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Het jaarverslag 2018 bevat een overzicht van de belangrijkste activiteiten waarmee het bestuur van 
de Dorpsraad (DR) zich heeft beziggehouden.  

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Deze bijeenkomst is bedoeld om inwoners van Halfweg en Zwanenburg de gelegenheid te geven 
onder het genot van een drankje elkaar een voorspoedig jaar te wensen. Dit jaar werd de receptie 
weer druk bezocht. 
 

PR commissie  
In de loop van het jaar is de pers regelmatig benaderd via persberichten over uiteenlopende 
onderwerpen die op dat moment actueel waren voor een van beide of voor beide dorpen. 
Vijfde brug 
Het ledenmagazine Vijfde Brug is dit jaar éénmaal verschenen in de maand december. Ook dit jaar 
is besloten om het magazine huis-aan-huis te verspreiden. 
Website & Social Media 
Naast actueel nieuws staan er ook achtergrondartikelen op de website. De website wordt regelmatig 
bezocht. Om nog sneller nieuws te kunnen delen is er een facebook pagina. Deze wordt regelmatig 
bezocht en heeft ongeveer 350 leden.  
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief verschijnt ten minste één per maand en geeft naast informatie over de agenda van 
de eerstvolgende bestuursvergadering kerninformatie over de lopende zaken waar de Dorpsraad 
mee bezig is, veelal via een link waar meer informatie staat. Deze informatie kan van onze eigen 
website zijn, maar kan ook naar een site van een belanghebbende organisatie of instantie verwijzen. 
Leden en niet leden kunnen zich gratis aanmelden voor deze nieuwsbrief via de website van de 
Dorpsraad. Op dit moment ontvangen bijna 600 leden en niet leden de nieuwsbrief. 
Activiteitensite 
Op initiatief van de Dorpsraad is een nieuwe activiteiten site ‘in de lucht’. De site heet: 
www.InZwanenburgenHalfweg.nl en heeft een eigen huisstijl. De site heeft een proefperiode van 
drie jaar. Na deze periode wordt geëvalueerd en besloten of de site gecontinueerd wordt. Alle 
verenigingen in Zwanenburg en Halfweg zijn in een gezamenlijke bijeenkomst uitgenodigd om 
kennis te maken met de site. Doel van de site is om op één medium alle activiteiten van de dorpen 
bijeen te hebben.  
Op dit moment hebben ongeveer 45 organisaties en ruim 120 personen een profiel op de site. 
Wekelijks verschijnt voor de leden een nieuwsbrief. 
 

Ledenadministratie 
Het aantal leden daalt licht. Een stijging van het aantal leden wordt gestimuleerd. Op het ogenblik 
zijn er 898 leden. 
 

Hart van Zwanenburg 
Vanaf 2010 is gewerkt aan het project Hart van Zwanenburg. De gemeente Haarlemmermeer, 
Stichting Leefomgeving Schiphol, de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg en het participatieplatform  
Zwanenburg-Halfweg, dat bestaat uit inwoners van Zwanenburg, werkten in dit project samen. 
Gestart werd met een opzet voor het ruimtelijk programma.  
 

http://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=260.9732.1566142&url=http%3A%2F%2Fwww.zwanenburg-halfweg.nl


 

Vervolgens zijn diverse begeleidingsgroepen, bestaande uit inwoners en ondernemers uit het dorp, 
betrokken bij de uitwerking van het project. Eindelijk na alle juridische procedures te hebben 
doorlopen, was het dan zover: Op maandag 19 november 2018 startte de bouw van het zeer 
gewenste nieuwe dorpshuis in Zwanenburg met een ontvangst in Cultureel Centrum De Olm. De 
ongeveer 75 aanwezigen genoten van een kop koffie met gebak dat werd gepresenteerd door de 
SLS. Om 13.25 uur begaf het gezelschap zich naar de bouwlocatie waar ca.150 inwoners al 
aanwezig waren om het spektakel mee te maken. De wethouders Adam Elzakalai en Marjolein 
Steffens- van de Water hebben samen met de voorzitter van SLS, Bernt Schneiders, de voorzitter 
van de Dorpsraad en Piet van Schaik, als vertegenwoordiger van dorpshuis De Olm en kinderen van 
basisschool De Kameleon de eerste paal geslagen. Daaraan voorafgaand heeft Jarno Kamphuis, 
gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord, de wethouders, de voorzitter van SLS en dorpsraad 
geïnterviewd. Vanaf het slaan van de eerste paal is de bouw voorspoedig verlopen. Naar 
verwachting zal het dorpshuis in het voorjaar van 2020 opgeleverd worden. 

