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uitkomsten inwonersenquête

Geacht college,
Bijgaand doen wij u toekomen de uitkomsten van de inwonersenquête over het project
‘kwaliteitsimpuls station Halfweg-Zwanenburg’. Daarbij maken we de volgende
kanttekeningen:
1. De vergrijzing die zich in onze woonkern heeft voltrokken, als gevolg van de
bouwstop in verband met Schiphol, is herkenbaar in de vele opmerkingen van
inwoners over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het station. Daarnaast in
opmerkingen over veiligheid, de noodzaak van een verwarmde wachtruimte en de
vrees voor hangjeugd.
2. De inwoners zijn zeer beslist in hun opvatting dat, als voor het station geen liften
zijn voorzien, deze de eerst in aanmerking komende bestemming moeten zijn voor
subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Dat wil echter niet zeggen dat
zij het er mee eens zijn dat subsidie nodig is om tot een station te komen dat
toegankelijk is voor iedereen. Zowel het commentaar op de enquêteformulieren, als
opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in maart, geven
aan dat men vindt dat het station voor de inwoners van een vergrijsde woonkern
voor iedereen bereikbaar zou moeten zijn, zonder dat daar subsidie voor nodig is.
Het is echter duidelijk dat de inwoners blij zijn met de komst van het station en dit als een
belangrijke verbetering van de leefbaarheid zien. In de enquête die de dorpsraad in 2006
hield, scoorde een station heel hoog op het wensenlijstje van de inwoners. De verhoging van
het reizigerscomfort, nu mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting leefomgeving
Schiphol, zal door de inwoners dan ook zeker worden gewaardeerd.
Na de verbetering van de bereikbaarheid met liften is verfraaiing van deze brug de tweede
voorkeur van de inwoners voor de besteding van de subsidie. Wij verzoeken u te overleggen
met de gemeente Haarlemmermeer over de aanvraag van subsidie voor deze bestemming bij
de Stichting Leefomgeving Schiphol.
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Wij zien uit naar uw reactie op de uitkomsten van de enquête. Deze hopen wij op 10 mei
a.s. in het participatieplatform Zwanenburg-Halfweg te bespreken.
Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg

Eef Haverkort
Portefeuillehouder Schipholzaken

c.c.: Stichting Leefomgeving Schiphol
Gemeente Haarlemmermeer
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