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Vernieuwing museum bij De Cruquius
CRUQUIUS – “Haarlemmermeerders mogen ontzettend trots zijn op hun
geschiedenis. Het verhaal over de strijd tegen water is van wereldniveau.
Het nieuwe Haarlemmermeermuseum De Cruquius laat dat heel mooi
zien. Aan buitenlanders, maar ook aan Haarlemmermeerders zelf.”
Dat is de overtuiging van Pieter van
de Stadt, burgemeester van Lansingerland, historicus, opgegroeid naast
het gemaal De Cruquius en voorzitter van de raad van toezicht van het
museum. Een geweldig ambassadeur, zo blijkt tijdens een gesprek
over de plannen voor nieuwbouw
voor het Historisch Museum naast
De Cruquius, restauratie van het
gemaal en het samenbrengen van de
collecties van beide musea én van
Meer-Historie.
Eén plek
Van de Stadt: “Het museum is aan
vernieuwing toe. De tentoonstelling in het gemaal is nog dezelfde
als toen ik er als kind kwam. We
gaan moderne technieken gebruiken
waarmee we veel meer kunnen laten
zien, zoals bijvoorbeeld in Corpus in
Leiden of Nemo in Amsterdam. Omdat we straks op één locatie zitten,
kunnen bezoekers het hele verhaal
van de droogmaking en de ontwikkeling van de polder op één plek zien
en beleven. Dat is voor het historisch
besef heel belangrijk. Anders is het
net alsof je halverwege een boek
begint.”
Vol programma
Dat laatste is volgens hem cruciaal.

“Als de collecties bij elkaar zitten,
kunnen we een vol programma
bieden. Nu ben je op beide locaties
in een uur klaar. Straks heb je zeker
twee keer zo veel tijd nodig. Ook
komt er een verbinding met Theehuis
Cruquius. Zo kan je er echt een uitje
van maken en wordt het ook voor
toeristen de moeite waard om ons
vanuit Amsterdam of Schiphol te
bezoeken.”
Icoon
Toeristen zijn volgens Van de Stadt
geïnteresseerd in het verhaal van
Haarlemmermeer. “Het gemaal is
een icoon van de droogmaking in
Nederland én van de industriële
revolutie. Het is de grootste stoommachine van de wereld! Dat willen
mensen vanuit de hele wereld komen bekijken. Maar het verhaal van
ná de droogmaking moeten we ook
koesteren, want mensen vanuit heel
Nederland zijn hierheen gekomen om
de grond te ontginnen.”

de toekomst hier. Wij willen dat mensen naar het museum komen om
te leren hoe oma woonde en over
hun eigen verleden. En bijvoorbeeld
over die plek bij Abbenes waar ooit
een Romeinse boot gekapseisd is
en waar boer Krijger tweeduizend
jaar later heel veel Romeinse munten vond. Fantastisch toch dat die
geschiedenis bij het ploegen letterlijk
naar boven komt?!”

Romeinse boot
Elise van Melis, directeur van het
museum, benadrukt ook het belang
van het museum voor Haarlemmermeerders. “Het museum zegt iets
over onszelf. Over oude verhalen,
maar ook over het leven nu én over

Crowdfunding
Ook de gemeenteraad was lovend
over de plannen, maar de financiering is nog niet rond. Van Melis: “We
hopen dit voorjaar inzicht te krijgen
hoever we met fondsenwerving
komen. Maar lokale betrokkenheid

Elise van Melis en Pieter van de Stadt bij het gemaal De Cruquius. Foto: Carel Le Brun.
is onontbeerlijk. Daarom zoeken we
mensen die ons steunen door geld
te geven of activiteiten op te zetten
die geld opleveren.” De wethouder
Cultuur, Derk Reneman, doet daar
graag nog een schepje bovenop:
“We vragen de gemeenteraad om
twee miljoen euro bij te dragen aan
de verbouwing en renovatie van de
musea. Dat is het geld meer dan
waard. Ik hoop ook dat het anderen
over de streep trekt om ook een
steentje bij te dragen!”
Op haarlemmermeermuseum.nl
staan de plannen voor ‘twee musea
onder één dak’ en informatie over de
mogelijkheden om bij te dragen aan
het nieuwe museum.

