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Het jaarverslag 2017 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 300 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 600 leden en niet leden de nieuwsbrief.
Ledenadministratie
Het aantal leden stijgt licht en verdere uitbreiding hiervan wordt gestimuleerd. Door de ledenactie in
december hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten. Op het ogenblik zijn er 927
leden.

Hart van Zwanenburg
De ontwikkeling van het nieuwe dorpshart met sporthal en dorpshuis heeft in 2017 voornamelijk in
het teken gestaan van beroepsprocedures. In januari 2017 heeft de gemeenteraad het
bestemmingplan De Kom Noordwestzijde vastgesteld. Vervolgens is door twee bewoners en een
bedrijf beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Stichting De
Olm is uitgenodigd om deel te nemen aan het geding en de Dorpsraad heeft eveneens verzocht om
deel te nemen aan het geding. Dit verzoek is gehonoreerd. Op 21 november 2017 is de zaak
behandeld door een meervoudige kamer. De Dorpsraad heeft tijdens de zitting haar zienswijze
toegelicht. Tijdens de zitting kwamen verder onder andere de uitbreiding van de Lidl met 480m2
verkoopvloeroppervlak, het parkeren, geluid en de lichtinval aan de orde. De uitspraak was op
7 februari 2018. Na negen jaar voorbereiding gaat de lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling.

Schipholzaken
De afgelopen periode heeft de afspraak van 500.000 vliegbewegingen tot 2020 behoorlijk onder
druk gestaan. Op dit punt is de minister echter duidelijk geweest, de afspraak staat.
Meer onzekerheid is er over de periode na 2020. Er ligt een verzoek van het ministerie om in het
Overlegorgaan Regio Schiphol (ORS) bindende afspraken te maken over de periode 2020 tot 2030.
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Het gaat daarbij met name over de effecten van de 50/50 regel. Wat is milieuwinst en hoe verdeel je
dat tussen groei en verbetering leefklimaat. Om hierover duidelijkheid te krijgen is er een Milieu
Effect Rapport (MER) nodig. Al meer dan een jaar geleden zou die op tafel liggen. Maar door fouten
en ook de hele discussie over Lelystad is dit tot op de dag van vandaag vertraagd.
Ook het nieuwe normen en handhavingssysteem (niet meer meten maar berekenen van overlast)
moet nog in wetgeving worden opgenomen. Zolang dat niet gebeurd is er geen wettelijke basis voor
handhaving of we moeten terugvallen op het oude systeem. Een ongewenste situatie. Verder zijn de
te maken afspraken uiterst belangrijk voor de toekomst van de Nederlandse luchtvaart, want wat
betekenen die afspraken voor de verdere toekomst van Schiphol.
Verder kenmerkte de afgelopen tijd zich door de discussie over woningbouw in het belaste gebied.
De gemeenten hebben meer ruimte gekregen voor een eigen beleid. Het gaat zelfs zo ver dat je
moet tekenen voor het feit dat je op de hoogte bent van geluidoverlast en dus ook officieel niet kan
klagen. Er is tevens een kettingbeding, bij verkoop moet de nieuwe eigenaar dit overnemen.
Bestuurlijk een onbehoorlijk standpunt. Door de clustervertegenwoordigers is hiertegen dan ook
ernstig bezwaar gemaakt. Tenslotte de nachtvluchten. Ergerlijk is het dat de afspraak om deze tot
29.000 terug te brengen, wordt geschonden. Wel heeft de minister aangekondigd een nut en
noodzaak discussie over de nachtvluchten te willen voeren.

Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer gaan fuseren
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer gaan vanaf
1 januari 2019 samen verder als één gemeente. Een grote gemeente kan efficiënter werken en dat
helpt om de dienstverlening voor haar inwoners op peil te houden en te verbeteren. Ook heeft een
grote gemeente een sterkere positie in de regio en dat is gunstig voor inwoners en ondernemers.
Het herindelingsadvies is in april 2017 unaniem goedgekeurd door de twee gemeenteraden. De
provincie Noord-Holland heeft een positief advies afgegeven aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en inmiddels is ook de ministerraad akkoord met de plannen. In
september is het wetsvoorstel aangeboden aan de Raad van State voor advies. De Tweede Kamer
is in april 2018 akkoord gegaan en later in het jaar neemt de Eerste kamer een besluit. In november
2018 zijn er verkiezingen voor een gezamenlijke gemeenteraad voor de nieuwe gemeente.
Het gemeentehuis in Halfweg heeft vanaf 1 januari 2018 de functie van servicecentrum. Inwoners
van beide gemeenten kunnen hier terecht voor burgerzaken.

Gebiedsvisie ontwikkeling dorpskern Halfweg
Op 31 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de locatie Margrietplantsoen aan te wijzen als
locatie voor de realisatie van een Integraal KindCentrum (IKC). In het IKC worden de drie bestaande
basisscholen (Jozefschool, Margrietschool en Halverwege) bijeengebracht in één gebouw inclusief
kinderopvang en peuterspeelzaal. De ideeën voor een IKC vinden zijn oorsprong in de Structuurvisie
“samen naar 2035” (uit 2012) en zijn verder uitgewerkt in de Gebiedsvisie Ontwikkeling Dorpskern
Halfweg (uit 2015). Vervolgens is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat het
Margrietplantsoen de beste en een haalbare locatie is voor de realisatie van een IKC. De volgende
stap is dat de gemeente een Programma van Eisen op gaat stellen waarin is opgenomen aan welke
uitgangspunten het IKC moet voldoen en bekeken wordt wat de gevolgen zijn voor de omgeving.
Het gaat dan vooral om de onderwerpen Parkeren en Verkeer, Stedenbouw en Architectuur en
Openbare Ruimte en Groen.
In de vergadering van de DR van 5 oktober 2017 heeft het bewonersinitiatief ‘Margrietplantsoen’ een
toelichting gegeven op hun bezwaren met betrekking tot uw locatiekeuze voor een IKC.
De DR heeft aan de gemeente kenbaar gemaakt niet gelukkig te zijn met de realisatie van een IKC
ter plekke van het laatste openbaar groen van Halfweg. Het is de DR niet duidelijk of het besluit van
de gemeenteraad handelt om een definitief besluit of principebesluit.

Ruimtelijk relevante discussies hebben tot nu toe alleen plaatsgevonden in een participatietraject.
De uitkomst hiervan is ons nog niet bekend.

Inbreilocaties
Op diverse locaties binnen zowel Halfweg als Zwanenburg zijn in 2017 woningbouwprojecten van
start gegaan.
Halfweg
Nieuwbouw van 69 appartementen aan de Mientekade. In de voormalige Gereformeerde kerk is
woningbouwproject Torenzicht reeds in 2016 gestart. Het project heeft in 2017 te kampen gehad
met bezwaar- en beroepsprocedures. Zeven appartementen De Sluiswachter en verbouw van de
RK-pastorie met een aantal appartementen. Voor 15 nieuwbouwwoningen Onze Lieve-Vrouw Hof is
een vergunning afgegeven.
Het is de bedoeling is om het terrein van het Sektorpark te verdelen in kavels welke men kan kopen
en een woning kan laten bouwen. Om de indeling en de wensen van de omwonenden in te kunnen
passen in het plan zijn er diverse bijeenkomsten geweest. Om tot de verkoop van kavels over te
kunnen gaan moet eerst een deel van het terrein worden gesaneerd in verband met verontreiniging
van de bodem door asbestresten. Aansluitend moet er een explosievenonderzoek uitgevoerd
worden om mogelijk niet ontplofte bommen uit W.O 2 op te sporen en onschadelijk te maken. De
vraag aan de gemeente waarom zij niet zelf het initiatief nemen om voor starters uit de eigen
gemeente een mogelijkheid te bieden voor een betaalbare woning is niet beantwoord.
Zwanenburg
Zes eengezinswoningen worden aan de Populierenlaan gebouwd. In de Wilgenlaan is vanuit het
Ministerie goedkeuring gegeven voor de bouw van een aantal woningen. In de voormalige school
Wilhelminalaan wordt een woning gerealiseerd en bij Hoekenes worden 14 woningen gebouwd.

