
Dorpsvereniging  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

Jaarverslag 2011 

Dit verslag heeft schijnbaar enige doublures met het verhaal van de voorzitter, echter:  
Het jaarverslag is een terugblik over het afgelopen jaar.  
De voorzitter heeft het accent eer gelegd op het komende jaar.  

Het Ledental:  
Het ledental van onze vereniging bedroeg eind 2011: 300 leden. Het aantal is afgelopen 
jaar met ca.8 verminderd.  
Daar onder zijn ca. 20 buitengewone leden: dat zijn o.a. B&W en fractievoorzitters van de 
politieke partijen van onze gemeente en enkele instanties zoals Rabobank, Dorpsraad 
Spaarndam, het Recreatieschap en de Franciscusschool.  

Financieel:  
De Dorpsvereniging inclusief de Dorpskrant is financieel nog steeds onafhankelijk. Wel 
worden er zo mogelijk subsidies aangevraagd voor bepaalde voorzieningen.  
Een financieel verslag krijgt u zo dadelijk van de penningmeester.  

Het Bestuur:  
Het bestuur bestond het gehele jaar 2011 uit 5 leden.  
Bij de laatste jaarvergadering had Simon van der Aar formeel afscheid genomen.  
Dat is minder dan het gewenste aantal van 7 bestuursleden. Het bestuur is dus op zoek 
naar versterking.   
Een kandidaat die we begin dit jaar hadden viel af wegens drukke studie en werk.  
Eind 2011 kondigde de heer Molenaar aan zijn werkzaamheden als Penningmeester en 
Bestuurslid in het voorjaar van 2012 te willen beëindigen. De heer Molenaar is ca. 14 jaren 
bestuurslid en penningmeester geweest en voelt de jaren tellen. Hij blijft wel meewerken 
aan het drukken en verspreiden van de Dorpskrant en we kunnen nog een beroep doen 
op zijn kennis als penningmeester.  
Reglementair aftredend bestuurslid Gerard van Opzeeland kondigde eind 2011 aan om 
geen volle periode van 3 jaar meer zitting te willen nemen in het bestuur. Hij is wel 
herkiesbaar, maar is van plan in januari 2013 zal stoppen.  

Vergaderingen:  
Het volledige bestuur heeft in 2011, naast de jaarvergadering, 7 keer vergaderd, en wel in 
de maanden: februari, april, mei, juli, september, november en december.  
Het bestuur was altijd bijna voltallig aanwezig. Er was nooit meer dan 1 lid afwezig.  
Alle vergaderingen werden gehouden in De Stoep.  

De Dorpskrant:  
Een belangrijk onderdeel van de Dorpsvereniging is de uitgave van de Dorpskrant. Deze 
is ook dit jaar weer 4x verschenen en wordt (zoals bekend) over de hele wereld gelezen. 
Totaal 154 pagina’s aan informatie over uw dorp: een knipsel rubriek, een natuur rubriek, 
familieberichten, interviews, verslagen en andere informatie.  
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De eerste Dorpskrant werd uitgegeven in maart 1981 (zoals u voorin elke Dorpskrant kan 
lezen) en in december 2011 verscheen nummer 123.  
Sinds nummer 24 doet Ans Revier - van der Aar de gehele eindredactie en opmaak. Dat is 
nu al weer 25 jaar. Voor deze prestatie van een ‘stille kracht’ (zoals de burgemeester het 
noemde) heeft ze tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente de Penning van 
Verdienste mogen ontvangen. Wij zijn trots op Ans.  
Dorpskrant bestaat nu 31 jaar en in maart komt Dorpskrant 124 uit. Dat moet menig 
andere wijkkrant nog maar zien te evenaren.  
Nogmaals de waardering van het bestuur voor een kleine groep redactieleden die zeer 
veel belangrijk werk verricht.  

Website 
Naast de Dorpskrant heeft de Dorpsvereniging een website: www.dorpsvereniging.nl   
Deze geeft aanvullende informatie die niet in de Dorpskrant past. Met name vind u er 
foto’s van diverse activiteiten.  
Het is zeker niet de bedoeling om een digitale krant uit te gaan geven i.p.v. de papieren.  
Naast informatie over de Dorpsvereniging verzorgen we op de website ook informatie over 
De stoep, De Kerk en de Oranjevereniging, daar die geen eigen website hebben.  