(Beter) Nederlands leren? Taalhuis wijst de weg
Taalhuis Haarlemmermeer
Het Taalhuis is gevestigd op de begane grond van de bibliotheek
in Hoofddorp, Raadhuisplein 7 (in het Cultuurgebouw). Openingstijden: maandag 10.00-14.00 uur, dinsdag 10.00-14.00 uur
en woensdag 16.00-20.00 uur. Telefoon: 023 5664872 (tijdens de
openingstijden van het Taalhuis), e-mail: taalhuis@debibliotheekhaarlemmermeer.nl.
Het Taalhuis is een samenwerking van de gemeente, de bibliotheek,
Spaarne Gasthuis, MeerWaarde, Nova College, VluchtelingenWerk
en ROC van Amsterdam.

Leonie Schuitemaker en Farzad in het Taalhuis. Foto: Jur Engelchor.
HOOFDDORP – Farzad doet een
opleiding tot taxichauffeur, maar
worstelt met het Nederlands.
Dankzij het Taalhuis krijgt hij drie
keer per week hulp van Eva. “Ik
ben heel blij.”

theek de balie van het Taalhuis. Nadat
Farzad zijn situatie had uitgelegd,
koppelden ze hem aan taalvrijwilliger
Eva. “Zij helpt mij geweldig. Ik heb
mijn theorie-examen al gehaald. Nu
het praktijkexamen nog.”

Farzad kan de leerstof voor het taxidiploma makkelijk aan. In zijn geboorteland Iran heeft hij zelfs een hboopleiding gedaan. Maar ja, de taal...
“Nederlands is erg moeilijk voor mij”,
zegt hij. Toevallig zag hij in de biblio-

Cursussen
Het Taalhuis is in december van start
gegaan in de bibliotheek in Hoofddorp.
Iedereen die beter Nederlands wil leren, kan hier terecht voor informatie
en advies. “Er zijn cursussen op alle
niveaus. Of je nu beter wilt leren lezen
en schrijven of oefenen met spreken”,
zegt Leonie Schuitemaker, coördinator
van het Taalhuis. In het Taalhuis zijn
ook lesboeken en er staan computers
met programma’s om Nederlands te
leren en te oefenen.

Toets
Sommige mensen zijn voldoende geholpen met alleen informatie aan de
balie, maar de meesten krijgen een
intakegesprek en maken een toets
om te bepalen wat het niveau van
hun Nederlands is. Marion Westerduin van het Taalhuis: “We bekijken
wat precies de wens is en wat de
mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld
een inburgeringscursus, een cursus
bij het ROC van Amsterdam, een
lesgroep in het buurthuis of hulp van
een taalvrijwilliger.”
Russische dame
Mensen van verschillende afkomst
melden zich om uiteenlopende
redenen aan. Westerduin geeft het
voorbeeld van een Turkse mevrouw
van 50 die op haar vijftiende naar
Nederland kwam en nooit naar
school is geweest. “Zij wil nu leren
lezen en schrijven om te kunnen
WhatsAppen.” Ook een 80-jarige

Meer
Meernieuws
nieuwsop
opwww.haarlemmermeer.nl/nieuws
haarlemmermeer.nl/nieuws

Russische dame meldde zich aan.
“Zij wil Nederlands leren om contact
te kunnen maken met andere mensen.” Schuitemaker en Westerduin
benadrukken dat ook Nederlanders
die hier geboren zijn en moeite hebben met lezen en schrijven, van harte
welkom zijn.
Vrijwilligers
Half februari hadden zo’n vijftig mensen de weg naar het Taalhuis gevonden. “We zien het aantal groeien.
De verwachting is dat instanties
zoals de gemeente, MeerWaarde
en huisartsen ook mensen naar het
Taalhuis gaan verwijzen.” Vrijwilligers zijn nog welkom, zegt Schuitemaker. “Iedereen die het leuk
vindt om anderen te helpen met het
Nederlands - individueel of in kleine
groepjes – kan zich melden. Alle
vrijwilligers krijgen een training van
vier dagdelen van Stichting Lezen en
Schrijven.”

