Nieuwjaarsreceptie
gemeente
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Gemeente in gesprek over vastgoed
van zeven van die locaties hebben
een uitnodiging gekregen om met
de gemeente te bespreken hoe dat
beter kan. Op die lijst staan bijvoorbeeld dorpshuis De Vluchthaven in
Lijnden en dorpshuis Marijke in Burgerveen. Het zijn verkennende, open
gesprekken. De gemeente heeft
nog geen beslissingen genomen of
standpunten bepaald. Ze wil eerst
met de direct betrokkenen praten
over hoe belangrijk een gebouw is en
wat lokaal de mogelijkheden zijn.

HAARLEMMERMEER – Een aantal
dorpshuizen, sportkantines, culturele voorzieningen en ander gemeentelijk vastgoed zou beter gebruikt
kunnen worden. Medewerkers van
de gemeente bespreken binnenkort
met gebruikers van een aantal van
die gebouwen wat de mogelijkheden zijn. Daarbij staat voorop dat
de activiteiten ín die gebouwen
behouden blijven.
De gemeente is eigenaar van meer
dan honderd gebouwen in de hele
polder: van sportkantines tot dorpsen buurthuizen, jongerencentra,
bibliotheken en scholen. Het hele
jaar door, week in, week uit, worden
die gebruikt door jong en oud voor
bijeenkomsten, leuke activiteiten,
cursussen, voorstellingen of optredens, om samen te sporten of om
gewoon een praatje te maken. Ze zijn
voor veel mensen heel belangrijk.
Slimmer organiseren
“Maar kunnen we dat niet slimmer organiseren? Kunnen we door combineren misschien minder geld ‘in steen’
stoppen en zo meer overhouden voor

De Badhoevese Bridge Club is een van de vele clubs met activiteiten in dorpshuizen
in de hele polder. Deze foto is gemaakt vlak voor de verhuizing van het oude naar het
nieuwe dorpshuis in Badhoevedorp in het voorjaar van 2016. Foto: Jur Engelchor.
de mensen zelf en de activiteiten die
ze doen?”, vroegen burgemeester en
wethouders zich af toen zij in 2014
hun plannen op papier zetten voor de
huidige collegeperiode. Want ook als
een gebouw niet gebruikt wordt, kost
het geld. En dat geld wil de gemeente
liever besteden aan activiteiten voor
die inwoners die het het meest nodig

hebben. Dat is extra van belang sinds
alle gemeenten in 2015 taken van het
Rijk hebben gekregen op het gebied
van zorg en welzijn.
In gesprek
Er is nu een inventarisatie gemaakt
van gebouwen die wellicht beter
gebruikt kunnen worden. Beheerders

Cultuurgebouw en Harmonieplein
In Nieuw-Vennep liggen rond het
winkelcentrum diverse zalencomplexen en sociaal-culturele voorzieningen. De gemeente wil bespreken hoe diensten en activiteiten
gecombineerd kunnen worden en
wat de mogelijkheden zijn voor een
gezamenlijke programmering, zodat
de centrumfunctie versterkt wordt.
Het is de bedoeling dat in maart
volgend jaar duidelijk is wat de
gesprekken hebben opgeleverd. Dan
bespreken burgemeester en wethouders hoe ze met de verschillende
gebouwen verder willen.

Verkeersveiligheidslabel voor De Optimist
HOOFDDORP-FLORIANDE - Basisschool De Optimist heeft het
Haarlemmermeers Verkeersveiligheidslabel gekregen. Derk Reneman, wethouder Verkeer, reikte op
donderdag 8 december het label
uit. “Scholen met het keurmerk
laten zien dat zij verkeersveiligheid
een vaste plaats geven in hun lesprogramma. Ook voor ouders is dat
een geruststellende gedachte.”
Kinderen vormen een kwetsbare
groep in het verkeer. Jaarlijks zijn
in Nederland honderden kinderen
betrokken bij verkeersongevallen.
Kinderen moeten daarom leren veilig
aan het verkeer deel te nemen.
Om verkeerseducatie op scholen te
stimuleren en een hoge kwaliteit te

