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Gemeente 
Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude kiest 
Haarlemmermeer
Het college van burgemeester 
en wethouders van Haarlem-
mermeer is verheugd met het 
raadsbesluit van dinsdag 28 
juni van Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude om samen als 
één nieuwe gemeente door te 
gaan: “Onze beide gemeenten 
passen goed bij elkaar en zijn 
al lang historisch, cultureel, 
landschappelijk, sociaal en 
bestuurlijk met elkaar verbon-
den. De fusie biedt ons beide 
voordelen en kansen. Er ont-
staat een bestuurskrachtige 
en financieel solide gemeente 
met dertig kernen waar het 
goed wonen is, met een 
uniek open en groen land-
schap, met veel recreatiemo-
gelijkheden en met bijzonder 
cultureel erfgoed. Overigens 
is bewondering op zijn plaats 
voor het zorgvuldige proces 
dat de gemeente Haarlem-
merliede & Spaarnwoude 
heeft gevoerd.”
De gemeenteraad van Haar-
lemmermeer spreekt zich op 
6 juli uit over de intentiever-
klaring tot fusie. Vervolgens 
gaan beide gemeenten 
verder onderzoeken hoe de 
fusie tot stand kan komen. 
De geplande fusiedatum is   
1 januari 2019. 

Wateroverlast 
Zwanenburg
De dorpsraad van Zwanen-
burg heeft laten weten dat 
inwoners van Zwanenburg 
woedend zijn na de water-
overlast op donderdag 23 
juni. Na extreme regenbuien 
zijn die dag straten en woon-
huizen onder water gelopen 
zoals voorgaande jaren ook 
een aantal maal is gebeurd. 
De gemeente Haarlemmer-
meer snapt die boosheid en 
frustratie. Er spelen echter 
veel factoren een rol en 
helaas zijn die niet allemaal 
te beïnvloeden. Er wordt hard 
gewerkt aan een structurele 
verbetering. In september 
hoopt de gemeente daarmee 
een grote slag te hebben 
gemaakt. De noodvoorziening 
om het overtollige water af 
te voeren, blijft de komende 
dagen staan. Totdat alle 
structurele maatregelen zijn 
uitgevoerd, is wateroverlast in 
Zwanenburg niet uit te sluiten. 
Met de tijdelijke maatregel (de 
noodvoorziening) probeert 
de gemeente dit tot een mini-
mum te beperken. Het actuele 
nieuws staat op https://haar-
lemmermeergemeente.nl/
wateroverlast-zwanenburg.

Rapport raadsenquête 
De commissie van de 
raads enquête ‘Verplaatsing 
honkbalstadion’ presenteert 
vrijdag 1 juli haar rapport. Dat 
rapport is na de presentatie 
door iedereen te lezen op 
haarlemmermeer.nl/gemeen-
teraad, via ibabs.eu of de 
iBabs-app. In de centrale 
hal van het raadhuis liggen 
vanaf vrijdagmiddag gedrukte 
rapporten die iedereen daar 
kan inzien. Donderdag 14 
juli bespreekt de raad de 
bevindingen van de enquê-
tecommissie. Dat raadsdebat 
is openbaar en te volgen via 
de live stream op de website 
van de raad en ook achteraf 
daar nog terug te zien.

Paintball of pannaveld? Beslis mee!
NIEUW-VENNEP - ‘Weinig te doen 
voor jongeren in Nieuw-Vennep’. 
Dit was één van de resultaten uit 
het jeugdonderzoek dat in 2015 
is gehouden onder bijna 6.500 
kinderen, jongeren en jongvolwas-
senen. De gemeente stelt daarom 
25.000 euro beschikbaar voor één 
of meer vrijetijdsinitiatieven in 
Nieuw-Vennep. Voorwaarde is dat 
jongeren met een idee op de prop-
pen komen én het zelf uitvoeren.

Haarlemmermeer is jong. Eén derde 
van alle inwoners is jonger dan 27 
jaar. In de wijk Getsewoud (Nieuw-
Vennep) en Floriande (Hoofddorp) 
groeit maar liefst 42 procent van 
alle pubers op. Vorig jaar heeft de 
gemeente een groot onderzoek 
gedaan onder jongeren in Haarlem-
mermeer. Eén van de uitkomsten 
was dat vooral in Nieuw-Vennep 
voor jongeren weinig te doen is. De 
13-jarige Sem Dorre is het daar mee 
eens. “Behalve de jaarlijkse kermis 
en een enkel trapveldje is er niks.” 
Kjeld Moleman (15) beaamt dit. “Er is 
wel een jongerencentrum, maar dat 
vind ik te ver fietsen. Behalve in de 
zomer, maar dan ben ik liever buiten 
met mijn vrienden als het lekker 
weer is.”

Voetbaltoernooi
Jongeren hebben weliswaar nog 
geen stemrecht, toch vindt de 
gemeente dat zij invloed op hun 
eigen leefomgeving moeten hebben. 
Jongeren kunnen prima meedenken, 

meepraten en meebeslissen. Kjeld 
heeft al een paar ideeën. “Meer 
sportactiviteiten, zoals een avond-
voetbaltoernooi of een plek waar 
we ’s avonds kunnen zitten zonder 
dat we jonge kinderen uit hun slaap 
houden.” Sem: “Veel hangplek-
ken (JOP’s) liggen midden in een 
woonwijk. Een basketbalveldje met 
bankjes er omheen of een extra 
skatebaan zou ook tof zijn.”

Ideeën indienen 
voor 7 juli
MENES, de organisa-
tie voor jongerenpar-
ticipatie in Haarlem-
mermeer, begeleidt 
het proces. Zij vraagt 
jongeren naar hun 
mening en verzamelt 
de ideeën. Via flyers 
die jongerenwerkers 
uitdelen, sociale me-
dia en de website van 
MENES kunnen alle 
jongeren tot 7 juli hun 
plannen aangeven 
voor doe-plekken en 
activiteiten speci-
aal voor de jeugd 
tussen de 12 en 23 
jaar. Op het Herbert 
Vissers College in 
Nieuw-Vennep staat 
een melkbus waarin 
scholieren hun flyers 
kunnen doen waarop 
ze hun idee hebben 
beschreven. 