Naast Het Spectrum aan
Assumburg in Hoofddorp
worden nieuwe woningen
gebouwd. Novaform is door
de gemeente aangewezen
als ontwikkelaar op basis van
hun voorlopig ontwerp, de
inpassing van het groen, het
parkeren, de voorgestelde
verkeerscirculatie en de aansluiting van de sporthal op
de nieuwe buurt. Op dinsdag
28 februari is er van 17.00
tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in Het Spectrum.
Tijdens de bijeenkomst zijn
het voorlopig ontwerp en het
bouwplan in te zien. Verder
wordt informatie gegeven
over het plan voor de renovatie van de sporthal van
Het Spectrum en het nieuwe
bestemmingsplan. Naar verwachting neemt de gemeenteraad nog voor de zomer
een besluit over de renovatie
van de sporthal. Het opknappen begint op zijn vroegst in
april 2018, de woningbouw
start naar verwachting in
het derde kwartaal van 2018.
Zie ook haarlemmermeer.nl/
spectrum.

Impressie uit het voorlopig ontwerp van de nieuwe buurt, gezien
vanaf Giessenburg in de richting
van Assumburg.

Stemmen op
Haarlemmermeerse
sporter van 2016

Al gestemd op de Haarlemmermeerse sporter van
2016? Stemmen kan nog
tot 1 maart via haarlemmermeer.nl/sportervanhetjaar.
Iedereen kan stemmen op
zijn of haar favoriete sporter.
De stem van het publiek telt
voor vijftig procent mee bij
het bepalen van de uitslag.
Op 6 maart wordt bekend
wie zich de Haarlemmermeerse sporters van 2016
mogen noemen. Wie stemt
maakt bovendien kans op
een sportieve prijs. Onder
de stemmers worden twee
startbewijzen verloot voor
Mudmasters Obstacle Run
op zondag 23 april in Haarlemmermeer.

Onderzoek naar
kwaliteit van zorg

In februari wordt een groep
inwoners per brief uitgenodigd om deel te nemen
aan een tevredenheidsonderzoek. Zij hebben in het
afgelopen jaar (jeugd)zorg
of ondersteuning ontvangen. De gemeente wil graag
weten hoe zij de geboden
hulp hebben ervaren. Met de
resultaten wil de gemeente
haar zorg- en dienstverlening
verbeteren. Hun mening telt!
Meedoen kan door de bij de
brief bijgevoegde papieren
vragenlijst terug te sturen, of
digitaal een aantal vragen in
te vullen. De resultaten worden deze zomer gepresenteerd aan de gemeenteraad
en aan inwoners.

Informatieavond TenneT
A4-zone

Netbeheerders TenneT en
Liander informeren inwoners tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 28 februari
tussen 18.00 en 21.00 uur in
het raadhuis in Hoofddorp
over de laatste stand van
zaken rondom een nieuw
transformatorstation aan de
oostzijde van de A4 en bijbehorend kabeltracé tussen
de stations Vijfhuizen en
Nieuwe Meer en het nieuwe
station. De afgelopen maanden hebben TenneT en Liander onderzoek gedaan naar
een geschikte locatie voor het
nieuwe transformatorstation
en gekozen voor een perceel
in PrimA4a bij Rijsenhout. De
gemeente kan zich vinden
in deze keuze als rekening
wordt gehouden met een
aantal zaken. Meer informatie: tennet.eu/a4zone.

Een transformatorstation van
TenneT. Foto: TenneT.

Masterclass ZAAI voor
ondernemers

ZAAI is een traject voor startende ondernemers in Haarlemmermeer. Veel mensen
vinden het lastig om te onderhandelen en gaan het liever
uit de weg. Anderen maken er
een sport van om koste wat
het kost hun zin te krijgen.
ZAAI organiseert een masterclass Constructief Onderhandelen door oud-ZAAI
deelnemer Stephany Soewarso en ZAAI coach Heidy
Peperkamp. De masterclass is
op maandag 27 februari vanaf
18.30 uur bij de Rabobank,
Polarisavenue 150 in Hoofddorp. De bijeenkomst is voor
starters en zp’ers uit Haarlemmermeer. Meer informatie en
aanmelden via zaaihaarlemmermeer.nl/aanmelden.

