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Sinterklaas bezoekt 
Haarlemmermeer
Sinterklaas en de Pieten 
komen weer naar Nederland. 
En natuurlijk bezoekt hij ook 
Haarlemmermeer en Haar-
lemmerliede en Spaarnwou-
de. Zaterdag 17 november 
komt de Sint rond 12.00 uur 
per boot aan in Badhoeve-
dorp. Diezelfde dag is hij om 
16.00 uur in Zwaanshoek. Op 
zondag 18 november komt 
Sinterklaas om 11.30 uur 
aan in Hoofddorp-Centrum 
(voorprogramma begint om 
11.00 uur). De week erna, 
op zaterdag 24 november, 
heeft Sinterklaas een drukke 
dag. Hij is dan om 11.15 uur 
in Zwanenburg, komt om 
13.15 uur per pont aan in Rij-
senhout, arriveert om 13.30 
uur in Spaarndam en is om 
14.00 uur in Lisserbroek. De 
goedheiligman is ten slotte 
op zondag 25 november om 
13.30 uur in De Kaag/Buiten-
kaag. Bij deze bezoeken is de 
(loco)burgemeester aanwe-
zig. Voor de precieze locaties 
zie de agenda op haarlem-
mermeer.nl/informeer. Moge-
lijk doet de Sint ook nog 
andere dorpen aan. 

Beeld: Shutterstock
 
Uitslagen 
gemeenteraads-
verkiezingen
Op woensdag 21 november 
zijn de stembureaus voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
open van 7.30 uur-21.00 uur. 
De uitslagenavond volgen 
kan via de Facebook- en 
Twitter pagina van de 
gemeente Haarlemmermeer 
en via MeerRadio. Nadat de 
stembureaus zijn gesloten, 
worden de stemmen geteld. 
De voorlopige uitslagen wor-
den zo snel mogelijk gepubli-
ceerd op haarlemmermeer.
nl/verkiezingen. De defini-
tieve uitslag volgt later. Alle 
praktische informatie over de 
verkiezingen, bijvoorbeeld 
over het aanvragen van een 
nieuwe stempas of hoe je 
iemand anders kunt mach-
tigen, is te vinden via haar-
lemmermeer.nl/verkiezingen.

Stemwijzer en 
Kieskompas 
Wie zich wil verdiepen in 
de standpunten van de par-
tijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen, 
kan naar haarlemmermeer.nl/ 
verkiezingen. Hier staan alle 
partijprogramma’s. Handige 
hulpmiddelen zijn ook Kies-
kompas en Stemwijzer. Op 
haarlemmermeer.stemwijzer.
nl en haarlemmermeer.kies-
kompas.nl staan stellingen 
over allerlei onderwerpen. 
Bezoekers kunnen bij elke 
stelling aangeven of ze het 
hiermee eens of oneens zijn. 
De uitslag laat zien welke 
partij het meest overeenkomt 
met deze standpunten.

‘Ga vooral stemmen op 21 november’
HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE – Inwo-
ners van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunnen 
op woensdag 21 november hun stem uitbrengen voor de gemeenteraad 
van het nieuwe Haarlemmermeer. Kunnen? “Moeten”, vinden de burge-
meesters Onno Hoes (Haarlemmermeer) en Pieter Heiliegers (Haarlem-
merliede en Spaarnwoude).

Stemmen doet recht aan het sys-
teem dat we hebben, zegt Pieter 
Heiliegers. “Er is weliswaar geen 
kiesplicht maar het is van grote waar-

de dat raadsleden zich zo inzetten en 
nadenken over de vraag: wat is voor 
onze gemeente, onze gemeenschap, 
van belang?” En: “Door massaal te 

Naar dit moment is reikhalzend uit-
gekeken, vertellen Wim Hut en René 
Metz van Stichting Zwanenburg-Half-
weg, beheerder van het dorpshuis. 
Hart van Zwanenburg heeft het ge-
duld van de dorpsbewoners zwaar op 
de proef gesteld. “Maar we hebben 
altijd vertrouwen gehad in de goede 
afloop. Met een beetje geluk houden 
we de nieuwjaarsreceptie van 2020 
in ons nieuwe onderkomen”, zegt 
Wim Hut.