Schipholzaken  
Het vastleggen van 500.000 vliegbewegingen tot 2020 is de winst van het afgelopen jaar.  
De bewonersvertegenwoordigers hebben daaraan toegevoegd om tenminste tot 2023 ‘pas op de 
plaats’ te maken. Onzekerheid rond veiligheid, gezondheid en klimaat maken een verdere groei 
onverantwoord. De afspraken uit het Aldersakkoord over de nachtvluchten zijn niet nagekomen en 
het overschrijden van de geluidsnormen is nog steeds niet in wetgeving vastgelegd.  
In 2018 zou de MER (Milieu Effect Rapportage) duidelijkheid moeten verschaffen over de periode tot 
2030 en een advies aan de minister hierover mogelijk moeten maken. Na vele malen uitstel lijkt er 
zelfs een (voorlopig) afstel te komen. Eerst een gezamenlijk advies en dan een MER is nu de 
redenatie. Niet iedereen is optimistisch, want er is weinig eensgezindheid tussen de partijen. 
Recent zijn alle kiesmannen in gesprek gegaan met de heer Benschop (directeur Schiphol) en de 
heer Alders. De reactie van de kiesmannen was helder. Zij hebben genoeg van de mooie verhalen 
en beloftes, er moet nagedacht worden over het stoppen van de groei. Veiligheid, bereikbaarheid, 
gezondheid (fijn stof), woningbouw en de klimaatdiscussie maken dit noodzakelijk. In het betoog van 
de heer Benschop werd duidelijk dat Schiphol wil groeien! Natuurlijk, maar een aantal zaken staan 
voorlopig de groei in de weg. Alle reden dus voor de bewonersvertegenwoordigers om goed bij de 
les te blijven. 
 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer samen één gemeente 
De Dorpsraad is van mening dat de gemeenteraad een juiste keuze heeft gemaakt. 
Haarlemmermeer is een gemeente die maatschappelijk/sociaal het beste past bij de eveneens 
groene gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Tevens kan op die manier een “buffer” 
gevormd worden tussen de IJmond en Amsterdam. Het is wel zinvol dat wij in de komende periode 
nauw contact houden met de overige dorpsraden in het grondgebied. Verder zullen we na moeten 
denken hoe de nieuwe kern Haarlemmermeer Noord er uit gaat zien in de toekomst.  
 
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer vormen samen 
sinds 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Haarlemmermeer! Met het hijsen van twee nieuwe 
vlaggen, één met het gemeentewapen en één met de huisstijl, gaf burgemeester Onno Hoes op 2 
januari 2019 tijdens een korte ceremonie het startschot voor de nieuwe gemeente. Op deze dag 
werd ook de eerste gemeenteraad geïnstalleerd. De twee gemeenten zijn al lange tijd natuurlijk 
verbonden. Ze hebben een vergelijkbare geschiedenis: beide zijn ontstaan uit de strijd tegen het 
water en beide vormen een groene buffer tussen de oude Hollandse steden Amsterdam, Haarlem 
en Leiden. Beide gemeenten hebben voor een deel een open, agrarisch landschap met 
verschillende kernen. Bestuurlijk werd er al veel samengewerkt en Halfweg en Zwanenburg hebben 
van oudsher al één dorpsraad. 

https://www.haarlemmerliede.nl/home.html
https://haarlemmermeergemeente.nl/


 

Ter afsluiting van 155 jaar Haarlemmerliede en Spaarnwoude waren eind december diverse 
afscheidsevenementen in Sugar City. Veel inwoners van de gemeente bezochten de evenementen. 
Alle inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude ontvingen een mooi gedenkboek. 

