
Verslag 

 
 
 

Onderwerp 

Vergaderdatum 

Vergaderlocatie 

 

 

Bestuursvergadering 
Woensdag 3 juni 2015 
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 te Zwanenburg 
 

 

Aanwezige bestuursleden 

 

 

Afwezige bestuursleden 

 

Overige aanwezigen 

 

P. Vreeswijk (PV), L. Brugman (LB), H. Meijer (HM), , G. van Houwelingen(GvH), S. 
Vreeswijk(SV),  K. Bos (KB), M. Koops (MK), M. Knijn(MK),  
 
M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 
 
6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S 

  

Van MKn  

1. Opening   

PV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de heer Van Haeften. Besloten 

wordt om als eerste agendapunt 4 te behandelen. 

 

4. Wethouder Raymond van Haeften inzake woningbouw Halfweg   

De heer Van Haeften krijgt het woord en geeft een toelichting op de toekomstige woningbouw in Halfweg. 

 Plan Houtrakkerweg: Voorstel is om op het terrein van Vervloed 26/28 woningen te bouwen, 
waaronder sociale woningbouw. Het LIB houdt deze woningbouw tegen. De gemeente H&S is in 
beroep gegaan. Dit is afgewezen. Inmiddels procedure hoger beroep in gang gezet. Kans van slagen is 
aanwezig. 

 Op 10 juni is er een voorlichtingsbijeenkomst in het kader van woningbouw Sektorpark. Er komen 
ongeveer 11 bouwkavels beschikbaar, waar geïnteresseerden zelf mogen kiezen wat en hoe is 
bouwen. Het bevat 3 fases. Voetbalveld/water, Kant van het spoor en huidige gebouw. Omdat het 
voetbalveld regelmatig in gebruik is, zal er alternatief hiervoor bedacht moeten worden e.e.a. in 
overleg met de bewoners. 

 Gereformeerde kerk: Het eerdere plan tot woningbouw en een aantal garages heeft het als gevolg 
van de crises niet gehaald. Er is nu een nieuw plan. Ongeveer 26 appartementen met behoud van de 
voor het dorp gezichtbepalende toren. Voor de renovatie van de toren is subsidie aangevraagd bij de 
provincie. 
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 De gebiedsontwikkeling Halfweg is vastgesteld door de gemeente H&S. Als gevolgd daarvan is de 
gemeente akkoord met inrichting van de brede school. Momenteel is een werkgroep bezig om de 
juiste locatie te bepalen. Gedacht wordt aan Margrietplantsoen. Voor de ontwikkeling van de brede 
school is samenwerking met de gemeente H’meer en Amsterdam gezocht. Op de scholen in Halfweg 
zitten veel kinderen uit Amsterdam. Ouders kiezen bewust voor een kleinere school dan de grotere 
scholen in Amsterdam. 

 Katholieke kerk: Het plan is uitgewerkt en wordt na de zomer gedeeld met de bevolking. Bedoeling is 
dat er ongeveer 30/35 woningen gebouwd worden. Behoud van de een deel van kerk staat voorop.  

 Mientekade: er komen drie complexen. IJmere start met de bouw nog dit jaar. De DR is gevraagd om 
mee te denken over parkeerproblematiek werknemers, aan- en afvoer materialen e.d. 

 Plan kassen Van Geilswijk: dit plan is nog niet goedgekeurd door provincie.  

 Bouw outlet Suger City: mooie kans voor werkgelegenheid jongeren uit onze dorpen. 
Desgevraagd beantwoordt de heer Van Haeften de vragen van de bewoners. 

De voorzitter bedankt de heer Van Haeften voor zijn uiteenzetting. 

 

2. Verslag vergadering van 6 mei 2015 

Het verslag wordt paginagewijs zowel tekstueel als inhoudelijk doorgenomen. 

Pagina 1: communicatiewet moet zijn participatiewet 

Pagina 2:  

*Margrietschool moet zijn Margrietplantsoen 

*asfalt Osdorperweg moet zijn asfalt N200 vanaf Osdorperweg tot Geuzenveld 

* overdracht 4 mei viering: HM geeft aan nog geen beslissing genomen te hebben. Na een gesprek met H. 

Sportel zal zij overname organisatie 4 mei viering in overweging nemen. 

Hierna wordt het verslag goedgekeurd onder dankzegging aan de notuliste. 