waarborgen, is in Haarlemmermeer
een apart keurmerk in het leven
geroepen: het Haarlemmermeers
Verkeersveiligheidslabel.
Dertig toekenningen
De scholen investeren flink mee
om van Haarlemmermeer de meest
verkeersveilige gemeente te maken.
Dat leverde tot nu toe al dertig toekenningen van het Verkeersveiligheidslabel op. “Het label is een bewijs
dat verkeersveiligheid structureel
deel uitmaakt van het schoolbeleid.
De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met
praktische oefeningen. Verder is er
aandacht voor de schoolomgeving
en zijn de wegen er naartoe zo veilig
mogelijk,” aldus Reneman.

Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer.

A9 verdwijnt na vijftig jaar uit Badhoevedorp
BADHOEVEDORP - Aan de omlegging van de A9 wordt al een tijd
gewerkt. De komende weken gaat
deze klus een belangrijke laatste
fase in die overlast geeft voor het
verkeer. Het gaat met name om asfalteren, het plaatsen van vangrails,
verlichting en het aanbrengen van
markeringen op het wegdek.

eerste deel van de omgelegde A9 van
Raasdorp naar Amstelveen open. In
april 2017 gaat ook de rijrichting Haar-

lem open voor verkeer. Dan zijn de
werkzaamheden van de omlegging bij
Badhoevedorp klaar.

Automobilisten op de A9 en de A4
moeten rekening houden met extra
reistijd rond Badhoevedorp. Vrijdag 16
december komt de verbindingsboog
naar de A4 en Schiphol beschikbaar.
En zaterdag 17 december gaat het

Door de werkzaamheden moeten automobilisten op de A9 en de A4 rekening houden
met extra reistijd rond Badhoevedorp. Foto: Jan Aukes, Blue-Sky Fotografie.
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Meerdere rijstroken
De totale wegomlegging is in 2018
klaar. De A9 wordt over een lengte
van negen kilometer verbreed met
meerdere rijstroken. Ook komen er
tien nieuwe viaducten en een onderdoorgang voor hoogwaardig openbaar
vervoer (HOV). “Dat is hard nodig.
Onze economie groeit nog steeds en
zowel Schiphol als Haarlemmermeer
en Amsterdam blijven zo ook in de
toekomst goed bereikbaar”, aldus
wethouder Verkeer Derk Reneman.
95.000 auto’s
Dagelijks passeren 95.000 auto’s
knooppunt Raasdorp en knooppunt
Badhoevedorp richting Aalsmeer en
omgekeerd. Al jaren prijkt dit deel
van de A9 in de file-top 20. Eind van
dit jaar rijden al die auto’s dus niet
meer dóór Badhoevedorp maar óm
Badhoevedorp.

De gemeenteraad en burgemeester en wethouders van
Haarlemmermeer nodigen
alle inwoners uit voor de
nieuwjaarsreceptie op maandag 2 januari 2017. De nieuwjaarsreceptie is van 17.00 tot
19.00 uur in de Burgerzaal
op de eerste etage van het
raadhuis, Raadhuisplein 1
in Hoofddorp. Iedereen is
van harte welkom. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie houdt
burgemeester Weterings
een toespraak en wordt de
HLMRMEER Prijs 2016 uitgereikt door wethouder Adam
Elzakalai. Esprazzivo, een
jazzband bestaande uit vijf
muzikanten, zorgt voor de
muzikale omlijsting.

De nieuwjaarsrecepties van de
gemeente Haarlemmermeer worden ieder jaar goed bezocht.
Foto: Beeldbank Haarlemmermeer.