Gebiedsvisie ontwikkeling dorpskern Halfweg 
Mientekade 
Dit nieuwbouwproject in Halfweg omvat in totaal 5 gebouwen. Deze gebouwen met lift zijn 
kleinschalig van opzet en bestaan uit 4 of 5 woonlagen. Het hele nieuwbouwproject bestaat uit 2 
fasen. De eerste fase is inmiddels opgeleverd. Op dit moment worden de woongebouwen van de 
tweede fase gebouwd. Ondertussen zijn de 30 sociale huurappartementen van de eerste fase 
verhuurd en is het Medisch Centrum in gebruik genomen. Eind 2018 is Ymere gestart met de bouw 
van de appartementen in de tweede fase. Dit zijn 14 sociale huurappartementen voor mensen van 
65 jaar of ouder. Daarnaast komen er ook 18 vrijesector huurappartementen beschikbaar voor een 
brede groep mensen. De oplevering is begin 2020. 
Project Sluiswachter 
Op de kop van de Mientekade te Halfweg zijn inmiddels zeven prachtige appartementen 
waarvan twee penthouses gerealiseerd. 
Torenzicht 
De bouw van Torenzicht, woningen bij de Grote Kerk aan de Amsterdamsestraatweg, is in de zomer 
van 2016 van start gegaan. Alle 26 koopappartementen, variërend van 53 m2 tot 123 m2, zijn 
bewoond. De toren van de voormalige kerk is bepalend voor het straatbeeld van Halfweg. Dankzij 
een provinciale subsidie blijft deze markante toren staan en zijn de woningen in een passende 
bouwstijl eromheen gebouwd.  
Sectorpark 
Het Sectorpark is een woningbouwontwikkeling die bestaat uit zelfbouw en atelierwoningen op het 
terrein van de voormalige gemeentewerf in Halfweg. Tussen het spoor en Sectorpark komt een 
geluidscherm. Het scherm zorgt ervoor dat bewoners zo min mogelijk geluidhinder ondervinden van 
de treinen. ProRail wil eerst onderzoeken of een geluidscherm of een geluidwal de beste oplossing 
is. Daarna moet het project worden aanbesteed, gepland en gerealiseerd. Deze procedure wordt 
ingeschat op circa 3 jaar. Deze afscheiding moet er staan voordat Sectorpark wordt bewoond. De 
gemeente zal de geplande start van de verkoop met minimaal een jaar uit moeten stellen. 
Onze Lieve Vrouw Hof 
De woningen, die geheel in bouwstijl van de Amsterdamse School worden gebouwd, zijn verdeeld 
over 4 bouwblokken rondom de Rooms Katholieke kerk. Elk blok heeft, weliswaar in detail, 
overeenkomstige kenmerken, zoals het gebogen dak met de rode pannen, het specifieke 
metselwerk en uitstekende goten, maar zijn toch elk op hun eigen wijze uniek. Naast de 
bouwblokken is er veel aandacht voor het ontwerp en de uitvoering van het openbare gebied. Het 
voormalige wat verstrooide gebied rondom de kerk wordt nu een fantastische woonplek in Halfweg. 

Inbreilocaties 
Voor Halfweg: zie onder gebiedsontwikkeling dorpskern Halfweg. Voor Zwanenburg geldt dat er in 
2018 weinig ontwikkelingen zijn voor nieuwbouw. Het Populierenhofje en het bouwplan Hoekenes 
zijn in 2018 opgeleverd. Er zijn plannen voor o.a. woningbouw in de Dennenlaan (terrein Vos en 
Rabobank) en op het KSB en Schreuder terrein aan de Wilgenlaan. Hopelijk nemen deze plannen in 
2019 concretere vormen aan. 

 
 



 

N1 Festivalterrein 
De Dorpsraad ondersteunt de initiatieven van de bewoners die zich hebben verenigd in een 
belangenorganisatie. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat er een informatieavond in de Olm werd 
georganiseerd door de deelraad Nieuw-West. Tijdens de avond werd tekst en uitleg gegeven over 
de plannen. De avond werd drukbezocht en de deelraad kreeg tal van op- en aanmerkingen welke 
mee genomen zullen worden in de afwegingen en besluitvorming. De belangenorganisatie en de 
Dorpsraad hebben frequent overleg gehad over de ontwikkelingen en besluitvorming. Eind 2018 
heeft de gemeente Amsterdam besloten om niet door te gaan met de ontwikkeling van het N1 terrein 
en op zoek te gaan naar een andere locatie. 

Tuinen van West 
De belangenorganisatie richt zich nu op de aanvragen en vergunningen voor festivals in de Tuinen 
van West, onderdeel van de deelraad Nieuw-West. De Tuinen van West liggen pal naast de 
dorpskern Halfweg. Hier vindt een wildgroei van evenementen en festivals plaats welke een grote 
druk leggen op de omwonenden. De infrastructuur is niet toereikend. Bezoekers moeten door 
woonwijken om op plaats van bestemming te komen. De belangenorganisatie en de Dorpsraad 
blijven zich zetten om een goed gereguleerde en aanvaardbare verhouding te zoeken voor deze 
festivals en evenementen. 
 