Vliegensvlug stemmen op Schiphol
HAARLEMMERMEER – Inwoners van de gemeente Haarlemmermeer
kunnen op 15 maart bij de Tweede Kamerverkiezingen niet alleen in hun
eigen dorp of kern stemmen, maar ook het stembiljet invullen in het
stembureau op luchthaven Schiphol. Het is een stembureau als ieder
ander, maar de locatie zorgt soms voor verwarring. Veel kiesgerechtigden
van buiten de gemeente denken er te kunnen stemmen, maar zonder
kiezerspas is dat voor hen niet mogelijk.
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart is het stembureau
op Schiphol Plaza open van 7.30
tot 21.00 uur. Het is vooral bedoeld
voor de inwoners van de gemeente
Haarlemmermeer en de medewerkers van de luchthaven. Uiteraard
Stempas kwijt?
Alle stemgerechtigden in Haarlemmermeer die geen stempas
hebben ontvangen of deze kwijt
zijn, kunnen via de gemeente
een nieuwe pas aanvragen. De
oude stempas wordt ongeldig
gemaakt en opgenomen in een
register. Als de stempas alsnog
bezorgd of gevonden wordt,
kan er met die stempas dus niet
meer worden gestemd.

kunnen ook andere kiesgerechtigden
hier terecht, maar dat kan alleen als
zij hun kiezerspas tonen. Anna-Maria
Schwarze bemant op 15 maart opnieuw het stembureau op Schiphol,
net als in 2016 bij het Oekraïne-referendum. “Schiphol is een spannende
plek voor een stembureau omdat er
veel verschillende mensen komen.
Dat zijn niet alleen reizigers en forenzen, maar ook toeristen. We krijgen
vaak de vraag wat we daar doen.”
Meer kiezers dan stemmers
Het stembureau op Schiphol heeft in
het verleden voor de nodige verwarring gezorgd. Veel Amsterdammers
en forenzen zijn bijvoorbeeld in de
veronderstelling dat de luchthaven bij
de gemeente Amsterdam hoort. Daardoor zijn er regelmatig mensen weggestuurd. Anna-Maria Schwarze: “Op

HAARLEMMERMEER - Inwoners en ondernemers konden tot 10 februari
reageren op het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer door een zienswijze
in te dienen. In totaal kwamen er bij de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer 212 zienswijzen binnen.
Het merendeel van de zienswijzen - 198 - is afkomstig uit het dorp
Spaarndam-Oost. Verder zijn er
zienswijzen ontvangen uit Haarlem,
Haarlemmerliede, Heemstede, Halfweg, Spaarndam-West, Velsen en
Zwanenburg. 172 mensen ondertekenden een gezamenlijke zienswijze.
Daarnaast zijn er veertig individuele
zienswijzen ingediend.
Steun
Het merendeel van de mensen die
een zienswijze indienden ondersteunt
het voornemen dat de gemeente
Haarlemmerliede in zijn geheel
samengaat met Haarlemmermeer.
Dat geldt voor 192 indieners. Twee indieners waren neutraal en er werden

achttien zienswijzen ingediend die
kanttekeningen plaatsen bij het herindelingsontwerp zoals dat nu voorligt.
Organisaties
Ook maatschappelijke organisaties
dienden een zienswijze in: de dorpsvereniging Haarlemmerliede Spaarnwoude, de dorpsraad ZwanenburgHalfweg, de ondernemersvereniging
Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede & omstreken, de stichting dorpsraad Spaarndam, stichting Historisch
Halfweg en de stichting Vrienden
Stoomgemaal Halfweg. Drie gemeenten hebben een zienswijze ingediend.
Hoe nu verder?
Op 23 maart 2017 vindt een hoorzit-

hol wilt stemmen, moet je op tijd een
kiezerspas aanvragen.” Bij de laatste
Tweede Kamerverkiezingen zijn 688
stemmen op Schiphol uitgebracht.
Soms worden meer kiezers weggestuurd dan er stemmen worden
uitgebracht. Kiesgerechtigden die op
Schiphol willen stemmen, kunnen
een kiezerspas aanvragen via hun
gemeente. Dit kan tot maximaal vijf
dagen voor de verkiezingen.

ting van de beide gemeenteraden
plaats in de Zoete Inval in Haarlemmerliede. Dan kunnen de indieners
hun zienswijze toelichten. De beide
colleges stellen een reactienota op
die zij voorleggen aan de beide gemeenteraden. De reactienota wordt
op 14 maart 2017 openbaar gemaakt.
De gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van
Haarlemmermeer wegen alle zienswijzen mee bij het vaststellen van het
herindelingsadvies op 13 april 2017.
Tweede en Eerste Kamer
Dit herindelingsadvies, inclusief een

overzicht van de zienswijzen en de
reactienota van beide gemeenten,
gaat naar de provincie Noord-Holland
die ook haar mening geeft. Samen
met deze zienswijze wordt het
advies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) gestuurd. De minister legt het
wetsvoorstel voor aan de Tweede
en Eerste Kamer. Naar verwachting
kiezen in november 2018 de bewoners van Haarlemmermeer én van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
één gezamenlijke gemeenteraad.
Vanaf 1 januari 2019 is er één nieuwe
gemeente.