“We hebben al veel ondernomen 
om het aantal woninginbraken terug 
te dringen, bijvoorbeeld samen met 
surveillerende hondenbezitters in het 
project Waaks! en door het geven 
van workshops ‘herken verdacht 
gedrag’.” Een groot deel van de 
buurtbewoners is volgens wijkagent 
Gaike Hoogenboom al bereikt. “Maar 
nog niet iedereen. Daarom gaan we 
naar de mensen toe en wat is een 
betere plek dan het winkelcentrum? 
Daar komt iedereen!”

Zelf iets doen
Het aantal inbraken en gevallen van 

diefstal en zakkenrollerij in Haar-
lemmermeer neemt af. In 2014 is 
daarvan 2.861 keer aangifte gedaan, 
in 2015 was dat 2.693 keer. Dat is 
een afname van zes procent. Maar 
in Bornholm en ook in Hoofddorp-
Noord en in Badhoevedorp worden 
relatief veel inbraken gepleegd. “Ken-
merkend is dat al deze wijken aan 
de rand van bebouwd gebied liggen, 
dichtbij grote uitvalswegen. Born-
holm is een wat oudere wijk met 
veel nauwe steegjes wat vluchten 
makkelijker maakt.” Gelukkig kunnen 

inwoners in actie komen om het 
inbrekers een stuk lastiger te maken. 
“Zorg voor goed hang- en sluitwerk, 
wek de indruk dat je huis bewoond 
is tijdens je vakantie door het niet 
keurig opgeruimd achter te laten of 
maak gebruik van sociale media. Via 
Twitter, Facebook of een Whatsapp-
groep voor inbraakpreventie kun je 
informatie krijgen over wat er in de 
wijk speelt. Ook de politie is digitaal 
aanwezig in de buurt.” 

Veilige wijk
Niet alleen de politie loopt rond op de 
veiligheidsmarkt. Ook woningbouw-
vereniging Ymere, welzijnsorganisatie 
Meerwaarde en wijkraad Bornholm 
zijn aanwezig. Wijkraadvoorzitter Cor 
Meeuwen: “Wij zetten ons in voor 

een leefbare en veilige wijk. Graag 
spreken wij bewoners persoonlijk 
om te horen welke knelpunten zij 
ervaren. Wij onderzoeken vervolgens 
of en wat gedaan kan worden.” 
Daarnaast zal Meerwaarde, waarvan 
veel jongerenwerkers in de wijk rond-
lopen, adviezen en tips geven hoe 
overlast van jongeren op een laag-
drempelige manier aan te pakken.

Laat je zakken rollen
Op de veiligheidsmarkt lopen ook ac-
teurs rond die zich voordoen als zak-
kenroller. Hoogenboom: “Natuurlijk 
krijg je je portemonnee of telefoon 
netjes terug, maar we hopen op deze 
ludieke manier mensen bewust te 
maken van hun eigen verantwoor-
delijkheid wat betreft veiligheid.” 
Ondanks dat veel woningen zijn voor-
zien van goed hang- en sluitwerk, 
ziet Hoogenboom nog regelmatig dat 
mensen vergeten een raam dicht te 
doen of een deur op slot te draaien 
als ze van huis gaan. “Op die manier 
nodig je inbrekers uit om binnen te 
komen. Veiligheid heb je echt deels 
zelf in de hand!”

Zelf uitvoeren
Is een idee geselecteerd, dan mogen 
de jongeren zelf een activiteitenplan 
en begroting maken. Via online stem-
men wordt het populairste initiatief 
- of de populairste initiatieven - geko-
zen dat de bedenkers zelf, eventueel 
begeleid vanuit MENES en door 
andere volwassenen, in 2016 mogen 
uitvoeren. Sem hoopt op activiteiten 
als paintball of een potje voetbal 
omringd door luchtkussens. “Meer-

Waarde, waar MENES onderdeel van 
is, heeft dat al eens eerder georgani-
seerd in een andere wijk.” 

Meer informatie via menes.nu,  
06 12907192 of bram@menes.nu. Op 
de website staan de voorwaarden 
waar een goed vrijetijdsinitiatief aan 
moet voldoen. Op de website van 
de gemeente wordt daar ook naar 
verwezen: https://haarlemmermeer-
gemeente.nl/subsidies.

Kjeld Moleman (links) en Sem Dorre in het Lentepark, Nieuw-Vennep. Foto: Jur Engelchor.

Veiligheidsmarkt tegen 
woninginbraak
HOOFDDORP/BORNHOLM – “Born-
holm is een hotspot wat betreft 
woninginbraken. Dat moet veran-
deren.” Gaike Hoogenboom werkt 
als wijkagent in de Hoofddorpse 
wijk Bornholm. De veiligheidsmarkt 
die zaterdag 2 juli tussen 11.00 en 
15.00 uur plaatsvindt in winkelcen-
trum Skagerhof informeert buurt-
bewoners hoe ze zelf hun buurt 
veiliger kunnen maken.

Contact 
Stuur de wijkraad een e-mail 
en blijf via de e-nieuwsbrief 
op de hoogte (info@wijkraad-
bornholm). Direct contact met 
politie? Bel 0900 8844 of kijk op 
Facebook: PolitieHaarlemmer-
meer. Veel wijkagenten zijn ook 
actief op Twitter.Wijkagent Gaike Hoogenboom en wijkraadvoorzitter Cor Meeuwen organiseren samen 

met Ymere, MeerWaarde en de gemeente een veiligheidsmarkt in Bornholm. 
Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer.



Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. 
Inwoners, ondernemers en belangstellenden zijn van harte welkom, ook 
om alleen een onderdeel bij te wonen. De agenda’s zijn onder voorbehoud. 
Actuele informatie over de agenda’s via Twitter, iBabs, haarlemmermeer.nl/
gemeenteraad of bij de griffie. Het volgend Raadsplein na 6 juli is op 14 juli.