Meegepraat en meebeslist
In het centrum van Zwanenburg 
komt een nieuw dorpshuis met 
sporthal en een nieuw plein. Dorps-
huis De Olm is vijftig jaar oud en vol-
doet niet meer. René Metz: “Ook de 
sportverenigingen staan te springen 
om een goede accommodatie.” Inwo-
ners hebben intensief meegedacht, 
meegepraat én meebeslist over de 
plannen. Meer dan duizend inwoners 
van Zwanenburg en Halfweg hebben 
eind 2013 gestemd bij de selectie 
van een architect voor het nieuwe 
dorpshuis. Een ruime meerderheid 
koos voor het ontwerp van Heren 5 
architecten. 

Overeenkomst ondertekend
Door bezwaarprocedures heeft Hart 
van Zwanenburg jarenlange vertra-

ging opgelopen. Maar donderdag  
1 november jl. kon de gemeente dan 
eindelijk een overeenkomst onderte-
kenen met de aannemer, K. Dekker 
bouw en infra. “Dat betekent dat wij 
nu meubilair kunnen gaan kopen”, 
lacht Wim Hut. René Metz: “En 
we kunnen nu met de toekomstige 
gebruikers van de sporthal concrete 
afspraken gaan maken over hoeveel 
uur ze de hal willen gebruiken en op 
wat voor tijden en dagen.” 

Bijdrage van 8,2 miljoen
Mede dankzij een bijdrage van 8,2 
miljoen van Stichting Leefomgeving 
Schiphol blijven 
de huren voor de 
gebruikers betaal-
baar. Hut: “Met 
de gemeente 
is afgesproken 
dat dat geld 
niet alleen in 
de stenen gaat 
zitten.” Stichting 
Leefomgeving 
Schiphol stelde de 
subsidie al in 2012 
beschikbaar. Het 
is het hoogste 
bedrag dat de 
stichting ooit 
heeft toegekend. 
Stichting Leefom-
geving Schiphol 
wordt gefinan-
cierd door het 
Rijk, de provincie 
Noord-Holland 
en Schiphol en 

stemmen, kunnen we een mooie 
afspiegeling maken van de gemeen-
schap. En daardoor worden we met 
zijn allen nog sterker.”

Recht om mee te sturen
Onno Hoes: “Haarlemmermeer 
telt op 1 januari 2019 circa 152.000 
inwoners. Over tien jaar gaan we 
richting 200.000. Dat betekent een 
totale verandering van de gemeente 
en ook van de 31 gemeenschappen 
in de 31 dorpen en kernen. Als je nu 
je democratisch recht niet gebruikt 
om mee te sturen, kom je misschien 
in een gemeente te wonen die 
zich in een richting ontwikkelt die 
je niet wilt.” En: “Je kunt als kiezer 
selecteren op kwaliteit. Je kunt met 
kandidaat-raadsleden in gesprek en 
vragen: in hoeverre kun je mij ont-
zorgen? Kun jij ervoor zorgen dat het 
nieuwe Haarlemmermeer een goede 
gemeente wordt? Met goed onder-
houden groen, een goede wegen-
aanleg, goede huizen voor de juiste 
doelgroepen, culturele voorzieningen 
enzovoorts.”

Ondernemersmentaliteit
Onno Hoes: “In de polder is van 
oudsher een ondernemersmenta-

liteit. Mensen zorgen voor zichzelf. 
Eigen verantwoordelijkheid is een 
groot goed hier. Aan de andere 
kant voelt iedereen ook wel dat er 
gemeenschapszin moet zijn. Dat er 
organisaties op het gebied van sport, 
cultuur, zorg en welzijn moeten zijn 
om die samenhang te geven. Je kunt 
wel allemaal voor jezelf leven maar 
dan houdt het ook snel op. De balans 
daarin vinden, daar gaat elke politieke 
partij weer anders mee om.”

Veelkleurigheid
Pieter Heiliegers: “En dan is die 
veelkleurigheid van beide gemeenten 
van belang. De waarde van die 31 
individuele kernen hooghouden is 
belangrijk. Maar Abbenes, Wetering-
brug, Leimuiderbrug, Halfweg en 
al die andere weten dat ze het niet 
alleen kunnen rooien.” Onno Hoes: 
“Het nieuwe Haarlemmermeer moet 
een nieuwe saamhorigheid, een nieu-
we ziel zoeken.” Pieter Heiliegers: 
“Een inwoner van Spaarndam mag 
best een mening hebben over Wete-
ringbrug en andersom. Ze zijn allen 
Haarlemmermeerders. Het is die 
trots die bij de gemeenteraadsverkie-
zing op 21 november tot uitdrukking 
kan worden gebracht.”

draagt bij aan projecten die de 
leefbaarheid verbeteren in gebieden 
die veel overlast hebben van het 
vliegverkeer bij Schiphol.