Sociaal Domein 
Sociale kaart Haarlemmermeer  
Deze kaart geeft antwoord op vragen over onder meer wonen, geldzaken, werk, gezin, gezondheid 
en personenalarmering. Inwoners kunnen met vragen terecht bij Het Pluspunt van Meerwaarde in de 
Dennenlaan 115. 
Jongerencentrum De Basis 
Deze Maatvast-locatie is een eigen plek voor jongeren, waar ze lekker zichzelf kunnen zijn zonder 
dat er iemand op hun vingers kijkt. In het centrum is meer dan genoeg te doen: zo zijn er onder meer 
een PlayStation en een muziekinstallatie te vinden, worden er films worden gekeken en er is hard 
gewerkt aan een nieuwe keuken zodat er in 2019 een kookcafé kan starten.  
Repair Café 
Elke tweede dinsdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur is het repair café open in De Olm. Gratis 
toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Kleding, meubels, elektrische 
apparaten, fietsen, speelgoed etc. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Samen kapotte 
spullen repareren, deskundig advies, ontmoeten en inspiratie opdoen. 
Samen Eten en Ontmoeten staan centraal bij activiteiten van de verschillende organisaties  
* Vriend Aan Tafel (VAT): iedere de 2e vrijdag van de maand in CEA De Hoek. 
* Moon: iedere 3e vrijdag van de maand in De Olm. 
* Seniorenvereniging: deze vereniging verzorgt regelmatig een gezamenlijke activiteit in De Olm. 
Onderwijs  
Zowel in Zwanenburg als in Halfweg zijn er scholen gefuseerd. De Meerbrug en de Gaandeweg zijn 
gefuseerd en luisteren nu naar de naam Kameleon. De St.Josefschool en Halverwege zijn 
samengegaan in Jong geleerd. Ook de Achtbaan en Aldoende gaan fuseren maar beide scholen 
gaan nog even door onder hun eigen naam en eigen vestiging. 

Sugar City  
Onder het kopje Sugar City passen twee verschillende projecten. Het meest in het oog springend is 
de ontwikkeling van de outlet. De ontwikkelingen hebben een poos stilgelegen, maar uiteindelijk is 
er, na de grondwerkzaamheden, begonnen met het slaan van de eerste palen. De vergunning voor 
de bouw is eind 2015 afgegeven.  



 

Er liep nog wel een procedure bij de Raad van State tegen de omgevingsvergunning. Het besluit 
hierover is medio april 2019 genomen en dat betekent dat de plannen doorgaan. 
De grondwerkzaamheden hebben wel schade aan het gemeentehuis tot gevolg gehad, met als 
resultaat dat de westelijk vleugel onbruikbaar is geworden. De juridische strijd betreffende de 
aansprakelijkheid moet nog gevoerd worden. 
De bevoorrading en toegang tot het bouwterrein van de outlet lijkt goed geregeld en er is goede 
hoop dat dit zo blijft, ondanks de te verwachten toename van het bouwverkeer. 
Het oostelijk deel van het Sugar City terrein wordt beheerd door Sugar City investments. Dit heeft 
afgelopen jaar een ander aanzicht gekregen door de aanleg van het geasfalteerde parkeerterrein, 
de vele grondwerkzaamheden en de sloop van de ‘pulploods’. Het nieuw geopende casino is heel 
zichtbaar, een aantal nieuw gevestigde bedrijven op het terrein springen minder in het oog.  
De plannen voor de vestiging van een supermarkt zijn ongewijzigd en op de langere duur staat er 
ook een groot hotel aan de oostzijde van het terrein op de agenda. 
 

Herinrichting N200 en vervanging boezembruggen 
De herinrichting van de N200 gaat in Halfweg gepaard met een aantal andere projecten. Zo gaan de 
boezembruggen vervangen worden. Een onderzoek naar NGE (Niet Gesprongen Explosieven) heeft 
gelukkig geen hits opgeleverd. Het ontwerp en tracé van de brug zijn afgerond, maar de vervanging 
heeft wel invloed op de bereikbaarheid. Naast de vervanging van de boezembruggen krijg de weg in 
Halfweg een andere inrichting en moeten de riolen aan de noord en zuidkant van het dorp worden 
vervangen. Daarnaast wordt de duiker tussen de Polanenkade en de trekvaart vernieuwd. Voor de 
Nieuwe N200 neemt de Dorpsraad deel aan het stakeholders overleg. Daarin worden de plannen 
gecommuniceerd maar kan ook er commentaar worden gegeven. De projectgroep heeft 
verschillende keren uitleg gegeven over de plannen tijdens de vergadering van de Dorpsraad. 

