierover bij de ingekomen stukken betr. Plus Punt). 

Immers daar komen vanuit de burgers evt. klachten c.q. vragen naar voren, die de dorpsraad kan 

verzamelen en inbrengen bij de participatieraad 

 

Verslag portefeuillehouders: 

MG: is met HM naar de gemeente Haarlemmerliede geweest inzake het project BUUF. Het is 

een project soortgelijk aan het project ‘Meer voor elkaar’  binnen de gemeente Haarlemmermeer. 

Het probleem is hoe maak je het project bekend bij de inwoners van Halfweg? Voorstel dorps-

raad: huis-aan-huis folder verspreiden waar men voor wat terecht kan. GS: binnenkort dient de 

redactiecommissie bij elkaar te komen over de nieuwe aankleding c.q. actualisering website. 

Verder zal HM Henk Sportel opvolgen inzake de organisatie van de Dodenherdenking. De dorps-

raad is zeer verheugd dat HM deze taak op zich wil nemen. PV neemt t.z.t .contact op met Frans 

van Baaren inzake muziek bij de dodenherdenkingen in zowel Halfweg en Zwanenburg. Henk 

wordt door het bestuur bedankt voor zijn jarenlang inzet.  

GvH: Bouw Mientekade: verklaring van geen bezwaar is afgegeven en binnenkort kan gestart 

worden met de bouw van 26 appartementen. Dorpskern Halfweg: eindrapport is gereed en een 

van de aanbevelingspunten is de realisering van een brede school, waarbij de voorkeur uitgaat 

naar locatie Margrietschool. Er volgt nog een informatieavond. Toekomst gemeente Haarlem-

merliede: volgende bijeenkomst is 11 mei: wisselwerking burgers/gemeenteraadsleden. Morgen 

vindt een gesprek plaats met de overige dorpsraden teneinde een gezamenlijk standpunt te bepa-

len. Informatieavond provincie inzake busbaan N200 (NB zie ingekomen stukken). Het asfalt op 

de Osdorperweg zal worden vervangen. Geluidscontouren/prov. Inpassingsplan: de dorpsraad is 

niet in beroep gegaan; zag hier nl. weinig slagingskans in (NB een bewoner van het zijkanaal F 

heeft dat inmiddels wel gedaan; dus afwachten maar). De dorpsraad gaat nog wel een brandbrief 

sturen naar alle leden van Provinciale Staten. Er schijnt inmiddels een rapport te zijn verschenen 

over de ontsluiting N200 ivm Sugar City. GvH heeft echter van de inhoud nog geen kennis kun-

nen nemen, Volgende vergadering. CHL: de heren Meijer en Spijker hebben vragen in de raad 

gesteld mbt Hart van Zwanenburg. De heer Palen heeft gereageerd op het ringdijk beleid. 

SV: locatie v.d. Laan: binnenkort vindt hoorzitting plaats. 

 

Terugblik jaarvergadering: 

Een ieder is tevreden over het verloop hiervan. Bezoekersaantal viel mee.  

 

Rondvraag: 

MG en CHL zijn de volgende vergadering afwezig. Mw. Verhoef geeft aan dat de bewoners van 

Eigen Haard 15 juni gaan verhuizen naar Sint Jacob/Amsterdam. Het plan is dat de bewoners in 

november weer terug kunnen keren. In dat verband vraagt Mw. Sloot hoe het dan zit met de hu-

ren die de bewoners moeten gaan betalen? Dit wordt nagevraagd.  

PV doet verslag over de commotie die is ontstaan over de voorgenomen sloop van de loop-

fietsbrug nabij Zijkanaal F. Wordt vervolgd. Voor de volgende vergadering zal wethouder van 



 

Pagina  - 3 – 

06-05-2015 

 

 
 

 

Haeften worden uitgenodigd om een toelichting te geven op de woningbouw in Halfweg. Verder 

worden op de Zwanenburgerdijk tussen de Dennenlaan en Kerkhoflaan naast de parkeerplaatsen 

uitstaptegels aangelegd. 

 

 

 

 

 

Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 6 mei 2015  
Vergadering Wat Wie Wanneer 

06-11-2013 Contact onderhouden met 

Heer Davelaar /Amstelring 

inz. Eigen Haard 

PV Doorlopend 

3-12-2014 Brandveiligheid platte daken 

is in beheeroverleg van 10 

december aan de orde geweest 

PV/SV Opnieuw aan 

de orde stellen 

in beheerover-

leg 

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 Vergunning is 

aangehouden 

tot 25 mei 

04-02-2015 Geluidscontouren west. ha-

vengebied.  

SV en GvH Nader over-

leggen. 

 

 