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.
■ Op 23 februari is er geen Raadsplein.
■ Raadsplein 2 maart
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, vaststellen van de agenda,
		
verslagen 12 en 19 januari 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 Strategisch parkeerbeleid Haarlemmermeer
		
(2017.0004524). Raadzaal
20.30-22.00 uur Sessie Plan van aanpak zorg voor personen met verward
		
gedrag (2017.0070569) inclusief brief van participatieraad
		
en reactie van het college op de brief (1661465). Heijezaal
21.00-22.00 uur Sessie Evaluatie cultuurbeleid 2013- 2016 (2017.0002755).
		
Raadzaal
22.15 uur
Stemmingen. Raadzaal

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.

Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Schiphol komen veel Amsterdammers
langs die we moeten teleurstellen als
ze willen stemmen. Schiphol ligt in
gemeente Haarlemmermeer en niet
in Amsterdam. Ook inwoners van de
bijzondere gemeenten van Nederland,
zoals Bonaire, die op Schiphol willen
stemmen, moeten we vaak teleurstellen. Je stempas is namelijk alleen
geldig voor stembureaus binnen je
eigen gemeente. Als je toch op Schip-

Veel zienswijzen ingediend over samenvoeging

Colofon

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

Ook op luchthaven Schiphol kunnen inwoners van Haarlemmermeer stemmen tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Foto: Kees van der Veer.

■ 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.

Schematische weergave van de ingediende zienswijzen.

Werken aan de weg
Het complete overzicht van de nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelenis te
vinden op haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er
live.andes.nl/ltcmobile/Haarlemmermeer.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

■ 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

‘Ik verwacht de investering terug te verdienen’
RIJSENHOUT / HOOFDDORP – ‘Winst uit je woning’: die slogan klinkt
Cor van Leeuwen uit Rijsenhout als muziek in de oren. “Ik hoef niet op
de jaarafrekening van de energiemaatschappij te wachten om te zien
of ik geld bespaar met mijn nieuwe zonnepanelen. Via een app weet ik
meteen hoeveel energie ik verbruik en wat me dat kost!”
‘Winst uit je woning’ is een actie
van NMCX waarbij eigenaren van
woningen van vóór 1976 gezamenlijk,
en dus goedkoper, zonnepanelen,
muur- en vloerisolatie inkopen. De
kosten voor isolatie verdienen ze
relatief snel terug en dat geldt bij gezamenlijke inkoop des te meer. Ruim
1300 Haarlemmermeerders doen
mee. Inschrijven kan nog steeds, via
winstuitjewoning.nl. InforMeer volgt
de familie Van Leeuwen bij wie eind
januari zonnepanelen zijn geplaatst.

Als een speer
“De installatie ging als een speer”,
vertelt de Rijsenhouter. “In zo’n
drieënhalve week was het geregeld.
Ik nam begin dit jaar contact op
met NMCX voor de actie Winst uit
je woning en gaf aan wat ik wilde.
Ik was het meteen eens met de offerte die ik kreeg. Ondanks de grote
drukte, konden ze de zonnepanelen
snel plaatsen. Omdat het laagstroom
is, hebben we ook een stroomomvormer op zolder, zo’n kastje dat de

stroom omvormt naar 220 V. Vanaf
daar wordt de zonnestroom verder
verdeeld naar allerlei plekken in het
huis.”
Verliezend oppervlak
Cor van Leeuwen vroeg ook offertes
aan voor muur – en vloerisolatie.
“Er kwam een adviseur langs om te
overleggen wat in onze situatie het
meest gunstig is. Nadat we daarmee

akkoord gingen, kregen we offertes. Vervolgens hebben we bevestigd dat we die accepteren. Spouwmuren en vloeren samen is in ons
geval een investering van 5.500 euro.
Wij hebben een vrijstaand huis, dus
dan is het verliezend oppervlak veel
groter dan bij een tussenwoning,
maar ik verwacht die investering in
zes of zeven jaar wel helemaal terug
te verdienen.”