 

3. Ingekomen/verzonden stukken 

Ingekomen 

*11/5 uitnodiging gem. H&S inzake toekomst gemeente. KB is geweest 

*H. Uitermarkt inz. schipholpresentatie na de jaarvergadering. Vkg 
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*26/5 uitnodiging bouwplan Lindenlaan. Zie verslag portefeuille houders 

*Mevr. Schimmelpennink, inz. overlast onlange gehouden motorrace Bataaf. Vergunning was verleend. 

* Info bulletin Eigen Haard. Vkg 

*uitnodiging 8 juni scan leefbaarheid en N200 vkg 

*uitnodiging gemeente H&S inz. informatie bijeenkomst Sektorpark. HM gaat 

* reactie op onze brief aan Hoogheemraadschap Rijnland inzake sloop fietsbrug Zijkanaal F. Het zou niet 

gaan om een sloop van de brug, maar om een opknapbeurt. 

 

De aktielijst wordt aangepast 

 

5. 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 is verplaatst van 4 juni naar 18 juni a.s. Reden hiervoor is dat er uitsluitsel 

komt over de plannen. 

 

 

6. Verslag portefeuillehouders 

KB doet verslag van gesprek met de heer Davelaar van Eigen Haard. In de week van 15/6 verhuizen alle 

bewoners. Verwachting is dat ze medio november weer terug komen. Voor de volgende vergadering zal 

de heer Davelaar uitgenodigd worden om een toelichting te geven op de verhuizing en de reactie van de 

bewoners. 

Op 26/5 is hij bij informatieavond voor bewoners geweest. Met name waterproblematiek was onderwerp 

van gesprek. Nieuwe bewoners moeten er zelf voor gaan zorgen. Verwacht wordt dat dit nodige 

problemen op gaat leveren. 

Waterproject Domineeslaan: In verband met technisch problemen (veel nutsvoorzieningen moeten 

omgelegd worden) start het project later dan gepland.  
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Weerenweg en schoonwaterriool: Het blijkt dat veel bedrijven uit het gebied niet aangesloten zijn. Er 

moet nog een oplossing voor komen. 

Nieuwsbrief: het blijkt dat emailadressen van quicknet geen berichten (uitnodiging vergadering en 

verslagen) doorgestuurd krijgen. Oorzaak is vooralsnog niet bekend.     Actie: KB 

KB/PV: hebben gesprek gehad met gespreksgroep Suger City. Onderwerp van gesprek was bereikbaarheid 

en parkeren. SV stelt voor om als DR bezwaar in te dienen omdat vergunning van rechtswege is verleend. 

Bij het verlenen van vergunning van rechtswege worden geen voorwaarden gesteld. Parkeerproblematiek 

is een voorwaarde. Bestuur besluit akkoord te gaan met het maken van bezwaar.    

    Actie: SV 

MK: geeft toelichting op de nieuwe participatiewet. De gemeente is uitvoerder van de wet. 

GvH: is bij inspreek bijeenkomst bestuurlijke toekomst gemeente H&S geweest. Lijkt op gelopen koers. Op 

4 juni is er nog een bijeenkomst, daarna neemt college besluit. 

Op de agenda van de Raadscommissie staat dat er nieuwe drie geluidsmeetpunten ivm Schiphol komen. 

DR vraagt zich af wat de reden hiervoor is. 

GVH gaat binnenkort met een specialist geluidsoverlast het geluid (schiphol, trein, N200, westelijk 

havengebied e.d.) met. Doel: “waar hebben we het eigenlijk over”? 

 

Vakantie: PV/SV: 10 t/m 17 juni. MKn: 12 t/m 29 juni 

 

 

7. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 
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Actielijst naar aanleiding van bestuursvergadering van 3 juni 2015  

Vergadering Wat Wie Wanneer 

06-11-2013 Contact onderhouden met Heer 

Davelaar /Amstelring inz. Eigen 

Haard 

PV Doorlopend 

3-12-2014 Brandveiligheid platte en punt 

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 idem 

04-02-2015 Geluidscontouren west. 

havengebied.  

SV en GvH Nader 

overleggen. 

03-06-2015 Problemen rondom nieuwsbrief 

en quicknet 

KB augustus 

03-06-2015 Bezwaar maken tegen 

vergunning sugar City 

SV Juni 2015 

 

 

 