Energie Park Zwanenburg
Met een uitspraak van de commissie Ruimte, Wonen en Water van de provincie Noord-Holland is de
komst van een groot zonnepanelen park bij Zwanenburg van de baan.

N1 Festivalterrein
De gemeente Amsterdam is voornemens om een permanent festivalterrein in te richten in het
Westelijk Havengebied. De voornaamste reden hiervoor is om overlast en de toename van het
aantal festivals in het centrum en de overige woonwijken te beperken of geheel te ontzien. De
keuze is gevallen op een terrein wat bekend staat als kavel N1. Deze kavel is pal naast onze
gemeentegrens aan het einde van de wethouder van Essenweg naast het gemaal van Rijnland.
Om te beoordelen of dit terrein geschikt is zijn er vanaf september 2017 een zestal pilots uitgezet.
Aangrenzende bewoners, bedrijven en gebruikers van het volkstuinencomplex de Bretten zijn
hiertegen in verzet gegaan en hebben zich verenigd in een comité genaamd Geen N1. Zij vrezen
een onacceptabele geluidsbelasting en overlast van het publiek wat deze festivals zal gaan
bezoeken.
De gemeente Amsterdam heeft een informatieavond gehouden in de Olm waar duidelijk bleek dat
inwoners van Halfweg niet nog meer geluidsoverlast kunnen verdragen bovenop hetgeen zij al
ondervinden van spoorbaan, autosnelweg, vliegtuigen, Westelijk Havengebied en de festivals die al
georganiseerd worden in recreatiegebied Spaarnwoude. Het is en wordt een stapeling van geluid
welke niet meer acceptabel is voor de leefomgeving. Tijdens de eerste pilot in september zijn er in
overleg met de gemeente Amsterdam geluidsmetingen verricht en heeft de omgevingsdienst de
organisatie en infrastructuur bekeken.
De DR is tweemaal langs de verschillende geluidsmetingspunten geweest. De bewoners welke
direct naast het festivalterrein wonen zijn bezocht door de DR.

Sociaal Domein
In 2017 is er een maandelijkse netwerkbijeenkomst gestart, waarin de Dorpsraad is
vertegenwoordigd. De aandacht ligt hierbij op het sociaal netwerk in de ruimste zin. De inzet van de
sociaal makelaar en Pluspunt spelen hierbij een belangrijke rol. Werken vanuit het principe:
‘Meedenken, Meedoen en Loslaten’. Ze helpen ontwikkelen, lopen even mee en werken er samen
naar toe om verder te gaan. De eenzaamheid onder bijvoorbeeld alleenstaande ouderen wordt
groter. Plus Punt in de Dennenlaan 115 is er voor alle soorten hulp zoals, zelfstandig kunnen blijven
wonen, vervoer, ontmoeting e.d., maar ook voor ondersteuning van mantelzorgers.
Ook de vrijwillige hulpdienst Zwanenburg/Halfweg biedt diensten aan zoals kleine klusjes,
boodschappen doen, begeleiding naar ziekenhuis of arts.
Tenslotte is de website www.haarlemmermeervoorelkaar.nl met vraag en aanbod voor
vrijwilligerswerk. De website is nu ook toegankelijk voor de inwoners, maatschappelijke organisaties
en verenigingen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Onderwijs
In 2017 zijn De Meerbrug en De Gaandeweg gefuseerd, evenals De Achtbaan en Aldoende. De
gemeente heeft toegezegd dat er twee nieuwe zogenoemde ‘brede’ scholen gebouwd gaan worden.
Één aan de Kinheim en één in de Wilgenlaan. Bij een brede school houden samenwerkende partijen
zich bezig met opgroeiende kinderen. Hierbij hoort in ieder geval onderwijs en welzijn, maar vaak
ook kinderopvang, cultuur, sport, de bibliotheek e.d.
Jongeren
De Dorpsraad heeft kennisgemaakt met Naomi Beijer, de nieuwe beheerster van het
jongerencentrum De Basis. Een frisse wind die door de basis waait met veel aandacht voor
programma’s voor de jongeren. Tevens onderhoudt zij een goed contact met omwonenden.