Archief:  
Het historisch archief van de Dorpsvereniging is momenteel ondergebracht in de woningen 
van twee van de bestuursleden. Dat is niet zo ideaal. We zijn nog steeds opzoek naar een 
betere plaats, waar het archief ook beter bereikbaar is en ook betere klimaat condities 
heeft.  
Twee leden van het bestuur en de redactie zijn momenteel bezig het gehele fotoarchief te 
scannen en te indexeren. Een hele klus, want het betreft ongeveer 3400 foto’s. Het 
scannen is voor 80% gereed. Het indexeren loopt nog sterk achter.  
Hoe we moeten omgaan met de moderne beelddragers (digitale foto’s, film’s, DVD’s en 
dergelijke) is iets waar wij ons komend jaar mee bezig zullen moeten houden. We zoeken 
daarom nog steeds een paar personen die kunnen helpen met rubriceren, indexeren of 
publiceren. Wie daarover meer wil weten, kan dat vragen aan Ans of mij.  

Oranjevereniging ‘Prinses Margriet’.  
Eer verleden jaar werden we in deze vergadering opgeschrikt door het vertrek van het 
bestuur van de Oranje vereniging en was er geen Koninginnedag viering.  
Mede door inzet van onze voorzitter is er een nieuw fris bestuur gekomen dat in 2011 een 
zeer goed bezochte Koninginnedag viering op het Dorpsplein heeft georganiseerd.  
Ga zo door!  

Waar heeft het bestuur zicht het afgelopen jaar mee bezig gehouden:  
In en om het dorp is van alles aan de hand. De bouw- en andere plannen vliegen ons om 
de oren, hoewel er hier en daar wel iets afgeremd wordt door de bezuinigingen en 
gerechtelijke uitspraken. De verschillende bestuursleden bezoeken zo veel mogelijk 
informatie bijeenkomsten e.d. om ons zelf op de hoogte te houden.  
Voor een aantal zaken in de gemeente Haarlem, die ons ook raken, hebben we contact 
gezocht met de wijkraad Zuiderpolder-Parkwijk. We voorzien elkaar van informatie.  
Voorbeelden van al die plannen zijn (en u leest er zelf natuurlijk ook wel over in de krnat):  
- Woningbouw Spaarne Buiten en Albert Heijn: daarvan vrezen wij nog steeds veel 

verkeersoverlast op de Liedeweg en Penningsveer. Dat komt dan bovenop het 
sluipverkeer en het vele vrachtverkeer dat er nu al is op de Liedeweg en in 
Penningsveer. De Liedeweg verzakt steeds meer en wordt aan gort gereden door (deels 
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illegaal) vracht verkeer. Een echte oplossing is nog steeds niet in zicht. We vrezen dat 
het verkeer door de plannen in de omgeving alleen maar zal toenemen, waardoor deze 
woonstraat steeds slechter zal worden.  

- Hoewel iets verder weg zijn wij ook bezorgd om de ontwikkelingen rond Fort-Noord bij 
Spaarndam. Het Recreatieschap zoekt wanhopig naar geld en maakt plannen die men 
vroeger niet gewild zou hebben. Denk aan Landal en de uitbreiding van andere recreatie 
bedrijven. Ook dit zal meer verkeer door het dorp tot gevolg hebben.  

- Het Polanenpark, dat is het terrein van het oude Rutte Recycling (u allen bekend), maar 
dan iets groter. Daar wil men een groot bedrijvenpark realiseren voor bedrijven die in de 
stad te veel overlast geven (denk daarbij aan groot transport en aan stank of lawaai). 
Momenteel is de gemeente bezig een Bestemmingsplan voor dit gebied. Het 
Voorontwerp daarvan heeft eind 2011 ter commentaar gelegen. Het Bestuur heeft zich 
daar in verdiept en en haar mening en vraagtekens formeel kenbaar gemaakt bij de 
gemeente. De gemeenteraad gaat hier komend voorjaar over vergaderen.  

- Evenementen op het Veerplasterrein. De Dorpsvereniging praat samen met andere 
omwonenden groepen en het Recreatieschap mee in een soort klankbordgroep van de 
gemeente Haarlem. Door dat overleg is de overlast zoals die er bij de eerste 
evenementen was een stuk teruggedrongen. De beat-geluid van alle evenementen om 
ons heen (Veerplas, Velsen, Halfweg) is bij elkaar in de zomer toch wel storend.  

- De eigenaar van SAplaza is van plan een hal te bouwen aan de rand van de veerplas. 
We kijken mee om te zien of dat invloed heeft op ons dorp.  