■ Raadsplein woensdag 6 juli 
Deze vergadering is in de Raadzaal. 
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, vaststellen van deze agenda. 
17.15-18.15 uur Vragenuur.
18.15-19.00 uur Pauze voor het avondeten.
19.00-20.30 uur Raadsdebat Jaarrekening Haarlemmermeer 2015. 
20.30-22.00 uur Raadsdebat (mogelijke) fusie met Haarlemmerliede  
  en Spaarnwoude.
22.15 uur Stemmingen. 

■ Raadsplein 30 juni
Van 13.30-22.30 uur zijn de Algemene en Financiële Beschouwingen,  
Voorjaarsrapportage. Deze vergadering is in de Raadzaal. Tussen de  
verschillende onderdelen van deze raadsvergadering zijn er pauzes. De 
eerste termijn is van 13.45-17.00 uur, de tweede termijn van 18.30-20.30 
uur en het afrondend vrije debat over moties en amendementen van  
21.00-22.00 uur. Om 22.15 uur zijn de stemmingen.
 
■ Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen kan vanaf de tribune, maar ook via gemeenteraad.
haarlemmermeer.nl. Daar staat ook het videoarchief van de raad. Actuele 
raadsstukken, ook die in de vergadering komen (moties, amendementen, 
insprekers) via ibabs.eu of iBabs-app. Inloggen met: site: Haarlemmer-
meer/email: burger (zonder@...) /wachtwoord: burger.

■ Info, vragen en contact  
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad 
griffie@haarlemmermeer.nl
023 567 6819 
@HlmmrRaad

Colofon

InforMeer is een uitgave van de 
gemeente Haarlemmermeer en 
wordt wekelijks huis-aan-huis 
verspreid in de hele gemeente. 

Haarlemmermeer publiceert 
haar officiële gemeentelijke 
bekendmakingen op officiele-
bekendmakingen.nl. Het gaat 
bijvoorbeeld om aanvragen 
en besluiten op vergunningen, 
besluiten in bestemmingsplannen 
of verkeersbesluiten.
Een abonnement nemen op de 
e-mailservice met berichten uit 
de buurt kan via Overheid.nl.

Reacties: Cluster Communicatie 
en Externe Betrekkingen, Postbus 
250, 2130 AG Hoofddorp of  
nieuws@haarlemmermeer.nl
haarlemmermeer.nl
Facebook.com/ 
gemeentehaarlemmermeer

Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Schenkeveld Tomaten 
vraagt vergunning aan
Schenkeveld Tomaten wil 
zich vestigen in PrimA4a in 
Rijsenhout, in de hoek van 
de Benneboekerweg en de 
Aalsmeerderweg bij de A4. 
Hiervoor heeft het bedrijf een 
omgevingsvergunning aan-
gevraagd bij de Omgevings-
dienst Noordzeekanaal. Tot 
en met vrijdag 5 augustus 
kan iedereen een zienswijze 
indienen. De Omgevings-
dienst beoordeelt deze en 
neemt in augustus een 
besluit over de vergunning. 
Wie het daarmee niet eens 
is, belanghebbende is en een 
zienswijze heeft ingediend, 
kan binnen zes weken daarna 
in beroep gaan bij de recht-
bank. Wordt er geen beroep 
aangetekend, dan is de ver-
gunning onherroepelijk.
De aanvraag van de vergun-
ning met alle stukken en 
informatie over de procedure 
staan op odnzkg.nl. Zoek op 
‘Overzicht bekendmakingen 
gemeente Haarlemmermeer’ 
/ ‘Bekendmakingen Omge-
vingsvergunning’ / ‘Wabo, 
uitgebreide procedure, ont-
werpbeschikking’ / ‘Tussen de 
A4, de Benebroekerweg, de 
Aalsmeerderweg Rijsenhout’. 
Zie ook officielebekendma-
kingen.nl.

Spreekuur wethouders
Wie iets wil bespreken met 
de burgemeester of een 
van de wethouders kan een 
verzoek indienen voor een 
afspraak op het spreekuur 
op donderdagochtend. Dat 
kan via het secretariaat van 
het college van B en W via 
0900 1852 of via een e-mail 
aan de secretaresse van de 
bestuurder die het betref-
fende onderwerp in zijn of 
haar portefeuille heeft. Als 
het spreekuur niet de juiste 
plek is om het onderwerp 
te bespreken, adviseert de 
secretaresse wat wel een 
goede manier is.
Zie https://haarlemmermeer-
gemeente.nl/spreekuur. 
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Werken aan de weg

Er zijn deze week geen nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen.

Een overzicht van alle tijdelijke verkeersmaatregelen staat op haarlemmermeer.
nl/verkeershinder. Voor smartphones is er http://live.andes.nl/ltcmobile/ 
Haarlemmermeer.

Watertappunt in wijkpark van Overbos
HOOFDDORP - Met het tappen van 
de eerste beker drinkwater opende 
wethouder John Nederstigt 
afgelopen zaterdag het watertap-
punt in het wijkpark Overbos. De 
nieuwe drinkwatervoorziening 
is bedoeld voor iedereen, maar 
vooral voor kinderen en jongeren.

Water drinken is gezond. Een water-
tappunt maakt het voor kinderen die 
in het wijkpark spelen gemakkelijker 
om een gezonde keuze te maken: 
water drinken in plaats van bijvoor-
beeld zoete dranken. Zoals wethou-
der Nederstigt zei tegen de kinderen 
en jongeren die aanwezig waren bij 
de opening: “Water is gewoon heel 
dorstlessend, fris en lekker. Beter 
voor je tanden, beter voor je gezond-
heid, beter voor je gewicht. En dat 
laatste is wat we willen: jongeren op 
gezond gewicht.”

Beter voor de omgeving
Nederstigt noemde nóg een belang-
rijk voordeel van het watertappunt: 
het vermindert afval en is dus beter 
voor de omgeving. “Je kunt hier nu 
gewoon je dopper-flesje vullen. Je 
hoeft dus geen frisdrankverpakkin-
gen, blikjes of plastic flesjes meer 
weg te gooien. Ik ben wethouder 
duurzaam, dus je begrijpt dat ik hier 
heel blij van word.” 