Subsidie
Er is tijdelijk ruim 20 procent
subsidie beschikbaar voor wie
minimaal twee isolatiemaatregelen neemt én er is een
energie-bespaarlening voor
isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Woningeigenaren
kunnen daarvan profiteren maar
hier geldt: wie het eerst komt,
het eerst maalt. Meer informatie
over subsidies op winstuitje
woning.nl.

Huiskamer voor
Zwanenburg-Halfweg
ZWANENBURG-HALFWEG – Sinds
9 februari is het officieel: Stichting
Zwanenburg-Halfweg gaat straks
het nieuwe dorpshuis met sporthal exploiteren. “Wij zijn blij dat de
gemeenteraad het vertrouwen in
ons heeft uitgesproken”, aldus Wim
Hut. Samen met medebestuurslid
René Metz vertelt hij graag over de
plannen. “Het wordt een huiskamer voor het dorp.”
Dat Stichting Zwanenburg-Halfweg
(SZH) de nieuwe beheerder wordt, is
best bijzonder. De meeste dorpshuizen en wijkcentra in Haarlemmermeer worden beheerd en
geëxploiteerd door Maatvast. “In
Zwanenburg-Halfweg houden we de
zaken graag in eigen hand”, zegt Hut.
“In de stichting zitten mensen met
een achtergrond vanuit verschillende
clubs en verenigingen uit het dorp.
Wij wonen hier, weten wat er speelt
en aan wat voor programmering
behoefte is.”
Bevlogen
Stichting Zwanenburg-Halfweg is al
in 2009 opgericht als de beoogde
beheerder. De bevlogen en enthousiaste bestuursleden hebben de
nodige management- en bestuurlijke
ervaring, verzekeren de heren. “Wij
zetten ons graag in voor ons dorp.
Maar we zullen zeker ook samenwerken met Maatvast en gebruikmaken
van hun expertise”, aldus Hut.
Ontmoeten
De nieuwe accommodatie wordt
een huiskamer voor het dorp, vertelt
Metz. “Een plek waar iedereen
welkom is en elkaar kan ontmoeten.
Dorpshuis, bibliotheek en sporthal
komen onder één dak. Zo krijg je
reuring.” Beiden zijn enthousiast over
het ontwerp. “De gemeente en de
architecten hebben goed geluisterd
naar de wensen van het dorp. Er

is een centraal binnenplein, met
een bar en zitjes, van waaruit alle
activiteitenruimten bereikbaar zijn.
Het wordt een prachtig gebouw:
open en transparant, met veel hout
en energieneutraal. We zijn heel blij
met de 8,2 miljoen euro die Stichting
Leefomgeving Schiphol bijdraagt.
Zonder dat geld zou dit niet mogelijk
zijn.”
Warmdraaien
Een half jaar geleden heeft Stichting
Zwanenburg-Halfweg al de bestuursfunctie op zich genomen van het
huidige dorpshuis, De Olm. “Kunnen
we vast warmdraaien”, lacht Hut. De
naastgelegen bibliotheek hebben
zij bij De Olm betrokken, zodat er
nu een gezamenlijke entree is. De
activiteiten van educatie- en activiteitencentrum De Hoek verhuizen in
april naar De Olm. Hut: “We voeren
overleg met de huidige en toekomstige gebruikers van het dorpshuis over
de wensen en mogelijkheden. Ook
zetten we een gebruikersplatform op,
als voortzetting van de begeleidingsgroep.” Metz: “Wij zijn érg van de
samenwerking.”
Spandoeken
Maar hoe mooi alle plannen ook
zijn, intussen is er nog geen spade
de grond in. Door een uitspraak van
de Raad van State in 2014 over het
bestemmingsplan heeft de bouw
twee jaar vertraging opgelopen.
Dorpsbewoners zijn bang dat een
nieuwe bezwaarprocedure wéér uitstel oplevert en zijn een actie gestart
op Facebook. In het dorp wapperen
spandoeken met de tekst ‘Zwanenburg wil een nieuw dorpshart. U
ook?’. Metz en Hut delen de zorgen,
maar blijven optimistisch. “Wij hopen
dat deze zomer de eerste paal de
grond in gaat.”
Meer informatie via facebook.com/
dorpshuiszwanenburg

Het echtpaar Van Leeuwen woont al ruim vijftig jaar aan de Aarbergerweg in Rijsenhout. Onlangs hebben zij veertien zonnepanelen op
hun dak laten plaatsen. Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer.