Tijdelijke pompen in
Zwanenburg gaan weg

In Zwanenburg wordt
gewerkt aan maatregelen om
de wateroverlast bij extreme
regenval zoveel mogelijk te
beperken. Nu de werkzaamheden in de Domineeslaan
klaar zijn, is de tijdelijke noodvoorziening niet meer nodig.
Deze wordt in de week van 19
december verwijderd. In de
Domineeslaan is de capaciteit
van de afvoer van het regenwater groter gemaakt. Hierdoor zal op de kruising Marialaan/Kastanjelaan bij heftige
regenbuien het water op
straat fors minder zijn. Ook is
een parallelleiding aangelegd
en zijn de overstorten aangepast. Verder is de tocht langs
de Troelstralaan verbreed om
een overschot aan regenwater op te vangen. De pompen
en buizen die waren geplaatst
om in noodgevallen water
naar de Ringvaart te pompen,
kunnen nu weg. Binnenkort
start de volgende fase van de
werkzaamheden: de verbetering van de afvoer van de
riolen in de Lindenlaan. Het
park wordt voor een deel verlaagd zodat daar water heen
kan lopen als het extreem
veel regent. Om de overlast
te beperken, is met het werk
aan de Lindenlaan gewacht
totdat de Domineeslaan klaar
was. Tot de maatregelen was
besloten nadat in de zomer
van 2014 straten in Zwanenburg bij heftige regenbuien
twee maal blank kwamen te
staan. Ook is toen het besluit
genomen om een tijdelijke
noodvoorziening te plaatsen.
Die is nu niet meer nodig.

De tocht langs de Troelstralaan is
verbreed. Foto: Margo Oosterveen,
gemeente Haarlemmermeer.

Geen afvalinzameling op
Tweede Kerstdag

Op Tweede Kerstdag, maandag 26 december, is de
milieustraat gesloten. Ook
haalt Meerlanden dan geen
afval op. Vervangende inzameldagen staan op afvalkalender.meerlanden.nl en de
Meerlandenapp. De app is
te downloaden via de App
Store of Google Play.

Cameratoezicht Schiphol
en R-nethaltes

Het cameratoezicht op Schiphol wordt verlengd tot 1 januari 2021, op de R-nethaltes
Bornholm en Overbos tot
1 januari 2019 en bij de
R-nethaltes Toolenburg en Vijfhuizen tot 1 januari 2018. Het
cameratoezicht blijkt effectief.
Op Schiphol kunnen plegers
van een strafbaar feit vaak
door camerabeelden worden
opgespoord. Op de R-nethaltes heeft cameratoezicht
vooral een preventieve werking. Het aantal meldingen
van incidenten is hier al een
aantal jaren op een stabiel
laag niveau, maar dat geldt
ook voor de R-nethaltes zonder camera’s. In het voorjaar
komt het college daarom met
een voorstel voor een proef
om de camera’s bij de haltes
Toolenburg en Vijfhuizen tijdelijk te verwijderen. Gekeken
wordt dan ook naar de mogelijkheid van een alternatief
flexibel camerasysteem.

Geen InforMeer op
29 december

InforMeer, de uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer
die wekelijks in HCnieuws
verschijnt en huis-aan-huis
wordt verspreid, verschijnt
niet op donderdag 29 december. Dat betekent dat de
laatste editie van InforMeer
in 2016 op donderdag 22
december uitkomt. Daarna
zal de eerstvolgende InforMeer op donderdag 5 januari
2017 in HCnieuws worden
gepubliceerd. Op haarlemmermeer.nl/nieuws is het
nieuws van de gemeente wel
te volgen.