JOGG-aanpak
Overigens kan elke inwoner van het 
watertappunt gebruikmaken. “Het 

is tenslotte een 
openbare voorzie-
ning”, legt Johan 
Trompert, secretaris 
van de wijkraad 
Overbos, uit. “Maar 
we hebben het met 
name aangevraagd 
om de kinderen van 
Overbos aan het 
water drinken te 
krijgen. We wilden 
een waterpunt heb-
ben vanwege de 
JOGG-aanpak: Jon-
geren Op Gezond 
Gewicht (zie kader). 
En natuurlijk hopen 
wij dat ook jonge-
ren het drinken van 
water lekker gaan 
vinden.”

Gezondere levens-
stijl
“Wij zien in Overbos 
en Zwanenburg meer 
kinderen boven een 
gezond gewicht dan in de rest van 
Haarlemmermeer”, vertelt Feline 
Perrenet, JOGG-regisseur bij de 
gemeente. “Wij proberen daar vanuit 
de JOGG-aanpak met allerlei partijen 
in die wijken een gezondere levens-
stijl te promoten. Dat doen we met 
een lokale, duurzame aanpak.” Op 
verschillende plekken in Haarlemmer-
meer staan al watertappunten.

JOGG
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. In Nederland heeft 
één op de zeven kinderen geen gezond gewicht. Dat kan gevolgen 
hebben voor hun gezondheid en hun sociale en psychische ontwik-
keling. JOGG is een landelijke aanpak die uitgaat van een gezonde 
omgeving: overal waar kinderen en jongeren komen, is aandacht voor 
een gezonde leefstijl en gezond gewicht. Al 103 gemeenten doen mee, 
de gemeente Haarlemmermeer doet dat sinds 2012. https://haarlem-
mermeergemeente.nl/jogg 

Johan Trompert van de wijkraad Overbos opent samen met wethouder John Nederstigt en kinderen uit de 
wijk het watertappunt in Overbos. Foto: Jur Engelchor.

Zorgzaam Rijsenhout in Meer voor Elkaar-toer

Wethouder Tom Horn bezoekt de soosmiddag voor ouderen die Stichting Zorgzaam  
Rijsenhout elke donderdagmiddag organiseert. Foto: Jur Engelchor.

Halteplaats
‘Jullie’ zijn de vrijwilligers van de 
Stichting Zorgzaam Rijsenhout en de 
bezoekers van de soosmiddag voor 
ouderen op donderdag, één van de 
activiteiten die voorzitter Cor Nagte-
gaal en zijn medebestuurders en me-
dewerkers organiseren. Samen met 
de open maaltijd, de voedselbank en 
incidentele activiteiten rond Kerstmis 
vormt die een pakket waarvan wet-
houder Tom Horn vindt dat het een 

bijdrage levert aan de sociale cohesie 
en de ondersteuning in het mooie 
dorp aan de Westeinderplassen.
Vandaar dat de Stichting Zorgzaam 
Rijsenhout was uitgekozen als 
tweede halteplaats van de Meer voor 
Elkaar-toer.
Voorzitter Nagtegaal stelt de erken-
ning en waardering van de gemeente 
zeker op prijs maar blijft er verder 
nuchter onder. Dat de open maaltijd 
van de stichting ‘innoverend’ zou zijn, 

vindt hij wat opgeblazen. ,,Wij heb-
ben dit jaren geleden al uitgevonden 
of beter gezegd: overgenomen.’’
Van de stichting, die in 2011 is voort-
gekomen uit de ANBO (ouderen-
bond), kunnen Rijsenhouters geen lid 
maar wel donateur worden.

Rondgang
De Meer voor Elkaar-toer is een 

rondgang door de polder, bedoeld 
om inwoners die een (vernieuwen-
de) bijdrage leveren aan de zorg, 
sociale cohesie of ondersteuning in 
een wijk, buurt of dorp, bekendheid 
te geven, te stimuleren, te promo-
ten en te waarderen. Dat laatste 
gebeurt met de Meer voor Elkaar-
pluim, die verschillende gedaantes 
kan aannemen.

RIJSENHOUT-  Zelf wilde hij geen T-shirt met het Meer voor Elkaar-logo 
voor de groepsfoto aantrekken. Wethouder Tom Horn (Zorg, Welzijn en Wo-
nen) vindt dat te veel weg hebben van een roffel op eigen borst. ‘’Ik kom 
hier om mijn waardering over te brengen. De spotlights moeten op jullie 
gericht staan. Jullie verdienen de pluim die op het T-shirt staat, niet ik. U 
houdt het hier leefbaar, zonder directe bemoeienis van de overheid.’’ Een 
hilarische verkleedpartij in buurthuis De Reede in Rijsenhout volgt.



Dik Trom Award voor 
jongeren
Dik Trom was eens het stralen-
de middelpunt van Haarlem-
mermeer, die jongen die ach-
terstevoren op een ezel zat. 
Maar ook de jongen die graag 
grenzen opzocht en erover-
heen ging. Dik was namelijk 
iemand met pit. Dik was niet 
alleen stout en ondeugend, 
maar ook dapper en behulp-
zaam. Om deze aangename 
kant van zijn karakter te vie-
ren, heeft de gemeente de 
Dik Trom Award in het leven 
geroepen. Dat is een onder-
scheiding voor kinderen en 
jongeren tussen 6 en 23 jaar. 
Wie er kans maken? Iedereen 
die zich inzet voor mens of 
samenleving. Die geregeld de 
hulpbehoevende buurvrouw 
een handje toesteekt of met 
prikker en vuilniszak de buurt 
door gaat. Iemand voordra-
gen kan via haarlemmermeer.
nl/diktrom.

Lisa-Lynn Melman uit Rijsenhout 
won in 2013 de Dik Trom Award.