- De bouwplannen in Penningsveer. niets meer van gehoord / gelezen.  
- Schiphol vergt ook veel tijd. Er worden dikke pakken papier geproduceerd. Zoals vorig 

jaar uitgelegd praat de Dorpsvereniging mee in de bewonersvereniging Verenigde 
Gezamenlijke Platforms = VGP. Veel effect heeft dat niet, maar zonder tegengas zou het 
helemaal uit de hand lopen.  

- Op het Dorpsplein zijn bewoners bezig geweest om samen met de gemeente een plan te 
maken voor het opknappen van het Dorpsplein. Het Dorpsplein had achterstallig 
onderhoud. De Dorpsvereniging heeft geadviseerd en de plannen bij de gemeente 
ondersteund. De reconstructie is inmiddels gereed. Men is nu bezig met de inrichting. 
Het ziet er allemaal heel fraai uit.  

- De Dorpsvereniging neemt deel aan de discussie rond de gemeentelijke Structuurvisie. 
Er zijn verschillende bijeenkomsten bezocht door verschillende bestuursleden en de 
voorzitter heeft zitting in een klankbordgroep die mee kijkt of de procedures goed 
gevolgd worden en zonodig adviseert.  

- Het bestuur was ook vertegenwoordigd op verschillende officiële gebeurtenissen, zoals 
de Nieuwjaarsreceptie, de opening van de nieuwe vleugel van het gemeentehuis, de 
Vrijwilligers avond, de opening van de IJdijk-route, en het afscheid van de heer Alders.  

Duidelijk mag zijn, dat we niet alles kunnen bijhouden, laat staan bijsturen, maar we doen 
ons best. We proberen u op de hoogte te houden middels de rubriek “Bestuursberichten” 
in de Dorpskrant.  

Maar: er zijn natuurlijk ook leukere activiteiten:  

Fototentoonstelling 
In maart hebben we een zeer goed bezochte fototentoonstelling georganiseerd in Fort 
Penningsveer. Het materiaal kwam allemaal uit eigen archief. Het heeft de betrokkenen 
veel tijd gekost, maar het resultaat was er naar: een schitterende tentoonstelling in een 
schitterende ruimte.  
We danken nogmaals de medewerkers van het fort voor de grote ondersteuning.  
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De Stoep 
De Dorpsvereniging is samen het het Kerkbestuur vertegenwoordigd in het bestuur van De 
Stoep. De Stoep voorziet nog steeds in een behoeft in het dorp en kan financieel nog 
steeds zelfstandig draaien. Wel worden de bezoekers en de vrijwilligers gemiddeld steeds 
ouder en moet er gezocht worden naar verjonging.  
Afgelopen jaar zijn er 2 Jeu-de-Boules banen gerealiseerd, mede met ondersteuning van 
aannemer Markus en met subsidie en het Spaarndamfonds.  

Het Verenigingsuitje:  
Nico Molenaar organiseert elk voorjaar een dagje uit voor leden. Als bestemming was dit 
jaar gekozen voor de "Historische Tuin" in Aalsmeer en een boottocht op de 
Westeinderplassen. De organisatie kon zich verheugen in een grote belangstelling. 
Daarnaast was het ook nog een erg mooie dag.  
De zonnige foto’s staan op de website.  

Ansichtkaarten:  
De Dorpsvereniging heeft in 2010 een set van 4 ansichtkaarten kaarten drukken met foto’s 
van Haarlemmerliede, Spaarnwoude en omgeving.  
Ze zijn nog te koop bij de penningmeester en Gerard van Opzeeland. Een setje van 4 kost 
voor leden slechts 1 euro.  

Jubilea leden:  
Bij diverse jubilea van haar leden heeft het bestuur voor een attentie gezorgd. Als we het 
tenminste wisten. Dus geef het door aan de bestuursleden.  

De wedstrijd:  
Op de vorige vergadering was er geen suggestie voor een wedstrijd element. In de loop 
van het jaar bedacht het bestuur dat het wel aardig was om eens de kerststukjes voor de 
woningen te fotograferen en u de mooiste te laten kiezen. Door gebrek aan belangstelling 
is dit echter afgelast.  

Tot slot: de Jaarvergadering:  
Dat is formeel nodig, maar toch ook altijd erg gezellig !  En informatief hopen we.  

Dank u voor uw aandacht.  

Haarlemmerliede, 30 januari 2012 
Chris Buzink 
secretaris a.i. 
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