
Dorpsvereniging  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
!
!
Jaarverslag over 2013 
!
Het jaarverslag is een terugblik over het afgelopen jaar.  
De voorzitter heeft het accent meer gelegd op het komende jaar.  !!
Het Ledental:  
Het ledental van onze vereniging bedroeg eind 2013: 268 leden. Het aantal is afgelopen 
jaar met 5 verminderd 
Verder zijn er 20 buitengewone abonnementen voor instanties die wij graag op de hoogte 
houden van het gebeuren in ons dorp, zoals o.a. B&W en fractievoorzitters van de 
politieke partijen van onze gemeente en instanties zoals Rabobank, Dorpsraad 
Spaarndam, het Recreatieschap en de Franciscusschool.  
Het ledental daalt al enige jaren tekens een beetje. Er overlijden oudere leden en de 
aanwas van jongere leden blijft al jaren achter. DUS MAAK UW BUREN LID.  !
Financieel:  
De Dorpsvereniging inclusief de Dorpskrant is financieel nog steeds onafhankelijk van de 
overheid. 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 sinds de jaarvergadering van februari 2013 uit 5 bestuursleden en 2 
aspirant bestuursleden:  
• Theo Vink - voorzitter  
• Gerard de Vries - penningmeester  
• Chris Buzink - secretaris  
• Mark van Nobelen  
• Mieke Houtkamp - Vink  
• José Molenaar - aspirant lid  
• Hans Wilms Floet - aspirant lid  !
De twee aspirant bestuursleden hebben een afgelopen jaar alle vergaderingen bijgewoond 
en ook namens de Dorpsvereniging bijeenkomsten bezocht.  
De voorzitter gaat straks bij agendapunt 7 nog nader in op de bestuurssamenstelling.  !
Vergaderingen:  
Het bestuur heeft in 2013, naast de jaarvergadering, 8 keer in volledige samenstelling 
vergaderd.  
Het bestuur was altijd bijna voltallig aanwezig. Er was nooit meer dan 1 lid afwezig.  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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 (ik blijf het elk jaar zeggen) over de hele 
wereld gelezen.  
Totaal 158 pagina’s aan informatie over uw dorp: een knipsel rubriek, een natuur rubriek, 
familieberichten, interviews, verslagen en andere actuele informatie.  
De eerste Dorpskrant werd uitgegeven in maart 1981 (zoals u voorin elke Dorpskrant kan 
lezen) en in december 2013 verscheen nummer 131. Dat zijn 33 jaargangen.  
(Als u oude nummers doorbladerd is het een historisch document van uw dorp. Ik heb 
overigens nog een stapel oude nummers liggen, voor als u belangstelling heeft).  
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. Ik moet wel toegeven dat we er niet altijd in slagen deze 
actueel te houden.  
Ik zeg het elk jaar: Het is zeker niet de bedoeling om een digitale krant uit te gaan geven 
i.p.v. de papieren versie.  
Naast informatie over de Dorpsvereniging verzorgen we op de website ook informatie over 
De Stoep, en De Kerk, 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 nog steeds bezig het gehele fotoarchief te 
scannen en te indexeren. Een hele klus, want het betreft ongeveer 3400 foto’s. Van de 20 
Albums zijn er nu 17 on-line + een diverse foto’s die ons de afgelopen jaren geschonken 
zijn.  
Het indexeren loopt nog achter. Eigenlijk is er afgelopen jaar niet veel gebeurt.  
Alle gescande foto’s zijn dus op onze website te bekijken, maar het is nog niet mogelijk om 
op naam te zoeken. Maar u herkent u zelf vast wel. Hoe u vroeger was.  
We hebben geprobeerd geïnteresseerden te vinden om het uit te bouwen naar een soort 
Historische werkgroep, maar dat is niet gelukt.  
Het rubriceren, indexeren en op een makkelijke manier toegankelijk maken stagneert dus.  
Wie daarover meer wil weten, kan dat vragen aan 1 van de bestuursleden.  !
De Stoep 
De Stoep is in 1998 opgericht op initiatief van o.a. onze voormalig voorzitter Henk van 
Loenen, met steun van het Kerkbestuur en met subsidie van de gemeente.  
Die draait al 15 jaren perfect onder de goede zorgen van een grote groep vrijwilligers.  
Zoals vorig jaar verteld heeft de Stoep een bestuur gekregen (Beheerscommissie), waarin 
de Dorpsvereniging ook zitting heeft.  
De Stoep opereert nu ook onder de KvK-vlag van de Dorpsvereniging.  !!
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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. De verschillende bestuursleden bezochten zo veel mogelijk informatie 
bijeenkomsten e.d. om ons zelf op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en om zo 
mogelijk invoelt te kunnen uitoefenen.  
We hebben het druk gehad dit jaar. Het koste in sommige perioden eigenlijk te veel tijd 
met de huidige bezetting van het bestuur.  
Voorbeelden van al die plannen zijn (en u leest er zelf natuurlijk ook wel over in de krant):  !
Schiphol 
Ons bestuur neemt zo goed mogelijk deel aan het bewonersoverleg “Verenigde 
Gezamenlijke Platforms = VGP” van verschillende bewonersgroepen rond Schiphol. Dit is 
een onderdeel van het inmiddels afgeronde Alderstafel overleg. Veel zichtbaar effect heeft 
dat niet, maar zonder tegengas zou het helemaal uit de hand lopen.  
De overlegstructuur gaat dit jaar veranderen en we proberen dan weer aan tafel te zitten.  
De voorzitter zal straks nog iets meer vertellen over de gang van zaken, over Schiphol, 
CROSS en over de toekomst.  !