Bijeenkomst 
voorzieningengebied en 
Park Quatrebras 
Op woensdag 6 juli houdt de 
gemeente een informatiebij-
eenkomst voor Badhoevedor-
pers over de ontwikkelingen 
rondom het voorzieningen-
gebied en Park Quatrebras. 
Het gaat vooral om informatie 
over het voorlopig ontwerp 
en over de planning en uit-
voering van werkzaamheden. 
Ook kunnen Badhoevedor-
pers informatie krijgen over 
maatregelen vanwege de 
Flora- en faunawet, honden-
uitlaatgebieden, verkeer en 
parkeren in het Paulihof en 
directe omgeving. De bijeen-
komst op 6 juli begint om 
19.30 uur in de grote zaal van 
het nieuwe dorpshuis aan de 
Snelliuslaan. Aanmelden kan 
via badhoevedorp@haarlem-
mermeer.nl.

Nieuwbouw aan 
Groeneweg in Vijfhuizen
Ymere gaat de 20 ernstig 
verouderde seniorenwonin-
gen aan de Groeneweg en 
de Woudweg in Vijfhuizen 
slopen. Het is de bedoeling 
dat er 30 tot 40 nieuwe soci-
ale huurwoningen voor in de 
plaats komen. Bij de uitwer-
king van de plannen wordt 
de dorpsraad van Vijfhuizen 
betrokken. 
De vaste huurders van de 
seniorenwoningen zijn inmid-
dels door Ymere op de hoog-
te gesteld van de plannen. Zij 
worden door Ymere geholpen 
met het vinden van een nieu-
we woning. Uiterlijk 1 januari 
2018 begint Ymere met de 
sloop van de woningen. Als 
alles volgens plan gaat, wor-
den de nieuwe woningen in 
2019 opgeleverd.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

KinderVakantieWeek: één groot feest!
HAARLEMMERMEER - Iedere maand publiceert de gemeente zo’n 250 of-
ficiële bekendmakingen. InforMeer gaat op zoek naar de verhalen achter 
die bekendmakingen. Marjolein Kole-Haeser is voorzitter van de Kin-
derVakantieWeek Hoofddorp die de laatste week van de zomervakantie 
plaatsvindt en waarvoor een evenementenvergunning is aangevraagd.

Racen over een met luchtgevulde 
stormbaan, eindeloos knutselen, bui-
ten ravotten of samen met vriendjes 
en vriendinnetjes een hut bouwen 
van pallets? Het kan allemaal tijdens 
de KinderVakantieWeek (KVW) die 
dit jaar in het teken staat van piraten. 
Marjolein Kole-Haeser is sinds 2013, 
samen met Jelmer Alberts, voorzit-
ter van de KVW. “Daarvoor was ik al 
tien jaar actief als vrijwilliger. Als kind 
deed ik zelf mee. Figuurzagen vond 
ik geweldig om te doen!”

Studio 5
De KinderVakantieWeek wordt dit 
jaar voor de 47e keer georganiseerd 
rondom Studio 5 in Hoofddorp. Alle 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
uit Haarlemmermeer zijn 22 tot en 
met 26 augustus welkom om één of 
meerdere dagen te komen spelen, 
sporten of knutselen. “Het leukste 
is dat kinderen zelf bepalen wat ze 
doen. Je kunt het zo gek niet verzin-
nen of het kan. Er staat bijvoorbeeld 
een grote tent waar volop geknutseld 
wordt: mozaïeken of met papier-ma-

ché of met brooddeeg aan de slag. 
Maar er is ook een waterglijbaan en 
een springkasteel.”

Vrij van werk
Veel vrijwilligers van de vakantieweek 
werken ook professioneel met kinde-
ren. “Ik ben fysiotherapeut, 
maar er zijn ook veel juffen 
en meesters die meehelpen. 
Veel vrijwilligers nemen zelfs 
vrij van hun werk!” In totaal 
spelen zo’n driehonderd 
kinderen op het terrein. Veel 
van de vijfentwintig vrijwil-
ligers zijn als kind zelf ook 
naar de KVW geweest. “Er 
zijn zelfs vriendengroepjes 
en hele families die meehel-
pen!”

Plattegronden
Zo’n groot evenement vraagt 
om een gedegen planning. 
“We hebben plattegronden 
gemaakt waarop precies 
staat aangegeven welke 
activiteit waar plaatsvindt en 
hoe het eruit ziet. De hulp-
diensten weten zo hoe het 
terrein is ingedeeld.” Dit jaar 
is nog meer ruimte beschik-
baar om hutten te bouwen 

doordat het basketbalveldje bebouwd 
wordt. “Een stukje van het fietspad 
wordt afgesloten. Een speciaal 
verkeersplan beschrijft precies welke 
maatregelen wij nemen en hoe fiet-
sers het best kunnen omrijden.”
kindervakantieweekhoofddorp.nl.

Marjolein Kole-Haeser, voorzitter van de Kinder-
VakantieWeek Hoofddorp, in de natuurspeeltuin in 
PARK21. Foto: Jur Engelchor.

Drie projecten zijn winnaars Groenste Idee

Opbrengst crowdfund-acties verdubbeld

HAARLEMMERMEER - De Energy 
Battle en Duurzaam Dorpshart 
Lisserbroek delen de eerste plaats 
voor het Groenste Idee van Haar-
lemmermeer. Zij ontvingen elk 
17.500 euro voor de uitvoering van 
hun plan. Voor Groengroep De Ark 
is er 10.000 euro.  

Voor alle vijf finalisten, dus ook de 
twee ideeën ‘A9 verbindt’ en ‘Burger-
veen Energie Autonoom’ die geen 
geldbedrag krijgen, is er de komende 

periode begeleiding bij de uitvoering. 
De finalisten gaven tijdens de prijs-
uitreiking op zondagmiddag 26 juni 
enthousiast aan hun idee ten uitvoer 
te willen brengen. De verdeling van 
het prijzengeld is het resultaat van 
een stemming door inwoners en het 
oordeel van een deskundige jury.