Sugar City
Het terrein voor de toekomstige outlet is afgelopen jaar duidelijk veranderd, een teken dat er wel iets
gaat gebeuren. Nadat de Dorpsraad en Ondernemingsvereniging de plannen voor parkeren en de
verkeersoplossing hebben bekeken is men tot de slotsom gekomen dat de bezwaren niet
steekhoudend waren. Het bezwaar is ingetrokken, mede omdat door de gemeente
Haarlemmermeer, RWS en een onafhankelijk verkeerskundig bureau de verkeersoplossing als
adequaat werd beoordeeld. Dat betekent niet dat er helemaal geen overlast voor Halfweg en
Zwanenburg zal zijn. Zo kan er op een beperkt aantal dagen per jaar (vijf ?) gerekend worden op
veel verkeer en zal gedurende die dagen de parkeercapaciteit niet voldoende zijn. Neinver, de
exploitant van de outlet zorgt dan voor extra parkeergelegenheid en het vervoer daarheen. Maar ook
parkeren buiten de outlet is een bron van zorg. Nu al is er overlast bij bijvoorbeeld het station maar
ook op de Zwanenburgerdijk. Haarlemmerliede en Haarlemmermeer werken samen aan een
parkeerbeleid om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Wat betreft de ander ontwikkelingen op het terrein is er niet veel veranderd. Er zijn vergunningen
afgegeven voor een hotel en een casino/speelautomaten hal. Wat de betreft de komst van een
supermarkt is er nog geen duidelijkheid.
Een vertegenwoordiger van de Dorpsraad en de Ondernemingsvereniging hebben iedere zes weken
overleg met wethouder Van Haeften over de ontwikkelingen.

Wateroverlast
Alhoewel de problemen met de wateroverlast zich niet meer hebben voorgedaan heeft de Dorpsraad
herhaaldelijk verzocht de Domineeslaan weer te fatsoeneren. Overleg is nog gaande.

Herinrichting N200 en vervanging boezembruggen
Het vervangen van de boezembruggen heeft wat vertraging opgelopen. Een eerste ontwerp, met
daarin de mogelijkheid voor een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers is afgewezen.

Deels vanwege het onderzoek naar explosieven maar ook vanwege bezwaren van Rijnland. Er is
ondertussen een nieuw ontwerp maar de aanbesteding moet nog gebeuren.
De N200 in Halfweg wordt opnieuw ingericht als dreef. Dit werk zal aansluiten op het vervangen van
de Boezembruggen en de renovatie van de N200.
Er heeft afgelopen jaar tweemaal een stakeholders bijeenkomst plaats gevonden waarin de te
verwachten problemen werden besproken. Vooralsnog is de inschatting dat verkeer tijdens het
afsluiten van twee rijbanen (tussen Halfweg en Amsterdam) een kwartier vertraging oploopt in de
ochtendspits.

Faseringsplan werkzaamheden Zwanenburg en Halfweg.
Eind 2017 is de gemeente Haarlemmermeer, vooruitlopend op de fusie, meer betrokken geraakt bij
de werkzaamheden in Halfweg. Omdat deze invloed kunnen hebben op wat er in Zwanenburg staat
te gebeuren (en visa versa) is er een lijst van alle projecten in beide dorpen opgesteld en wordt er
geprobeerd de samenhang in kaart te brengen en te reguleren. Dorpsraad en
Ondernemingsvereniging hebben regelmatig overleg met betreffende project- en gebiedsmanager.
Alhoewel er veel staat te gebeuren delen we de mening van de gemeente dat het beter is de
overlast te concentreren in een beperkte tijd.

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 vindt 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 Dorpsraad zijn openbaar en worden regelmatig bezocht door
belangstellenden. De Dorpsraad 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 wonen regelmatig de vergaderingen bij. Het
bestuur vergadert 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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