Dorpshuizen duurzamer gemaakt
HAARLEMMERMEER - Geen
kwaad woord over dorpshuizen
en wijkgebouwen. Deze belangrijke ontmoetingsplaatsen zijn
onmisbaar in de polder. Maar wie
dit maatschappelijk vastgoed
beoordeelt op energieprestaties
ontkomt op zijn zachtst gezegd
niet aan een kritische noot. Op
korte termijn wordt dan ook een
begin gemaakt met de verduurzaming ervan, zodat het energie- en
gasverbruik flink vermindert.
Begonnen wordt met De Meerkoet
in Lisserbroek, ’t Kattegat in Hoofddorp, ’t Eiland in Beinsdorp en De
Oude Waterwolf in Vijfhuizen, alle
gemeentelijk eigendom en beheerd
door Stichting Maatvast. Ook De
Reede in Rijsenhout, die in handen
is van een particuliere stichting, staat
op het lijstje van de panden die als
eerste worden verduurzaamd.
Energielabels
De energielabels van de bewuste
panden geven een goede indicatie
van hun huidige, tekortschietende
energieprestaties. Op een schaal van
A++ label (zeer energiezuinig) tot G
(zeer energie-onzuinig) scoren ze op
hun best een magere C of een D. En
met alle respect voor De Oude Waterwolf in Vijfhuizen, die bakt er met
zijn G qua duurzaamheid helemaal
niets van.
Rumoer
Mede om die reden komt dat
dorpshuis als allereerste aan de
beurt, hoogstwaarschijnlijk in januari
2017 al. Dat zal met enig (publicitair)
rumoer gepaard gaan want Stichting
Maatvast en de gemeente zijn van
plan aan de bouwkundige maatregelen een campagne te koppelen,
gericht op het vergroten van het
bewustzijn van de inwoners van de

Dorpshuis De Oude Waterwolf in Vijfhuizen ondergaat binnenkort een verbouwing zodat het dorpshuis veel duurzamer wordt.
Foto: Kees van der Veer.
dorpen en wijken waar de dorpshuizen staan. “Dat kan bijvoorbeeld
met een inzamelingsactie van plastic
flessen en gloeilampen,” aldus
Marjolein Steffens-van de Water,
wethouder Maatschappelijk vastgoed. De opbrengsten van de actie
moeten op een of andere manier in
beeld worden gebracht in of bij de
dorpshuizen.
Evenwicht
De bouwkundige maatregelen voor
de dorpshuizen en wijkgebouwen
lopen uiteen van het aanbrengen van
zonnepanelen tot vloerisolatie en

Pluim voor vrijwilligers

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 officielebekendmakingen.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.

HAARLEMMERMEER - Wethouder Tom Horn (Welzijn) reikte op zaterdag 10 december in
Hoofddorp, op de ‘vrijwilligersverwendag’, een symbolische pluim uit aan alle vrijwilligers van Haarlemmermeer. “Vrijwilligers vormen de fundering voor de samenleving. Zo
belangrijk zijn ze.” Foto: Jan Aukes, Blue-Sky Fotografie.

van led-verlichting tot deurdrangers
en tochtsluizen. Ook met nieuwe
energiezuinige apparatuur zoals
koelkasten en tapinstallaties kunnen
energieprestaties worden opgekrikt.
Ook wordt nagegaan of het aantal

uren dat een dorpshuis of wijkgebouw open is in redelijke verhouding
staat tot de aanwezige apparatuur en
het gebruik ervan. Het is de bedoeling dat alle dorpshuizen en wijkgebouwen worden aangepakt.

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 van
wijzigingen. Actuele informatie over de agenda’s via Twitter, iBabs, haarlemmermeer.nl/gemeenteraad of bij de griffie.
■ Raadsplein 22 december
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, vaststellen van de agenda; vast		
stellen van de verslagen Raadsplein 3 en 10 november
		
2016 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 op verzoek van de fractie VVD naar aanleiding
		
van Nota Aanpak Radicalisering (2016.0050592)
		
(2016.0069307). Raadzaal
19.00-20.00 uur Sessie Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor
		
atletiekbaan met clubgebouw en groencompensatie A9
		
(2016.0067270). Heijezaal
20.30-21.30 uur Sessie Overgang horeca Cultuurgebouw (2016.0058439.
		
Raadzaal
20.30-21.30 uur Vaststelling locatiebestemmingsplannen Buitengebieden
		
(2016.0064578) - Hoorzitting en inhoudelijke bespreking.
		