Nieuwe energie
Voorwaarde voor de toekenning door 
Stichting Leefomgeving Schiphol was 
dat de plannen samen met bewoners 
zijn gemaakt en breed worden gedra-
gen in het dorp. Heel belangrijk was 
ook de wens voor een dorpsplein van 
de bewoners. “Een ontmoetingsplek 
versterkt de verbondenheid in het 
dorp. Nieuwe voorzieningen zoals het 
dorpshuis en de sporthal zorgen voor 
een nieuw elan, nieuwe energie. Het 
geeft niet alleen een impuls aan het 
verenigingsleven, maar aan het hele 
dorp”, aldus een woordvoerder van 
de stichting.

Huiskamer
Metz en Hut hopen dat het nieuwe 
dorpshuis straks functioneert als 
huiskamer voor het dorp. Zowel de 
dorpshuisactiviteiten als de sport én 
de bibliotheek komen allemaal onder 
één dak. “Die trekken verschillende 
doelgroepen. Door het ontwerp van 
het gebouw komen die elkaar tegen 
in de open entreeruimte met een bar 
en zitjes. Aan ons de taak om die aan-
trekkelijk in te richten zodat het écht 
een huiskamer voor het dorp wordt.”

Planning
Het nieuwe dorpshuis is klaar in 
februari 2020. Daarna wordt het oude 
dorpshuis De Olm gesloopt en wordt 
de Lidl verplaatst. Op de plek waar 
nu de Lidl is komt het dorpsplein. Dat 
is klaar in november 2021.

Burgemeesters Pieter Heiliegers en Onno Hoes roepen op om te gaan stemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. Foto: Winand Stut

Er wordt gebouwd aan Hart van Zwanenburg

Het nieuwe dorpshuis zoals het er straks uit komt te zien. Beeld: Heren 5 architecten

ZWANENBURG - De hekken zijn geplaatst en de graafmachines zijn aan 
het werk. Maandag 19 november gaat de eerste paal de grond in. Na 
vele jaren praten, plannen maken en procedures doorlopen, is het zover: 
er wordt gebouwd aan Hart van Zwanenburg. 



Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. In-
woners, ondernemers en belangstellenden zijn van harte welkom, ook om 
alleen een onderdeel bij te wonen. De agenda’s zijn onder voorbehoud van 
wijzigingen. Actuele informatie over de agenda’s via Twitter, iBabs, haarlem-
mermeer.nl/gemeenteraad of bij de griffi e.                             
       
 Raadsplein 15 november
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, defi nitief vaststellen van de 
  agenda, van de verslagen van 27 september, 4, 11 en 18 
  oktober 2018, en van de lijst van ingekomen brieven en 
  stukken. Raadzaal
17.15-18.15 uur Vragenuur. Raadzaal
18.15-19.00 uur Pauze.
19.00-20.30 uur Sessiedebat Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer 
  (2018.0065348) / Voorstel herinrichting Fanny Blankers-
  Koenlaan in Hoofddorp (2018.0063709). Raadzaal
19.00-20.00 uur Sessie Uitvoeringsprogramma Waterplan 2019 
  (2018.0066665). Heijezaal
20.30-22.00 uur Sessiedebat Middenvariant Duinpolderweg (2018.0071782). 
  Sessie op verzoek van CDA, D66, HAP, PvdA en VVD. 
  Raadzaal
20.00-21.00 uur: Sessie Rekenkamercommissie-notitie Vervolgonderzoek 
  MeerWaarde (2847031). Heijezaal
21.00-22.00 uur Sessie Schaalsprong Wonen (2018.0061852). Heijezaal
Ca. 22.15 uur Stemmingen.

Overige data Raadsplein: 29 november, 6 en 13 december. Op woensdag 
21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer. De huidige (oude) raad neemt afscheid op 20 december. 
De nieuwe raad wordt geïnstalleerd op 2 januari 2019.

■ Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen kan vanaf de tribune, maar ook via gemeenteraad.haarlem-
mermeer.nl. Daar staat ook het videoarchief van de raad. Actuele raadsstuk-
ken, ook die in de vergadering komen (moties, amendementen, insprekers) 
via ibabs.eu of de iBabs-app. Inloggen met Haarlemmermeer/burger/burger. 

■ Inspreken
Inspreken kan in het vragenuur en bij raadsdebatten en -sessies. Spreektijd 
maximaal vijf minuten. Op gemeenteraad.haarlemmermeer.nl staan de 
regels. Meer info ook bij de griffi e.