Verkeer 
Veel stond ook dit jaar in het teken van het verkeer. Door de vele bouwplannen komen er 
steeds meer verkeersbewegingen in de polder. De wegen worden slechter en slechter. 
Volgens de normen is het misschien niet overal druk, maar de bewoners ervaren het wel 
zo. Welke bouwplannen b.v.: 
• Landal met 80 huisje (weinig van gehoord dit jaar).  
• Albert Heijn met plannen voor winkel uitbreiding en woningbouw 
• SpaarneBuiten met nog 250 woningen, ligt stil door een uitspraak van de Raad van State 
Doordat het niet mogelijk lijkt om verkeer via de Slaperdijk (Haarlem) te laten lopen, 
dreigen de Liedeweg en Penningsveer steeds drukker te worden.  
Het bestuur is hier over in overleg met de gemeente.  
Ook het Vrachtverkeer in het landelijke gebied baart ons zorgen. Voor ons gevoel rijd er 
veel te veel te zwaar verkeer zonder vergunning. De handhaving is erg ‘mager’.  
Dan Polanenpark (Rutte-terrein) met zijn nieuwe bedrijven. Het landelijke gebied lijkt tot nu 
toe weinig last hun verkeer te hebben maar bewoners nabij de Haarlemmerweg / Liewegje 
ervaren wel degelijk hinder. We praten hier over met de bedrijfsleiding van Polanenpark en 
de Wijkraad van de Zuiderpolder.  !
Polanenpark 
Ik had het er net al even over in het kader van het verkeer.  
De eerste nieuwe bedrijven zijn bekend:  
- PosNL dat er inmiddels zit met een pakket sorteer- en distributie gebouw, en  
- AirProducts dat dit jaar gaat bouwen aan vul- en distributie vestiging van niet explosieve 

gassen (zuurstof e.d.).  
We hebben goede contacten met directie van Polanenpark en spreken regelmatig met hen 
over de invloed van die bedrijven op onze omgeving.  !
Groen structuurplan 
De gemeente heeft een plan opgesteld met een toekomstvisie op de groen-beplanting in 
de gemeente, ook het landelijke gebied. Wij hebben deelgenomen aan de discussie daar 
over.  !
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Visie NZKG (NoordZeeKanaalGebeid) 2040  
Die gaat over de van uitbreiding van het havengebied langs het Noordzeekanaal. In weze 
komt het er op neer dat Amsterdam een nieuwe haven wil aanleggen bij Buitenhuizen, die 
tot aan de Inlaag polder komt. Dan krijgt u dus een Olie terminal in uw achtertuin.  
Die wens tot uitbreiding hangt dan weer samen met de plannen (wensen) voor een grotere 
sluis bij IJmuiden.  
Andere gemeenten langs het kanaal vinden uitbreiding een goed plan, maar dan wel 
graag buiten hun gemeentegrens.  
In 2020 wordt hierover een besluit genomen door de provincie.  
Ook een deel van deze bijeenkomsten is door ons bezocht. !
Veerplasoverleg 
Er was afgelopen jaren een regulier overleg van de gemeente Haarlem met verschillende 
bewonersgroepen over evenementen aan de Veerplas, ter voorkoming van geluidsoverlast 
en verkeersoverlast. Dit overleg is dit jaar maar 1x geweest.  
Ook hier waren wij bij vertegenwoordigd.  !
Penningsveer plannen 
Er gaan plannen komen voor de ontwikkeling van Penningsveer nabij de Lagedijk. De 
gemeente is in overleg met Molenaar Bielzen voor een verplaatsing naar Polanenpark.  
We hebben nog niets gezien, maar hopen met de gemeente mee te kunnen denken aan 
de ontwikkelingen daar.  !
Waterschap 
Het waterschap was dit jaar bezig met de realisatie van een nieuw Peilbesluit.  
De informatie bijeenkomsten daarvoor hebben we bezocht. Veel zin had het niet, want 
alles was al besloten. Wel informatief.  !
Toekomst van de gemeente 
U heeft er allemaal ongetwijfeld iets over gehoord en gelezen. Niemand wil de 
zelfstandigheid opgeven, maar de toekomst is moeilijk. De gemeente heeft de punten 
verzameld die de bewoners belangrijk vinden en vastgelegd. Na de verkiezingen gaat de 
nieuwe gemeenteraad er over verder discussiëren.  
Uiteraard heeft het bestuur deze bijeenkomsten bezocht.  !!
Er waren ook minder zware onderwerpen:  !
Gemeente 150 jaar 
We hebben actief mee gewerkt aan de viering, door zitting te nemen in een werkgroep. 
We hebben een deel van de de tentoonstelling in het gemeentehuis verzorgd en zijn met 
een mooi plan te komen voor een boottochtje van Penningsveer naar Halfweg. Dat laatste 
plan is helaas door de gemeente afgekeurd.  !
Het Verenigingsuitje:  
Tsja, we hadden een interessant bezoek aan de TV studio’s in Hilversum op het 
programma staan, maar er was te weinig belangstellen. Het is dus afgelast.  
We vragen ons af Wat de leden wel leuk zouden vinden en of er eigenlijk wel 
belangstelling voor zo iets is.  
We vernemen dat straks graag tijdens de rondvraag.  !
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!
Jubilea leden:  
Bij diverse jubilea van haar leden (50 jaar huwelijk, 80-jaar, etc.) heeft het bestuur voor 
een attentie gezorgd. Als we het tenminste wisten. Dus geef het door aan de 
bestuursleden.  !
Dat was het,  
Dank u voor uw aandacht.  !!
Haarlemmerliede, 03 februari 2014 
Chris Buzink 
secretaris 
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