Heijezaal
21.45 uur
Stemmingen. Raadzaal
■ Raadsplein 15 december
Raadzaal: 19.00 uur: Vragensessie; 19.30 uur: Sessiedebat De TransforMeerMonitor Sociaal Domein 2015; 21.00 uur: Sessie op verzoek van
de fractie VVD over Internationale School. Heijezaal: 19.30 uur: Sessie
Bestemmingsplan Hoofddorp Zuidrand Westkavel en Tegen Pleinen;
21.00-22.00 uur: Sessie Schuldbeheersing 2016.
Volgend Raadsplein op 12 en 19 januari 2017.

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Badhoevedorp
Pa Verkuijllaan, 15-16 december,
weg half afgezet.
Hoofddorp
Alphons Diepenbrockhof,
19 december, weg half afgezet.
Polarisavenue, 16 december,
beperking van rijstroken.

Nieuw Vennep
Dokter van Haeringenplantsoen,
16 december, weg half afgezet.
Gemeente Haarlemmermeer
In de maand december worden in
diverse kernen wegen gedeeltelijk afgesloten door middel van een rijdende
halve wegafzetting voor de reparatie
van het asfalt.

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

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

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

Nieuwe gezichten in Haarlemmermeer-Noord
HAARLEMMERMEER - Rik Rolleman is een nieuw gezicht in Haarlemmermeer-Noord. Hij was al langere tijd gebiedsmanager in Haarlemmermeer-West, maar verruilde zijn werkgebied naar Haarlemmermeer
Noord. De vorige gebiedsmanager, Matthie Vermeulen, is met pensioen
gegaan. Op 1 december is Carlinde Adriaanse aangesteld als omgevingsmanager. Zij zal in deze nieuwe functie veel werk van de gebiedsmanager voor de gebiedsontwikkeling in Badhoevedorp overnemen.
Carlinde Adriaanse is verantwoordelijk voor alle communicatie en
participatie rondom de gebiedsontwikkeling A9 in Badhoevedorp. Rik
Rolleman kan zich hierdoor meer richten op zorg, welzijn en cultuur. “Ik wil
me bijvoorbeeld gaan bezighouden
met ‘meer voor elkaar in Zwanenburg-Halfweg’ waarbij we meer
activiteiten voor ouderen en jongeren
willen organiseren in het dorp.” Rol-

leman wil meer verbinding creëren
tussen verschillende organisaties
met vrijwilligers, professionals en
de gemeente. “Door de komst van
Carlinde kan ik daar ook tijd in gaan
steken.” De functie van Carlinde Adriaanse is nieuw in Badhoevedorp. Ze
gaat veel in gesprek met inwoners.
“Mijn rol is om het draagvlak voor de
ontwikkelingen te verstevigen en de
overlast te beperken.”

‘Het gevoel dat ik
nodig ben, is fijn!’
HAARLEMMERMEER - Waarom geen vrijwilligerswerk doen? Het levert
veel op: het vergroot je wereld, je ontdekt je eigen talenten, ontwikkelt
kennis en vaardigheden én het is leuk om te doen. Hans de Bats en Rinze
de Vries kunnen er over meepraten. Beiden zijn actief voor de Voedselbank
Haarlemmermeer. De eerste al zeven jaar als voorzitter, de ander sinds
een maand. ‘Haarlemmermeer voor Elkaar’, een digitale marktplaats voor
vraag en aanbod van vrijwilligerswerk, bracht hen bij elkaar.
“Zelf hebben ze bijna niets, maar als
een ander iets tekortkomt, delen ze
wat zij hebben. Dit gedrag is kenmerkend voor de Masai, het nomadenvolk dat ik in Tanzania heb leren
kennen.” Deze ervaring inspireerde
Hans de Bats. Hij besloot zich in te
zetten voor de Voedselbank Haarlemmermeer. “In Nederland lijken we
de nood van een ander niet zo snel
te zien of vinden we delen minder
logisch. De Voedselbank laat zien dat
het anders kan.”
100% vrijwilligers
De Voedselbank draait volledig op
vrijwilligers. In 2016 zorgden 120
mensen ervoor dat er gemiddeld 325
kratten per week werden uitgedeeld.
De Bats: “Van de intake en admini
stratie tot het ophalen van voedsel bij
bedrijven. We hebben diverse functies

waarin vrijwilligers actief zijn. Bijzonder is dat ze lang bij ons werken, een
groot deel al sinds de oprichting in