Filmpjes
Wethouder John Nederstigt (duur-
zame economische ontwikkeling) 
reikte de prijzen uit. Het is de derde 

Omdat zij letterlijk de ‘pioniers’ waren 
op dit crowdfundplatform kregen 
de eerste deelnemers intensieve 
begeleiding. Bovendien werd hen een 
‘verdubbelaar’ tot maximaal 2.500 
euro in het vooruitzicht gesteld als zij 
hun doelbedrag zouden halen. Stich-
ting Philia lukte dat met het initiatief 
Biosoepie: groente verbouwen en 
tot soep koken met mensen met 
een beperking. Vincent van Munster 
van stichting Philia bij de uitreiking: 
“Crowdfunding is veel werk, maar het 
was het waard!” Atletiek Vereniging 
Haarlemmermeer oversteeg alle 
verwachtingen door zelfs ruim twee 
keer haar streefbedrag te halen. Ze 

konden daardoor niet twee, maar drie 
‘racerunners’ (een soort driewielers) 
aanschaffen. Nog meer jongeren 
met een fysieke beperking kunnen 
hiermee nu in conditie blijven. 

Workshop
De initiatieven die het doelbedrag 
niet haalden, werden beloond voor 
hun lef en inzet met een workshop 
naar keuze. Zij gaan in gesprek met 
bedrijven voor extra financiering of 
bekijken hoe een versoberde versie 
van hun initiatief alsnog kan wor-
den gerealiseerd met het geld dat 
opgehaald is. Op nieuwepioniers.nl 
kunnen hun supporters en dona-

editie van het Groenste Idee, dit keer 
georganiseerd samen met NMCX, 
Centrum voor Duurzaamheid. De 
afgelopen weken kon iedereen 
stemmen op groensteidee.nl waarop 
de filmpjes zijn te zien waarin de fi-
nalisten hun plannen op enthousiaste 
wijze toelichten.

Besparingscompetitie
Winnaar ‘Energy Battle’ wordt 
georganiseerd door hockeyclub MHC 
De Reigers. De hockeyclub zet een 
besparingscompetitie op waarmee 
sportverenigingen energie en dus 
geld kunnen besparen. De Reigers 
hebben hiervoor een geavanceerd 
monitoringsysteem dat 24 uur per 
dag inzicht geeft in het energiever-
bruik van sportverenigingen. 

Vitaal Lisserbroek
Andere winnaar ‘Duurzaam Dorps-
hart Lisserbroek’ van Lisserbroek 
Samen Meer werkt samen met 
bewoners aan een vitaal, duurzaam 
en sociaal dorp. Het idee is het 
dorpshart te verduurzamen door 
het dorpshuis, de twee basisscho-
len en de twee sportverenigingen 
te voorzien van zonnepanelen en 

LED-verlichting. Het dorpshuis krijgt 
een huiskamer en huiskeuken en de 
omgeving van de openbare gebou-
wen wordt vergroend. 

Gewildgroei
Groengroep De Ark wil de versteende 
omgeving letterlijk groener maken 
door bijvoorbeeld regenwater beter 
vast te houden op het dak van De 
Ark, zonnepanelen te monteren en 
Green Junkie Kamperfoelie te planten 
waardoor fijnstof wordt tegengegaan. 
Ook komt er ruimte voor ‘gewildgroei’ 
(gewenste spontane vegetatie). 

Twee andere finalisten
De Vereniging Dorpsraad Badhoeve-
dorp wil met ‘A9 verbindt’ op het 
brede stuk grond dat na de omleg-
ging van de A9 beschikbaar komt, 
duurzame en gezonde initiatieven en 
experimenten ontwikkelen om het 
dorp toekomstbestendig te maken. 
‘Burgerveen Energie Autonoom’, 
met onder meer Erik Verpaalen en 
John van Leeuwen, wil het dorp 
stapsgewijs energie-zelfvoorzienend 
maken, zodat aardgas en het lichtnet 
niet meer nodig zijn. Het plan is een 
eigen energieopslag te realiseren. 

Drie initiatiefnemers van Biosoepie (stichting Philia - rechts) en van de racerunner  
(Atletiek Vereniging Haarlemmermeer – links) krijgen een cheque uit handen van  
wethouder John Nederstigt. Foto: Jur Engelchor.

teurs hun verrichtingen volgen. In 
september worden nieuwe projec-
ten geselecteerd voor de volgende 

ronde crowdfunding. https://nieuwe-
pioniers.nl, info@nieuwepioniers.nl

HOOFDDORP - Op het Groene Loper Festival zondag 26 juni werd de eer-
ste groep crowdfunders van nieuwepioniers.nl in het zonnetje gezet. Via 
deze website stimuleert en begeleidt de gemeente samen met NMCX, 
Sportservice en Maatvast goede ideeën voor Haarlemmermeer.

De blije winnaars van het Groenste Idee van Haarlemmermeer. Foto: Jur Engelchor.

Officiële bekendmakingen
Vergunningaanvragen, -verleningen en andere officiële bekendmakin-
gen (bijvoorbeeld verkeersbesluiten of aanpassingen van een bestem-
mingsplan) van de gemeente zijn te vinden via officielebekendmakin-
gen.nl. Ook het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie en het 
Rijk publiceren hun bekendmakingen op die website.
Via Overheid.nl kan iedereen een abonnement nemen op een e-
mailservice en zo bekendmakingen over zijn of haar buurt (‘Berichten 
over uw buurt’) via e-mail ontvangen. De app ‘Over uw buurt’ maakt 
overheidsberichten uit heel Nederland toegankelijk. Wie geen toegang 
heeft tot internet, kan contact opnemen met de gemeente.
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Burgemeester bij snelheidscontrole Welgelegen
NIEUW-VENNEP – Bewoners van 
de wijk Welgelegen vinden dat 
er te hard wordt gereden in hun 
buurt. Daarom hield de politie hier 
dinsdag 28 juni een snelheids-
controle. Ook burgemeester Theo 
Weterings kwam een kijkje nemen. 