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

Colofon

InforMeer is een uitgave van de 
gemeente Haarlemmermeer en 
wordt wekelijks huis-aan-huis 
verspreid in Haarlemmermeer 
en Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. Al het nieuws van de 
gemeente staat op haarlemmer-
meer.nl/informeer. Abonneren op 
de nieuwsbrief van InforMeer 
online kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer.

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

Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Bestrijding 
bijstandsfraude 
In 2017 heeft het team Hand-
having van de sociale dienst-
verlening 140 onderzoeken 
afgerond. Het resultaat is dat 
41 lopende uitkeringen zijn 
beëindigd en 24 uitkeringen 
niet zijn toegekend. Hier-
mee bespaart de gemeente 
845.000 euro. In 2017 is ook 
het project Heronderzoek uit-
gevoerd. Binnen dit project 
controleert de gemeente of 
de verstrekte gegevens juist 
zijn en of er misschien moge-
lijkheden zijn voor mensen 
met een uitkering om toch 
deel te nemen aan het 
arbeidsproces. Dit levert een 
besparing op van ruim 1,5 
miljoen euro. Wethouder Ap 
Reinders van Sociale zaken 
is blij met het resultaat: “Als 
je een periode niet kunt 
werken, moet de overheid 
helpen. Maar wie fraudeert 
houdt zich niet aan de regels. 
Daarom is het belangrijk dat 
Handhaving blijft controleren 
op fraude.”

Wat weet jij van de 
nieuwe gemeente?
Dat Haarlemmermeer en 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude per 1 januari fuseren, 
zal voor velen geen nieuws 
meer zijn. Maar wat is er in de 
nieuwe gemeente te zien en 
te doen? En hoe was het hier 
vroeger? Daarover gaat de 
quiz ‘Wat weet jij van de nieu-
we gemeente Haarlemmer-
meer?’. Met tien quizvragen 
kan iedereen zijn kennis over 
de nieuwe gemeente testen. 
Eind november stellen tien 
bekende en minder bekende 
inwoners via social media en 
haarlemmerliede-haarlem-
mermeer.nl hun quizvraag. Er 
zijn tien mooie prijzen, onder 
meer tickets voor een bekend 
muziekfestival in de gemeen-
te of concert in poppodium 
Duycker, een boottocht met 
‘omfietsappeltaart’ en een 
diner voor twee op een mooie 
plek in Haarlemmermeer.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er haarlemmermeer.nl/
werkenaandeweg.  

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Hoofddorp
Birkholm, 19-23 november, 
afgesloten.

Gemeente Haarlemmermeer 
algemeen
Diverse locaties, 17 en 18 november, 
verkeershinder en afsluitingen 
(Intocht Sinterklaas).

‘Hier zie je de toekomst ontstaan’

Werken aan de weg

We staan aan de vooravond van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 
november kunt u uw stem uitbren-
gen voor de gemeenteraad van de 
nieuwe gemeente Haarlemmermeer. 
Ik kan niet genoeg benadrukken dat 
u met uw stem echt het verschil kunt 
maken. Bent u tevreden hoe het de af-
gelopen vier jaar is gegaan? Of ziet u 
liever de gemeenteraad in een andere 
samenstelling? Met uw stem kunt u 
daar invloed op uitoefenen. Door te 
stemmen op 21 november bepaalt 
u mede welke partijen en personen 
het dagelijks bestuur gaan vormen en 
dus u op dagelijkse basis gaan verte-
genwoordigen. De uitslagen van de 
tweede peilingen voor de verkiezin-
gen zijn bekend en kunt u bekijken
op: haarlemmermeer.nl/informeer.
De stempassen zijn inmiddels bij alle 
inwoners van beide gemeenten be-
zorgd. Hebt u niets ontvangen? Vraag 
dan uiterlijk 20 november voor 12.00 
uur een nieuwe pas aan in het raadhuis 
in Hoofddorp of uiterlijk 19 november 
13.00 uur in het servicecentrum in 
Nieuw-Vennep. Schriftelijke aanvra-
gen moeten uiterlijk 16 november bin-
nen zijn bij de gemeente. Bent u op 21 
november niet in de gelegenheid om 
naar het stembureau te gaan, machtig 
dan iemand die u vertrouwt. Ik zou het 
bijzonder jammer vinden als uw stem 

