
 

-Onderwerp 

Vergaderdatum 

Locatie 

Bestuursvergadering 
Woensdag 24 juni 2015 
Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 
 

 

Aanwezige bestuursleden 

 

 

Afwezige bestuursleden 

 

Overige aanwezigen     

 

P. Vreeswijk (PV), H. Meijer(HM), M. Groot(MG), K. Bos(KB), M. Koops(MK) , G. Sportel(GS), G. van 

Houwelingen(GvH), S. Vreeswijk(SV) 

M. Knijn(MK), L. Brugman(LB), Ch van Logchem(ChL) 

 

 Mw. Verhoef (ANBO), Mw. Heeneman, J. Witteman, F. Witteman, Hr. Mulder, Hr. Groot, 

Hr. Den Blanken, Hr. Van Dijk ( D’66 H’liede) 

 

 

  

Opening   

PV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

Multifunctioneel sportcomplex: 

Dennis den Blanken geeft een toelichting: het is de bedoeling om het terrein van De Bataaf en ijsbaan te 

herinrichten zodat het voor diverse sportverenigingen gebruikt kan worden. Het betreft dan Vos, de Bataaf, 

Skeelervereniging, IJsbaanvereniging, Vierdaags spektakel, scholen. Subsidie zal worden verstrekt door het 

Schipholfonds. Men is in gesprek met diverse ambtenaren binnen de gemeente. Er zal op korte termijn een 

voorlichtingsavond worden georganiseerd voor de omwonenden waarbij uitleg wordt gegeven over de 

indeling van het terrein en welke maatregelen worden getroffen om geluidsoverlast en overige hinder zo veel 

mogelijk te beperken( tijdens vierdaags spektakel. Hr. Groot geeft aan dat het parkeerterrein bij de Cirkel op 

dat moment beschikbaar is. Wordt vervolgt 

Verslag vergadering 3 juni 2015: 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De actielijst wordt aangepast. 

Ingekomen en verzonden stukken: 

 Ontvangstbevestiging gemeente Haarlemmermeer inzake wegdek  Dennenlaan; 

 Reactie Hoogheemraadschap Rijnland op onze brief inzake vermeende opheffing fiet sbrug 

recreatieschap Spaarnwoude; 

 Nieuwsbrief Eigen Haard dd. 2 juni; 

 Mail Jan Davelaar, Eigen Haard, inzake herinrichting midden-gedeelte Eigen Haard; 

 Mail aan servicecentrum Gemeente Haarlemmermeer inzake verharding Zwanenburgerdijk; 

 Stukken ontvangen van Mw. Nehmelman inzake KSB terrein; 



 

 Ontvangstbevestiging gemeente Haarlemmerliede inzake ons bezwaarschrift aangaande Outlet-

Center; 

 Persbericht stichting Meerwaarde inzake buurtbemiddeling Haarlemmermeer  

 

 

Rapport Rijkswaterstaat inzake quick scan “Leefbaarheid N200”: 

KB geeft een toelichting. PV en KB waren op het gemeentehuis waar een presentatie zou worden gegeven. 

Echter Rijkswaterstaat achtte een presentatie niet noodzakelijk. E.e.a. geeft weer eens aan welk prioriteit 

Rijkswaterstaat geeft aan de N200! Niet dus! 

Terugkoppeling Halfjaarlijks overleg gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude: 

De volgende zaken zijn aan de orde geweest: 

 Sugar City terrein: er is asbest gevonden op de locatie Dirk van den Broek; contract is getekend met 
Neinver en Dirk van den Broek; 

 Droompark: er wordt handhavend opgetreden tegen permanente bewoning; 

 Gebiedsvisie Halfweg brede school: vooralsnog wordt ingezet op de locatie Margrietplantsoen; 

 Parkje Haarlemmerstraatweg: men gaat het hek verwijderen om het parkje toegankelijker te maken 
 

Hart van Zwanenburg: 

Er valt op dit moment nog niet veel te melden. Executieverkoop Mavo moet nog plaatsvinden. Vooralsnog 

heeft de SLS toegezegd dat het geld nog gereserveerd blijft. De dorpsraad speelt met de gedachte om een 

nieuwsbrief te doen uitgaan naar alle bewoners met de stand van zaken mbt de ontwikkeling Hart van 

Zwanenburg. De dorpsraad heeft aangegeven bij de gemeente dat er wel tussentijds iets moet gebeuren met 

het wegdek van de Dennenlaan. 

Verslag portefeuillehouders: 

KB: ten behoeve van de ledenadministratie hanteren wij een programma dat de gemeente ook gebruikt. Het 

blijkt echter dat bij het verzenden niet alle mails binnenkomen. KB heeft de gemeente hierop geattendeerd. 

Lydia Heerens van de gemeente gaat hier achteraan. GvH: samen met HM een bijeenkomst aangaande de 

woningbouw sectorpark bijgewoond. Er is een klankbordgroep opgericht waarvoor zij zich hebben 

aangemeld. De gemeente heeft van de provincie extra geld ontvangen voor de ontwikkelingen bij de beide 

kerken. GvH gaat a.s. zaterdag met een ambtenaar van IJmond mee die geluidsmetingen gaat verrichten bij 

festival Awakenings. Mientekade: grond wordt bouwrijp gemaakt. MG: binnenkort bijeenkomst Maatvast. 

ChvL gaat hier naar toe.  GS: nieuwe logo is ontworpen en de site wordt aangepast in dezelfde kleurstelling 



 

als het logo. HM: aanwezig geweest bij de raadsvergadering waarin een eerste besluit werd genomen over de 

fusie. 

Rondvraag: geen. 

Opmerkingen bezoekers: 

Mw. Verhoef spreekt haar verontrusting uit over de verkeerssituatie bij de Bietenbrug/Domineeslaan. Hr. 

Groot oppert dat de dorpsraad nieuwe leden gaat werven. De dorpsraad neemt dit mee en bezint zich welke 

methode hiervoor gehanteerd moet worden. De heer F. Witteman vraagt of de dorpsraad nog vertrouwen 

heeft in het realiseren van het Hart. PV geeft aan dat het er zeker komt maar het duurt allemaal wel erg lang, 

hetgeen de dorpsraad ook heeft aangegeven bij de gemeente. Verder mbt fusie antwoordt PV dat de 

voorkeur van de dorpsraad wellicht de gemeente Haarlemmermeer betreft maar dat het eigenlijk nog te 

prematuur is om hier een mening over uit te spreken. Mw. Heeneman heeft de indruk dat de ontwikkeling 

Mientekade vertraging oploopt  en dat start september wellicht te voorbarig is. Er moeten ook 

kapvergunningen  worden afgegeven waartegen omwonenden weer in bezwaar kunnen. T.a.v Hart van 

Zwanenburg antwoordt PV dat de nieuwe projectleider Mw. Enthoven is. De dorpsraad is bang dat op deze 

manier kennis verloren gaat over de hele voorgeschiedenis van dit project. 
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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 beheeroverleg 

3-12-2014 Vuiloverlast Veenenweg is 

in hetzelfde overleg aan de 

orde geweest 

PV idem 

Juni 2015 Bezwaarschrift tegen de van 

rechtswege verleende 

omgevingsvergunning 

Outletcenter 

PV/SV Bezwaarschriftbehandeling 

afwachten 

04-02-2015 Geluidscontouren west. 

havengebied.  

SV en GvH Nader overleggen. 

 

 

 
 
 



 

 


