
 

 
 

Bestuursverslag 2019 
 
Bestuurssamenstelling 
In het afgelopen jaar zijn Else Huijsmans en Krijn de Graaf toegetreden als nieuw bestuurslid. 
Krijn in de functie van penningmeester. Danny van Teeffelen en Jan de Jong zijn 
teruggetreden uit het bestuur. Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Cok de Ruijter, 
voorzitter; Ton Overgaag, secretaris; Krijn de Graaf, penningmeester; Peter Blom, Else 
Huijsmans en Raymond Icke zijn bestuursleden. 
 
Vaste overlegvormen 
Het bestuur is in 2019 9 maal in vergadering bijeen geweest. Door leden van het bestuur is 
ieder kwartaal overlegd met de gebiedsmanager Hannie van den Bosch, die later is opgevolgd 
door Lia van der Pol. Dit overleg vindt samen met het Buurtschap Nieuwebrug plaats. Door 
de uitbreiding van de gemeente met Halfweg, Haarlemmerliede en Spaarndam heeft een 
nieuwe gebiedsindeling van de gemeente plaatsgevonden. Vijfhuizen met Nieuwebrug valt 
niet meer onder Noord, maar onder West, een gebied dat van Vijfhuizen doorloopt tot 
Lisserbroek. Daarnaast hebben voorzitter en secretaris vier maal deelgenomen aan het 
kernenoverleg. Tweemaal met en twee maal zonder het college van Burgemeester en 
Wethouders. 
 
Jaarprijs 
Het is een traditie dat jaarlijks aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet 
voor ons dorp de jaarprijs wordt uitgereikt. In het verslagjaar is de jaarprijs toegekend aan 
Tineke Krikke en een tweetal mede bestuursleden van de stichting Vrienden van het 
monument. Deze groep houdt zich bezig met het onderhoud van het MH 17 monument en 
coördineert de daar te houden evenementen. Deze jaarprijs bestond uit een pentekening van 
het MH 17 monument. 
 
Communicatie 
Communicatie is een belangrijk onderwerp geweest in de vergaderingen van het bestuur. Wij 
behartigen de belangen van de inwoners van ons dorp, het is dus van belang op welke wijze 
we overleg plegen met de inwoners en hen informeren. Om meer aandacht voor de informatie 
te genereren heeft ons blad Samen Leven, naast een facelift, ook een nieuwe naam gekregen 
en wel Vijfhuizen, magazine van de Vereniging Dorp Vijfhuizen. Het de bedoeling dat het 
blad een platform wordt voor wat er in het dorp speelt en er wordt aandacht besteed aan 
mensen die het dorp kleur geven. Met de uitgave van het blad hoopt het bestuur de binding 
van de inwoners met het dorp te versterken. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van de 
site van de VDV en van Facebook om een snelle verspreiding van informatie te waarborgen. 
 
Woningbouw in ons dorp 
Bij de hieronder genoemde projecten heeft het bestuur van de VDV het overleg tussen 
ontwikkelaar en omwonenden in gang gezet/gestimuleerd en gevolgd. 
 
Zoals bekend is het besluit genomen om nieuwe woningen aan de Woudweg / Groeneweg te 
realiseren door Ymere. Door een slechte communicatie van zowel Ymere als de gemeente is  



 
de realisatie vertraagd door veelvuldig overleg met omwonenden en dorpsvereniging. 
Uiteindelijk heeft Ymere een definitief plan ingediend bij de gemeente, waar het college zijn 
goedkeuring aan heeft verbonden, waarna de mogelijkheid is om zienswijzen in te dienen. 
Hopelijk kan in 2020 toch een start worden gemaakt met de bouw van deze woningen. 
 
Een nieuw project is het plan Pracht 468 op het terrein van Gehrels aan de Spieringweg om 
daar woningen te realiseren. Wilma Bouw is de ontwikkelaar en overlegd met de gemeente. 
De realisatie zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden. 
 
Verder heeft Hendriks de intentie om zijn pomp aan de Vijfhuizerweg te verplaatsen naar de 
Drie Merenweg. De vrijkomende grond zal dan bestemd worden voor woningbouw. Peter Slot 
is de ontwikkelaar. Naast grondgebonden woningen zullen ook appartementen worden 
gebouwd. Peter heeft de intentie om de ontwikkeling in samenspraak met de toekomstige 
bewoners uit te voeren. 
 
Even buiten ons dorp, maar sterk van invloed voor de verkeersafwikkeling is de nieuwbouw 
in Wickevoort nabij de Cruquius. Een project waar in de loop van een aantal jaren rond 800 
woningen verrijzen. Voor de VDV is o.a. van belang de verkeersafwikkeling op de 
Spieringweg.  
 
De wegen in en rond Vijfhuizen 
Grijs en groen of wel het onderhoud van de wegen en plantsoenen raakt alle inwoners van 
Vijfhuizen en is daarom steeds een actueel onderwerp, zowel in de ledenvergadering als in de 
bestuursvergaderingen.  
 