Projecten 
Er zijn twee informatiemarkten (juli 2018 en maart 2019) voor de inwoners gehouden. De tweede 
markt werd op initiatief van de Dorpsraad georganiseerd. De markten waren een succes en werden 
goed bezocht. Het meest besproken project afgelopen jaar was zonder twijfel de ‘knip in de 
Zwanenburgerdijk’. De voltallige Gemeenteraad heeft midden 2017 voor een knip gekozen om de 
Zwanenburgerdijk verkeersluwer en leefbaarder te maken. De knip moest komen bij de Lindenlaan. 
De uitvoering kwam bij de Dorpsraad begin 2018 in beeld. Samen met de Ondernemingsvereniging 
Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede eo zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de 
projectmanager en deskundigen over de locatie. De Lindenlaan, was volgens hen niet de meest 
voor de hand liggende plek en een knip bij de Weerenbrug werd geopperd. De gesprekken hebben 
geresulteerd in een tijdelijke (in plaats van definitieve) afsluiting met verkeerstellingen om de impact 
te kunnen meten. Gezien de resultaten is toen besloten ook een proef op een alternatieve knip bij de 
Venenweg te proberen. 

De Dorpsraad en Ondernemingsvereniging vinden dat een knip om de Zwanenburgerdijk 
leefbaarder te maken geen goed plan. Daarom hebben zij, gevraagd om een knip alleen aan te 
leggen als dit gepaard gaat met die aanvullende maatregelen. 

Naast de gesprekken over de knip had de Dorpsraad iedere vier weken overleg met 
gebiedsmanagement over de projecten in Zwanenburg en Halfweg. Ook bij dit overleg trokken 
Dorpsraad en Ondernemingsvereniging samen op. De gesprekken gingen in eerste instantie over 
verduidelijking van de uit te voeren werkzaamheden en het gezamenlijk bekijken van mogelijke 
conflicten in de timing. Later werden hiervoor projectmanagers van deelprojecten uitgenodigd. Dit 
heeft geresulteerd dat De Weeren niet opnieuw bestraat is, maar dat er vanaf de Weerenbrug een 
doorgaande, geasfalteerde route naar de Troelstralaan wordt aangelegd. Niet door maar langs het 
dorp. 



 

Verder hebben we bij het voorstel om de Dennenlaan opnieuw te bestraten erop aangedrongen de 
mogelijkheden van een andere inrichting te bekijken. Dit resulteerde in een eerste inventarisatie 
avond met omwonenden en aanliggende bedrijven. 

Daarnaast worden de Dorpsraad en Ondernemingsvereniging nu regelmatig door de gemeente 
gevraagd de BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) plannen van 
commentaar te voorzien.  

4 mei 
De Dorpsraad organiseerde, zoals gebruikelijk, de activiteiten rondom de 4-mei viering. Een 
vertegenwoordiging vanuit de Dorpsraad, evenals een vertegenwoordiging van beide 
gemeentebesturen woonden de plechtigheden zowel in Halfweg als in Zwanenburg bij.  

Bestuur Dorpsraad 
Saskia Vreeswijk-Rooth en Gerard van Houwelingen werden opnieuw benoemd voor een 
zittingsperiode van drie jaar.  
Naast de reguliere activiteiten bezoeken bestuursleden tevens het kenniscontact met de 
burgemeesters en wethouders van de Haarlemmermeer en vond regelmatig overleg plaats met de 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Tevens worden vergaderingen, recepties en jubilea 
bijgewoond om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en gebeurtenissen in beide dorpen en 
ook de informele contacten te onderhouden. 

De vergaderingen van de DR zijn openbaar en worden regelmatig bezocht door belangstellenden. 
De DR woont ook de vergaderingen van de Ondernemingsvereniging bij en trekt regelmatig samen 
met hen op. Verder zorgt de aanwezige pers ervoor dat iedereen op de hoogte kan blijven van de 
activiteiten. Afgevaardigden van politieke partijen van beide gemeenten, vertegenwoordigers van 
politie, Stichting Meerwaarde en de vertegenwoordigers van verschillende projecten wonen 
regelmatig de vergaderingen bij.  
Het bestuur vergadert in principe iedere eerste woensdag van de maand in Cultureel Centrum De 
Olm. Regelmatig vindt, voorafgaand aan de reguliere vergadering, overleg plaats met de 
gebiedsmanager.  

Meer informatie over bovenstaande onderwerpen en het meest actuele nieuws van de Dorpsraad 
op: www.zwanenburg-halfweg.nl  
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