Onderzoeken
Adriaanse: “Ik ga straks in gesprek
met Badhoevedorpers en vooral
met de mensen die langs de oude
A9 wonen: wat zijn hun zorgen rond
de sloop, welke ideeën hebben zij
zelf voor het beperken van de overlast en wat zijn hun wensen voor
het vernieuwde Badhoevedorp?”
Adriaanse en Rolleman willen ook
kijken naar de fietsroutes in het
dorp en hoe die beter kunnen worden ingericht voor schoolkinderen.
Rolleman: “In Badhoevedorp wordt
veel gebruik gemaakt van de auto,
ook voor kleine afstanden. Ouders
brengen vaak hun kinderen naar
school met de auto.” Adriaanse:
“Door de aanleg van veilige fietsrou-

Matching app
Aanbieden van hulp en passend
vrijwilligerswerk vinden kan ook
via de innovatieve webapp van
‘Haarlemmermeer voor Elkaar’.
Deze app is gratis op smartphone of tablet te installeren
zonder dat deze hoeft te worden
gedownload. Kijk op: haarlemmermeervoorelkaar.nl/webapp.

2006. In Nieuw-Vennep bijvoorbeeld
zijn we op zoek naar mensen die kratten kunnen uitdelen. Niet vanwege

“Hoofddorp heeft geen kasteel. Dat
is logisch, want tot 1852 was hier
alleen water. Wat is er dan leuker
dan om in die lacune te voorzien?”,
zegt ontwikkelaar Uko Jonker van
Bentinck Bouw. Vorige week is de

Toekomst
Over de toekomst zijn Adriaanse en
Rolleman positief. “Over tien jaar is
Badhoevedorp een verbonden dorp,
zonder een grote weg als obstakel,”
zegt Rolleman enthousiast. “Mijn
ideaalbeeld is dat je niet zult weten
dat er ooit een weg in het dorp heeft
gelegen. Ik zie een aantrekkelijk cen-

Vlnr: Hans Eijkemans (bedrijfsleider), Leo van der Werff (hoofd logistiek) en
Hans de Bats (voorzitter) van de Voedselbank Haarlemmermeer. Foto: Jur Engelchor.

koopovereenkomst met de gemeente getekend voor een stuk
grond in Boseilanden. Hier komt een
woonkasteel van zes woonlagen met
een eigen tuin van maar liefst 5.000
m2. Wethouder Tom Horn (Wonen) is
enthousiast: “Het project is een verrijking voor Boseilanden. Ik ben blij
dat er weer schot zit in de verkoop
van de percelen.”

lende materialen zoals bakstenen,
maar ook bijvoorbeeld houten elementen. “Een karakteristiek gebouw
met contrasten”, aldus Jonker. Het
kasteelgevoel wordt versterkt door
een mooie toegangslaan met aan
het einde een waterpartij direct voor
het kasteel. In het gebouw komen
vijftien luxe appartementen van circa
150 tot 200 m2.

Kantelen
Het wordt een kasteel met kantelen
en rondingen, gemaakt van verschil-

Energieneutraal
Jonker: “Niet alleen het gebouw is
van hoge kwaliteit, dat geldt ook
voor de omgeving. Boseilanden is
één van de mooiste stukjes Haarlemmermeer, met veel ruimte en natuur.
Er is een groot recreatiegebied met
een fietsverbinding naar de duinen. Verspreid in het gebied liggen
enkele grote villa’s. Daar komt nu het
woonkasteel bij.” Het streven is het
gebouw energieneutraal te maken.
“Er komt geen gasaansluiting. De
energie wordt geleverd door warmtepompen.” De ontwikkelaar werkt
hiervoor samen met Jacques Ninaber
van Natuur en Wonen, die recent ook
de energieneutrale wijk Hofstede in
Zwaanshoek heeft gerealiseerd.
De start van de bouw is gepland
medio 2017. Meer informatie op
kasteel-haarlemmermeer.nl.