De Ringdijk, (bij ons de Vijfhuizerdijk) blijft een discussiepunt met de gemeente. De 
gemeente heeft hiertoe een Rindijkbeleid geformuleerd, waarbij de problematiek in bredere 
zin wordt opgepakt. Naast onderhoud en verkeer wordt ook gekeken naar recreatiemogelijk-
heden en de historische waarde van de dijk en Ringvaart. Dit is werk voor de lange termijn, 
op de korte termijn worden soms alleen actuele knelpunten opgelost, zoals de herstructurering 
van het laatste gedeelte dijk in onze omgeving. Jammer genoeg kan het gedeelte buiten het 
dorp naar Cuquius door planning bij Rijnland nog steeds niet gerenoveerd worden. 
 
Verder heeft onze aandacht voor de verlichting en mogelijkheid van fietsstroken langs het 
gedeelte Vijfhuizerweg tussen Drie Merenweg en IJweg erin geresulteerd dat dit gedeelte weg 
geheel is vernieuwd en van verlichting is voorzien. 
 
Vijfhuizen en de AED 
Het initiatief van de overheid om het aantal buiten AED’s uit te breiden is door onze VDV 
opgepakt en door middel van subsidie en crowdfunding hebben we ervoor kunnen zorgen dat 
er twee buiten AED’s geplaatst zijn. Eén bij de tandarts aan de Mient en de ander bij de 
Vesting in Stellinghof. In 2020 zal de VDV dit initiatief uitbreiden door het faciliteren van 
cursussen voor de bediening van de AED.  
 
Vijfhuizer park en monument MH17 
Voor assistentie bij het onderhoud en evenementen rond MH17 monument, dat op 17 juli 
2017 door koning Willem-Alexander officieel geopend is, is er een stichting Vrienden van het 
monument in het leven geroepen. Vele vrijwilligers uit Vijfhuizen dragen hier hun steentje 
aan bij. Met dit monument is het Vijfhuizer park een verrijking voor het dorp. 



 
Mystery Land 
Al ruim tien jaar ervaren we de activiteiten van Mysteryland op de laatste zaterdag in 
augustus. Grote groepen jongeren uit heel het land en ver daar buiten beleven daar de dag van 
hun leven. Als bestuur blijven we waakzaam dat de overlast voor ons dorp en zijn bewoners 
beperkt blijft. Hierover is een goed overleg met de organisatie van Mysteryland en met de 
gemeente. In 2015 is gestart met een meerdaags festival met een mogelijkheid tot kamperen 
op de Plesmanhoek voor 5.000 personen. Uitbreiding tot 25.000 gasten ligt in de planning. 
Geluidsoverlast is steeds een belangrijk discussiepunt en wordt o.a. bepaald door de 
windrichting. Zowel de gemeente als de Dorpsvereniging blijven er alert op dat Mysteryland 
bij een tweedaags festival blijft.  
 
Daarnaast wordt de EXPO hal in de loop van het jaar ook gebruikt voor andere activiteiten. 
Een paar keer heeft dit door een grootschalige activiteit geleid tot een verkeersinfarct op de 
Drie Merenweg als aanvoerroute van het parkeerterrein van de EXPO. Dit was aanleiding om 
met de directie van de EXPO, de gemeente en de VDV een periodiek overleg op te starten. 
 
Tevens is dankzij druk van omwonenden en de VDV het plan gerealiseerd om een aparte 
toegangsweg te maken naar het terrein van de EXPO om de wijk Floriadepark hiermee te 
ontlasten.  
 
Dorpshuis 
Het dorpshuis met Roel Krijger als beheerder, weliswaar in exploitatie bij Maatvast, blijft het 
bestuur een warm hart toedragen. In het verslagjaar zijn er energiebesparende maatregelen 
verder ter hand genomen. De activiteiten binnen het dorpshuis zijn verder uitgebreid door o.a. 
‘grootmoeders keuken’ op de 1ste vrijdag van de maand, het Repaircafé en klaverjassen om de 
14 dagen. 
 
Vijfhuizen en Schiphol 
Nu 2020 nadert, Schiphol aan zijn maximum capaciteit van 500.000 vluchten per jaar komt en 
de vertraging van de openstelling van luchthaven Lelystad is de luchtvaart een actueel thema 
voor Nederland en voor onze regio in het bijzonder. Per 1 januari 2015 is de Omgevingsraad 
Schiphol (ORS) het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de 
ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, 
de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. Jammer genoeg is de Omgevingsraad 
niet tot een eensluidend advies naar de minister gekomen over de toekomstige groei van 
Schiphol. Hoewel wij weinig invloed zullen hebben, blijven wij de ontwikkelingen rond 
Schiphol kritisch volgen. 
 
Organisatie oudejaarsborrel 
Samen met de OVV, DSOV heeft de VDV weer de bijna traditionele oudejaarsborrel 
georganiseerd op het dorpshart, die goed werd bezocht. Ook de feestweekcommissie heeft dit 
jaar haar bijdrage geleverd. 
 
Koningsdag, intocht Sinterklaas, Soos. 
Tot slot willen wij de organisaties in ons dorp noemen, die naast de VDV een specifieke 
activiteit invullen. Als voorbeeld noemen wij graag de invulling van Koningsdag, de intocht 
van Sinterklaas en Soos. Activiteiten, die niet weg te denken zijn uit ons dorp. Met deze 
voorbeelden wil het bestuur alle organisaties in ons dorp bedanken voor hun inzet voor de 
bewoners van ons dorp.      Bestuur VDV 


