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Notulen 33ste Algemene ledenvergadering gehouden woensdag 15 mei 2019 bij Van 

Beem, IJweg177 in Zwanenburg  

Aanwezig zijn 35 personen namens 24 leden(bedrijven) van de ondernemingsvereniging. 

 

 

De voorzitter opent de vergadering  en verwelkomt iedereenbij Van Beem. Een bedrijf dat lef toont om 

in deze moeilijke tijd de bedrijfsvoering radicaal om te gooien. Rob wil Gerko daarmee veel succes 

wensen samen met zijn werknemers. Rob geeft aan dat wij het “formele “gedeelte van de vergadering 

eerst doen om daarna een meer interactieve vergadering te hebben. 

 

Bij het formele gedeelte horen de notulen van 2018. Deze zijn goedgekeurd door mevrouw Karin Nuis 

en de heer Paul Kok. Voor de notulencommissie van 2019 melden zich aan  

mevrouw Karin Nuis en mevrouw Laura Hopman. 

 

Verslag van de kascommissie.  

De commissie van 2018 bestaande uit de heren Jenke Haverhals en Martijn Kamminga hebben de 

jaarcijfers van 2018 en de begroting van 2019 goedgekeurd. Voor de kascommissie van 2019 melden 

zich aan mevrouw Marleen Spek en de heer Gerko van Beem. 

 

Verder wil Rob K. een nieuw bestuurslid voorstellen. Dit is Danielle Oedekerk. Zij is jaren werkzaam 

geweest bij Tuincentrum van Beem en nu bij Global Garden. Zij zal zich vooral gaan richten op 

naamsbekendheid van de ondernemingsvereniging bij ondernemers en aan ledenwerving doen. 

 

Als nieuw lid in 2019 heten wij van harte welkom Kasper Notariaat uit Halfweg. 

 

Wij willen nu overgaan op het interactieve gedeelte van de vergadering. Rob vraagt wie van de leden 

een vraag heeft over de dingen die hem of haar binnen de gemeente bezighouden en in hoeverre wij 

daarbij misschien kunnen helpen . 

Marleen Spek vraagt als eerste of de virtuele knip die de gemeente nu voorstelt definitief is en hoe het 

werkt. Er komt op de dijk bij de Venenweg een camera te staan en een bord verboden in te rijden voor 

verkeer ( behalve fietsers). Als er dan toch iemand doorrijdt kan hij/zij een boete verwachten. Dit wordt 

nog wel iets met tractoren omdat zij geen kenteken hebben. Olav Glasius vraagt of wij daar niet tegen 

moeten zijn. Het kan dan wel een beleid zijn van Rijkswaterstaat maar daar hoeven wij het toch nog 

niet mee eens te zijn.  Rob legt uit dat het een raadsbesluit is van de gemeente, dus dat het definitief 

geplaatst zal worden. Het zal wel pas worden nadat de N200 klaar is. Maar de knip blijft een vraagstuk 

waar wij ons mee bezig houden. Wij proberen de beste oplossing te vinden en erop toe te zien, maar 

de gemeente heeft wel al een besluit genomen. 

 

Martijn Kamminga geeft aan dat de kruising bij de Weerenbrug/ Zwanenburgerdijk een hele 

gevaarlijke is. Rob geeft aan dat de gemeente er mee aan de gang gaat. Een 30km beleid op de dijk 

tot voorbij de brug. De gemeente is ervan op de hoogte en werken eraan. 

 

Rob geeft verder aan dat er een hoop gebeurd in De Weeren. Asfalteren en ook bij Hoogesteger is de 

gemeente aan het kijken of er een achteruitgang kan worden gecreëerd om de Troelstralaan te 

ontlasten. De bedrijven bij de Heining willen ook graag asfalt en Rob heeft gevraagd of zij een brief 

willen opstellen naar de gemeente toe. Wij willen wel helpen maar uiteindelijk moeten ondernemers 

zich bundelen en het zelf doen. Rob doet ook een dringende oproep naar de ondernemers op de 

Weeren om zich te bundelen en in te zetten voor parkmanagement. 