Bewoners, politie en gemeente in 
Nieuw-Vennep werken samen aan 
versterking van de veiligheid en 
leefbaarheid. Afgelopen maart is in 
Welgelegen een enquête gehouden 
waarin bewoners aandachtspunten  
konden aangeven. Tijdens een 
bewonersavond in april is daaruit een 
top 3 gekozen, waarvoor gezamenlijk 
oplossingen worden gezocht. 
 
Tekstwagens 
“Prioriteit nummer één in de wijk is 
aandacht voor te hard rijden”, vertelt 

wijkagent Hans van Rooijen. “Samen 
met bewoners hebben we daarom 
0-metingen gehouden om te kijken 
of, en zo ja waar, er te hard wordt 
gereden. Het blijkt inderdaad dat 
zowel in de 30-km straten als op 
de wegen waar je 50 km per uur 
mag regelmatig de snelheidslimiet 
wordt overschreden. Vorige week 
hebben we tekstwagens geplaatst 
met de waarschuwing dat we een 
snelheidscontrole gaan houden. Die 
heeft dinsdag plaatsgevonden op de 
Noorderdreef.” 

Mooi initiatief
De controle was ’s middag tussen 
16.00-17.00 uur en ’s avonds tussen 
20.00-21.00 uur. In totaal zijn zeven 
bekeuringen gegeven. De hoogst 
gemeten snelheid was 67 km per 
uur. Niet alleen bewoners waren bij 

de verkeerscontrole aanwezig, ook 
burgmeester Weterings kwam een 
kijkje nemen: “Deze controle is een 
mooi voorbeeld van een initiatief van 
bewoners, wijkagent en gemeente 
om de eigen leefomgeving veiliger 
te maken.” Weterings maakte van de 
gelegenheid gebruik om wijkagent 
Van Rooijen te feliciteren met het feit 
dat hij vrijdag 1 juli precies veertig 
jaar in dienst is van de politie. 
 
Aanpak rommel op straat 
Bij deze ene actie blijft het niet, 
verzekert Van Rooijen. “Het komend 

jaar zullen er vaker in de wijk 
controles zijn, om mensen ervan 
te doordringen zich aan de maxi-
mumsnelheid te houden, voor de 
veiligheid van iedereen.” Ook voor 
de twee andere prioriteiten, rom-
mel op straat en vandalisme, zijn 
acties ondernomen. De sloot bij het 
Herbert Vissers College (HVC) achter 
de Marskramer is schoongemaakt, 
er komen meer afvalbakken op de 
route bushalte Getsewoud Noord 
– de Estafette – HVC, handhavers 
surveilleren extra en met leerlingen 
en leraren van het HVC en met 

bewoners worden aan het begin 
van het nieuwe schooljaar afspraken 
gemaakt over een actie om rommel 
op straat tegen te gaan. Over de 
aanpak van vandalisme en vernielin-
gen is de gemeente in gesprek met 
bewoners en politie. 
 
Linquenda 
Welgelegen is de tweede wijk in 
Nieuw-Vennep waar deze proef met 
‘gebiedsgerichte samenwerking’ 
plaatsvindt. Begin 2016 is gestart 
in Linquenda. Hier zijn diverse 
schouwen geweest waarbij bewo-

ners, handhavers 
en wijkagenten 
de problemen in 
de wijk hebben 
besproken. Van 
Rooijen: “Een van 
de knelpunten was 
bijvoorbeeld de 
verkeerssituatie bij 
supermarkt Hoog-
vliet, waar mensen 
zich niet aan het 
eenrichtingsverkeer 
houden en buiten 
de vakken parke-
ren. Daar surveil-
leren wij nu samen 
met de handhavers 
regelmatig. En dat 
helpt, we merken 
dat het aantal be-
keuringen afneemt. 
Van bewoners 
horen wij dat ze 
blij zijn met onze 
aanpak.” 

Kitty Verdel: ‘Ik heb 
veel geleerd van Zaai’

Het bezoek vindt plaats in een 
praktisch ingerichte werkkamer op de 
eerste verdieping van een woning in 
Getsewoud (Nieuw-Vennep). Aan de 
muur hangt een bord met daarop de 
bedrijfsnaam waar het allemaal om 
draait: Pattern Solutions. Initiatief-
neemster is de 33-jarige Kitty Verdel. 
Ze heeft de Modevakschool in Den 
Haag gedaan, is getrouwd, moeder 
van twee kinderen en al zo’n 15 jaar 
werkzaam als patroon ontwerpster (bij 
onder meer Pepe Jeans en O’Neill) en 
gespecialiseerd in pasvormen.

Ontwerpen in 3D
Sinds kort werkt ze met 3D Virtual 
Prototyping, oftewel het digitaal 
ontwerpen van kleding. Met als groot 
voordeel dat je het ontwerp aan alle 
kanten kunt laten zien. Maar er zijn 
meer voordelen, aldus Verdel. Met 
het systeem kun je snel en efficiënt 
kleding ontwerpen, je kunt tegen 
lage kosten het beste uit design en 

patroon halen terwijl het eindproduct 
ook nog eens een goede pasvorm 
heeft. “Dit is de toekomst”, zegt ze 
dan ook met volle overtuiging. “Zoals 
keukens compleet ingericht wor-
den met behulp van een computer, 
ontwerp ik kleding zonder dat er ook 
maar één schaar aan te pas komt. 
Snel, zonder materiaalverlies, terwijl 
er ook nog eens rekening gehouden 
wordt met hoe een stof valt.”

Tips via Zaai
Een korte demonstratie (zie tevens 
patternsolutions.nl) maakt duidelijk 
hoe het systeem werkt. Met enkele 
muisklikken staat er een aangekleed 
model, klaar voor de finale stap: het 
patroon ook daadwerkelijk in stof 
laten maken.
Dat ze het programma kan laten zien 
als initiatiefneemster van Pattern 
Solutions, is mede te danken aan 
Zaai (zie kader). “Ik heb best wel 
getwijfeld of ik net als mijn ouders 
voor het ondernemerschap moest 
gaan, maar Zaai heeft mij overtuigd.” 
Als voorbeeld noemt ze de mas-
terclasses vol praktische tips en de 
gesprekken met mede-ondernemers 
over hun ervaringen. 
Ze sluit af met twee gouden tips 
voor nieuwe deelnemers: 1. oefen/
bespreek met je coach hoe je klanten 
kunt benaderen. Dit helpt je om zelf-
verzekerder te worden en 2. ontdek 
samen met je coach wat voor jouw 
bedrijf de meeste effectieve manier 
is om meer naamsbekendheid/busi-
ness te creëren. 