verloren gaat. We hebben dit jaar bijna 
negenduizend jongeren die voor het 
eerst mogen stemmen. Jongeren 
die op de dag van de verkiezingen 18 
jaar worden, hebben we uitgenodigd 
als eerste te stemmen in de nacht 
van 20 op 21 november in Duycker. Ik 
weet nog goed dat ik voor het eerst 
naar de stembus ging. Dat was twee 
dagen na mijn achttiende verjaardag 
op 7 juni 1979, bij de eerste verkiezin-
gen voor een rechtstreeks gekozen 
Europees parlement. Bij de verkiezin-
gen voor Europa in 2014 hadden we 
in Maastricht ook een nachtelijk stem-
bureau, waar ikzelf als eerste stem-
de. Achteraf bleek dat ik daarmee 
zelfs de allereerste Europeaan was die 
gestemd had. De magie van stem-
men en daarna volgen wat het effect 
van die stem is, is groot. Doe mee op 
de 21ste en kom naar het raadhuis in 
Hoofddorp om te volgen welke uitslag 
eruit rolt.

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

HOOFDDORP - “Een eerste indruk kan blijven hangen. Dat had ik met de 
Toolenburgerplas.” Burgemeester Onno Hoes van gemeente Haarlemmer-
meer vertelt over zijn favoriete locatie in de polder, de Toolenburgerplas.

“Eind vorig jaar ging ik aan de slag 
als waarnemend burgemeester voor 
Haarlemmermeer. Ik liep vanuit mijn 
tijdelijke appartement in een paar mi-
nuten naar de Toolenburgerplas. Ter-
wijl ik over het water uitkeek, dacht 
ik: Dit is dus mijn nieuwe woonom-
geving. Voel ik mij hier thuis?” Onno 
Hoes lacht. “Het antwoord op die 
vraag is inmiddels wel bekend!”

Niks verborgen hoekjes
Hoes groeide op in Noord-Brabant 

waar hij een groot deel van zijn leven 
woonde. “Een bosrijke omgeving, 
totaal iets anders dan het polderland-
schap van Haarlemmermeer. Ik ben 
echt van dit weidse landschap gaan 
houden. Niks verborgen hoekjes. Die 
openheid waardoor je altijd beweging 
ziet, typeert ook het karakter van de 
gemeente.” Elke week rent Hoes 
een rondje hard om de Toolenbur-
gerplas. “De afwisseling tijdens die 
vier kilometer is groot: van de drukke 
strandjes en horecagelegenheden tot 

stukken waar je bijna geen mens ziet 
en het riet hoort ruisen in de wind. 
En natuurlijk altijd de veranderende 
wolkenluchten, soms met een licht-
val die bijna magisch lijkt.”

Toekomst zien ontstaan
De toekomst zien ontstaan, kan vol-
gens Hoes bij de Toolenburgerplas. 
“Aan de zuidkant zie je het nieuwe 
TudorPark vorm krijgen en boven je 
de bewegingen van het vliegverkeer 
van en naar Schiphol. Kijk je richting 
het noorden dan zie je het Sport-

complex Koning Willem-Alexander 
(SKWA) en het honkbalstadion van 
de Pioniers liggen.” Hoes is blij dat 
de gemeente haar best doet om 
sport voor iedere inwoner toeganke-
lijk te maken. “Bewegen is goed voor 
iedereen. Het zorgt dat je lekkerder 
in je vel zit en het is goed voor je ge-
zondheid.” Met een omgeving als de 
Toolenburgerplas om de hoek hoeft 
actief bezig zijn ook niet veel te kos-
ten. “Een rondje wandelen, fi etsen 
of hardlopen is hier alle seizoenen 
mooi!”

Mijn Haarlemmermeer
Haarlemmermeer fuseert met Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 
1 januari 2019. De acht wethouders en twee burgemeesters vertelden in 
de serie ‘Mijn Haarlemmermeer’ over een bijzondere plek in de nieuwe 
gemeente die het bezoeken waard is. In deze laatste editie: burgemees-
ter Onno Hoes van Haarlemmermeer. Woensdag 21 november zijn de 
gemeenteraadverkiezingen voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Inske den Dulk-Posthumus Meyes kreeg dit weekend een koninklijke onderscheiding 
voor haar vrijwilligerswerk bij Wings of Support. Ze ontving deze onderscheiding uit 
handen van locoburgemeester Tom Horn tijdens de viering van het twintigjarig bestaan 
van de organisatie. Wings of Support zet zich in voor onderwijs, zorg en medische voor-
zieningen voor vooral kinderen in Kenia. Foto: Jur Engelchor

Een welverdiend lintje

Burgemeester Onno Hoes: “Ik ben van dit weidse landschap gaan houden.” 
Foto: Jur Engelchor