Beelden Karel Gomes
geven ziel aan de polder
HAARLEMMERMEER - De in 2016
op 86-jarige leeftijd overleden
beeldhouwer Karel Gomes gaf
met zijn bronzen monumenten
een ziel aan Haarlemmermeer.
De tientallen sculpturen van zijn
hand in de gemeente getuigen
van een brede interesse: van de
zeventiende-eeuwse waterbouwkundige Leeghwater tot oorlogsmonumenten en bijbelse verhalen.
Het eerste deel van een tweeluik
over de beelden van Karel Gomes
in Haarlemmermeer.
Gomes is in Hillegersberg geboren, woonde en studeerde later in
Amsterdam aan de Rijksacademie
en woonde en werkte sinds 1962 in
Zwanenburg. Zijn werk is aangekocht
door musea, gemeenten en particulieren in binnen- en buitenland. In
het Rijksmuseum en het Amsterdam
Museum in Amsterdam en het Centraal Museum in Utrecht zijn beelden
van hem te zien.

in de negentiende eeuw werd verricht. Een symbool voor de wilskracht
en onverzettelijkheid waarmee het
land op het water werd gewonnen.
Het eenvoudige uiterlijk, met snor,
pet en boezeroen, samen met het
levensgrote formaat, maakt het beeld
alleen maar indrukwekkender.
Dansend paar
Gomes’ ervaringen in en na de oorlog
kleurden zijn herinneringen: hij woonde in die tijd in een Amsterdamse
Joodse wijk en na de oorlog verbrak
zijn vader de band met Karel. Gomes’
volledige naam, Gomes Suasso De
Lima De Prado (die hij overigens nooit
hanteerde), verraadt zijn Joods Sefardische achtergrond. Hoewel zijn ouders
katholiek waren, zal die achtergrond
de betrokkenheid bij het lot van de
Joodse bevolkingsgroep hebben bepaald. Zelf stelde hij in een interview
dat het boek ‘The face of God after
Auschwitz’ door Zachary Braiterman
hem sterk heeft beïnvloed.
Zijn Vrijheidsbeeld bij de Ringdijk ver-

Diefstal ‘De Recreanten’
Uit het Haarlemmermeerse
Bos is tussen vrijdag 10 en
zondagochtend 12 februari het
kunstwerk ‘De Recreanten’ van
Karel Gomes gestolen. De beelden tonen een zonnebadende
dame, die tussen een oudere
man en een vrouw met baby
in zit. De politie is op zoek naar
de dief van de beelden en roept
getuigen op zich te melden via
0900-8844.

beeldt die gemengde gevoelens van
vreugde bij de bevrijding, getemperd
door de herinnering aan tragiek. De
gezichten van het bronzen dansende paar vertonen geen tekenen
van opgetogenheid. Hun levendige
dansbeweging is eerder een plechtig
ritueel dan een ongebonden dans.
InforMeer publiceert een serie over
kunstwerken op pleinen, in parken en
op andere plekken in Haarlemmermeer. Meer weten over een beeld
in de buurt? Wie een e-mail stuurt
aan nieuws@haarlemmermeer.nl
heeft kans dat hij binnenkort over zijn
favoriete beeld kan lezen.

Bijbelse tuin
In zijn werk ging Karel Gomes uit
van een persoonlijke beleving, erop
vertrouwend dat de kijker daarin
meeging. Over zijn Bijbelse tuin bij
de Johannes de Doperkerk zei hij
bijvoorbeeld: “Ik heb die verhalen
naar mijzelf vertaald en ik geloof dat
de mensen het dan zullen herkennen. Want je bent toch niet anders
dan anderen.”

Wim Hut en René Metz op de locatie van het nieuwe dorpshuis in Zwanenburg.
Foto: Jur Engelchor.

Polderjongen
Met zijn Polderjongen op het
Polderplein in Hoofddorp bracht
hij een eerbetoon aan de mannen
en vrouwen die Haarlemmermeer
maakten tot wat het nu is. De
polderwerker lijkt te kijken over het
titanenwerk dat met de droogmaking

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

Het beeld De Polderjongen van Karel Gomes op het Polderplein in Hoofddorp.
Foto: Danny de Casembroot.