Olav Glasius geeft aan dat de parkeervakken van de gemeente op het industriegebied grijs zijn en die 

van de ondernemers beige. Had dit niet een geheel kunnen zijn. Had de gemeente niet aan kunnen 

bieden om voor een x bedrag er een geheel van te maken. Maar Rob legt uit dat de gemeente de 
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ondernemers niet kan dwingen om mee te doen. Dit zou wel kunnen via het parkmanagement en 

daarom dringen wij er op aan. 

Olav Glasius heeft met de handhaving van de gemeente over het industriegebied gelopen om aan te 

wijzen wat er allemaal niet klopt. Rob K vraagt aan Olav waarom hij hem er niet bij vraagt, maar Olav 

merkt op dat dit teveel tijd kost. Dit is jammer want nu weten wij niet wat er gaande is. 

Rob geeft aan dat wij bij de gemeente een bedrijf getipt hebben i.v.m. handhaving en de gemeente is 

hiermee aan de slag. 

 

Rutger van Ijspret vraagt hoe het staat met de herinrichting van de Dennenlaan. Dit staat is de 

planning voor begin volgend jaar tussen de Zwanenburgerdijk en de Wilgenlaan. De uitgesproken 

voorkeur gaat nu naar parkeren aan de zijkanten, dus midden verdwijnt dan. Wij wachten op de 

bekend making van het budget en de tekeningen, want wij hebben er wel inspraak in. 

 

Mevrouw Rimmelzwaan vraagt hoe het zit met illegale bewoning van bedrijfspanden. Mevrouw heeft 

zelf een bedrijfspand op Boesingheliede. Rob zegt dat de gemeente het op steeds meer plaatsen 

toestaat i.v.m. controle op het industriegebied en op de panden. Volgens Ruud Tibboel wordt er bij het 

verzamelbedrijfsgebouw op de IJweg ( over Schipholweg richting Polderbaan) wel goed gehandhaafd 

door de gemeente. 

 

Rob geeft aan dat wij er bij de gemeente op aan hebben gedrongen om kleinschalige woningbouw 

toegankelijker te maken. Niet jarenlang doen over vergunningen omdat huizen hard nodig zijn voor de 

leefbaarheid in Zwanenburg en Halfweg. Dan vooral ouderen woningen voor doorstromingen of 

starterwoningen voor de jongeren. 

Rob Bron geeft aan dat de huizenbouw bij de oude Brandweerkazerne maar niet van de grond komt, 

hij is er al jaren mee bezig maar boekt maar geen vooruitgang. Steeds weer zitten er weer nieuwe 

mensen aan tafel en kan je weer opnieuw beginnen. Rob K geeft aan dat hij een gesprek samen met 

de Dorpsraad gehad heeft met Onno Hoes om juist dit soort projecten te stimuleren. Onno Hoes zou 

het meenemen in de raad. 

Martijn Kamminga vraagt of er al iets bekend is over het terrein bij Ahrend, Rob k geeft aan dat dit niet 

zo is en ook niet over het terrein bij bakkersland. 

 

Olav Glasius wijst op de sterk verouderde borden op het industrieterrein de Weeren, Rob K geeft aan 

dat dit een mooie taak is voor het nieuwe parkmanagement. 

Milco Immink stelt zich voor van de Rabobank. Hij maakt kenbaar dat zij weer meer betrokken willen 

zijn met de ondernemers in dit marktgebied.  

 

Rob geeft alvast de datum door van de volgende Award Night, dit zal zijn 10 oktober 2019 

en het sponsorbuffet in de feesttent en dit zal zijn 15 juni 2019. 

 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aandacht en inbreng en sluit de vergadering.  

Hij wenst iedereen  een goed ondernemersjaar toe. 