Schetsontwerp van het kasteel in Boseilanden. “Een karakteristiek gebouw met contrasten”, aldus ontwikkelaar Uko Jonker.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

trum voor me met gezellige terrasjes.
Een plek waar veel activiteiten zijn
voor jong en oud.” Adriaanse vult
aan: “Duurzaamheid speelt ook een
belangrijke rol. Omdat grote delen
van Badhoevedorp nu op de schop
gaan kunnen we grote stappen
maken om een klimaatneutraal en
circulair dorp te worden. Kortom, een
gezellig dorp met veel groen en een
centraal park. Een plek waar mensen
zich ’s avonds veilig voelen.”

Rik Rolleman en Carlinde Adriaanse, de nieuwe gebiedsmanager en omgevingsmanager
voor Haarlemmermeer-Noord. Foto: Margo Oostveen, gemeente Haarlemmermeer.

een tekort aan menskracht, maar
omdat de vrijwilligers daar na tien jaar
op een leeftijd zijn dat dit soort fysieke
klussen te zwaar wordt.” December is
een drukke maand voor de Voedselbank. De Bats: “Uitdaging is te zorgen
dat de vierhonderd mensen die
wekelijks een pakket bij ons ophalen,
nog vóór de kerst producten zoals een
kerstbrood krijgen.”
Verschil maken
Rinze de Vries verhuisde drie
maanden geleden van Amsterdam
naar Hoofddorp. “Ik wilde betrokken
raken in mijn nieuwe woonomgeving.
Vrijwilligerswerk leek mij een goede

Boseilanden krijgt woonkasteel
HOOFDDORP/ZWAANSHOEK –
Wonen in een kasteel: dat kan
binnenkort in Boseilanden. Midden in de natuur komt hier een
bijzonder woonkasteel met vijftien
luxe appartementen en een grote
kasteeltuin.

tes wordt het aantrekkelijker om te
fietsen.”

manier om dit te bereiken.” Via
Google vond De Vries matchingsplatform ‘Haarlemmermeer voor Elkaar’.
Hij maakte een profiel aan en binnen
twee weken ontving hij van twaalf
organisaties een reactie. “Dat gaf mij
echt het gevoel: ik ben nodig! Het
digitale platform is heel toegankelijk
en fijn vormgegeven. Uiteindelijk
koos ik voor de Voedselbank waar ik
als bestuurslid ‘PR, communicatie
en fondsenwering’ aan de slag kon.”
Ondanks dat hij pas een maand actief is, merkt hij nu al hoe betrokken
mensen zijn. “Met elkaar kunnen we
een verschil maken. Dat is fantastisch om te ervaren.”

Frisse aanblik Business
Park Oude Meer
SCHIPHOL-RIJK - Veertien nieuwe
bewegwijzeringsborden geven
Business Park Oude Meer (Schiphol-Rijk) weer een frisse aanblik.
Op het terrein zijn zo’n 25 bedrijven gehuisvest, waaronder veel
multinationals.
Stichting Parkmanagement Schipholregio zet zich samen met betrokken
partijen in voor een schoon, heel
en veilig bedrijvenpark. “De nieuwe
bewegwijzering is een van de meest
recente en zichtbare resultaten”,
aldus parkmanager Dorita Megens

(KG Parkmanagement). De afgelopen
jaren is veel bereikt, zoals het behoud van openbaar vervoer naar het
bedrijventerrein in de avonduren en
het weekend. Ook voert het parkmanagement het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte voor een
groot deel zelf uit. In het voorjaar
behaalde Business Park Oude Meer
het tweede certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen.
Megens: “Samen met de gemeente
werken wij nu aan oplossingen voor
de parkeerproblematiek en verbetering van de infrastructuur.”

Parkmanager Dorita Megens en Henk Heusdens, bestuurslid van Stichting Parkmanagement Schipholregio, bij een van de nieuwe borden in Business Park Oude Meer.
Foto: Jur Engelchor.