Kitty Verdel demonstreert wethouder Ap Reinders hoe ze digitaal in 3D kleding ontwerpt. 
Foto: Jos van Rooijen.

Iedereen met een elektrisch auto kan de openbare oplaadpalen gebruiken.  
Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer. 

Nieuwe aanpak voor elektrische 
oplaadpunten
HAARLEMMERMEER – Steeds 
meer mensen rijden in een elek-
trische auto. Dat is goed nieuws, 
want elektrisch rijden is een stuk 
beter voor het milieu. Haarlem-
mermeer heeft al 486 openbare 
oplaadpunten. Voor het plaatsen 
van nieuwe oplaadpalen komt een 
nieuwe, gebiedsgerichte aanpak. 
 
De gemeente stimuleert elektrisch 
rijden. Zij vindt het belangrijk dat in 
heel Haarlemmermeer voldoende 
oplaadmogelijkheden zijn voor 
inwoners, bezoekers en mensen die 
hier werken. Door de groei van het 
aantal elektrische auto’s is er steeds 
meer vraag naar oplaadpalen. Doel 
van het Rijk is om in 2020 meer dan 
200.000 elektrische voertuigen op de 
weg te hebben en in 2025 zelfs zo’n 
1 miljoen. De verwachting is dat deze 
doelstelling ruimschoots wordt ge-
haald omdat steeds meer automer-
ken volledig elektrische voertuigen 
(goedkoper) op de markt brengen. 
Voor Haarlemmermeer betekent dat 
een verwachte groei van ten minste 
1.700 bezitters van elektrische auto’s 
in 2020 en 8.200 in 2025.
 
Ruimte 
Tot nu toe werden laadpalen ge-
plaatst op verzoek van individuele 
bewoners. De laadpaal werd dan in 
een straal van driehonderd meter 
rond de woning geplaatst. Door de 
toenemende vraag naar laadpalen 
voldoet die werkwijze niet meer, 
omdat bij het zoeken naar geschikte 
plekken onvoldoende rekening kan 
worden gehouden met de ruimte, 
de impact op het straatbeeld en de 
parkeerdruk in de buurt.  
 
Strategische locaties 
De gemeente gaat nu onderzoe-

ken waar de meeste behoefte aan 
oplaadpalen wordt verwacht, onder 
meer aan de hand van gegevens van 
de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) en 
bedrijven en bevolkingsgegevens. Ver-
volgens wordt bekeken wat de meest 
geschikte plekken zijn. Op strategisch 
locaties in een buurt kunnen dan 
bijvoorbeeld laadpunten komen voor 
meerdere auto’s. Hierover zal ook 
overleg zijn met dorps- en wijkraden. 

Locaties doorgeven
Om te inventariseren waar de laad-
infrastructuur het beste kan worden 
uitgebreid, vraagt de gemeente ook 
aan elektrische rijders om zich te 
melden en locaties door te geven. 
Dat kan via oplaadpunten@haarlem-
mermeer.nl. Voorwaarde is dat de 
e-rijder in Haarlemmermeer woont 
of werkt en geen mogelijkheid heeft 
de auto op te laden op eigen terrein. 
De gemeente onderzoekt dan de 
mogelijkheden voor het plaatsen 
van een laadpaal, maar dat kan ook 
wat verder zijn dan binnen een straal 
van 300 meter. Om ervoor te zorgen 
dat de openbare laadpalen zo goed 

mogelijk worden gebruikt, wordt ook 
rekening gehouden met de toegan-
kelijkheid van de locatie.
 
Aanbesteding 
Op dit moment worden geen nieuwe 
laadpalen geplaatst. Binnen de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
loopt een aanbesteding voor een 
nieuw contract met een leverancier. 
Die aanbesteding wordt na de zomer 
afgerond. De gemeente kan dan 
afhankelijk van de behoefte weer 
laadpalen afnemen en plaatsen.

Zaai
Zaai is een coachingstraject met 
masterclasses voor startende 
en groeiende ondernemers die 
minder dan drie jaar actief zijn 
met hun business. Deelnemers 
van Zaai vergroten in korte tijd 
de kwaliteit en kwantiteit van 
hun netwerk-, acquisitie- en 
presentatievaardigheden om 
zo hun omzet een boost geven. 
In het najaar begint een nieuw 
traject om beginnende onderne-
mers te ondersteunen. 

Burgemeester Theo Weterings kijkt door de laser snelheidsmeter tijdens de controle op de Noorderdreef. 
Naast hem staat wijkagent Hans van Rooijen. Foto: Jur Engelchor.

Openbare oplaadpalen 
Iedereen met een elektrisch 
auto kan de openbare oplaad-
palen gebruiken. Wanneer de 
auto is opgeladen is het de 
bedoeling dat de auto ergens 
anders wordt geparkeerd om 
weer ruimte te maken voor 
een ander. Elektrische rijders 
kunnen bij diverse landelijke 
aanbieders een laadabonne-
ment afsluiten. Zij krijgen dan 
een laadpas waarmee ze van 
de openbare laadpalen gebruik 
kunnen maken.

NIEUW-VENNEP - Zaai, het coachingstraject voor startende en groei-
ende ondernemers, krijgt in het najaar een vervolg. Kitty Verdel heeft 
zo’n traject gevolgd en kan daar met veel enthousiasme over praten. Dat 
ondervond wethouder Ap Reinders die regelmatig (startende) onderne-
mers en ZP’ers bezoekt om met hen in gesprek te gaan. 


