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Klassiek Politiek Café in 
Jopenkerk
Maandag 13 februari is er 
een klassiek Politiek Café in 
de Jopenkerk, Hoofdweg 774, 
Hoofddorp. Klassiek omdat 
vier lokale journalisten van 
onder meer Haarlems Dag-
blad, HC Nieuws en Meer-
Radio kritische vragen stellen 
aan en in discussie gaan met 
Haarlemmermeerse gemeen-
teraadsleden. De Jopenkerk 
is open voor iedereen en ook 
andere aanwezigen kunnen 
meepraten over economie 
(Schiphol, beveiliging, MKB, 
leegstand), huisvesting 
(woningnood, huisvesting 
statushouders, nieuw raad-
huis) en lokale democratie 
(niet gekozen dorps- en wijk-
raden, Hoofddorp Centraal en 
dertien partijen in één raad). 
Aanvang 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.30 uur.
 
Informatiebijeenkomst 
Zwanenburg
Woensdag 15 februari is er 
een informatiebijeenkomst 
over diverse ontwikkelingen 
in Zwanenburg in cultureel 
centrum De Olm, Olmen-
laan 141, Zwanenburg. Op 
de informatiemarkt kunnen 
bezoekers terecht voor infor-
matie over Hart van Zwanen-
burg, de samenvoeging van 
Haarlemmermeer met Haar-
lemmerliede-Spaarnwoude, 
de dorpsraad, Stichting 
Zwanenburg-Halfweg, basis-
scholen, JOGG, Meer voor 
Elkaar, Crowdfunding Nieuwe 
Pioniers, de N200 en meer. 
Om 19.30 uur geven wethou-
ders Marjolein Steffens-van 
de Water en Adam Elzakalai 
een toelichting op de diverse 
ontwikkelingen in en rond 
het dorp. De informatiemarkt 
is open vanaf 19.00 uur.

Ontwerp van het nieuwe
dorpshuis.

Stemmen op 15 maart 
buiten Haarlemmermeer 
Woensdag 15 maart zijn de 
Tweede Kamerverkiezingen. 
Wie in Haarlemmermeer 
woont en die dag niet in de 
gemeente kan stemmen, kan 
een kiezerpas aanvragen. Wie 
een kiezerspas wil aanvragen 
moet als kiezer geregistreerd 
staan en nog geen verzoek 
hebben gedaan om bij vol-
macht te mogen stemmen. 
Het aanvragen van de kie-
zerspas kan schriftelijk tot 10 
maart. Het aanvraagformulier 
staat op haarlemmermeer.nl. 
Aan de balie in het raadhuis 
kan tot 14 maart 12.00 uur 
persoonlijk een kiezerspas 
worden aangevraagd. Neem 
hiervoor de stempas mee. 
Wie voor 1 maart 2017 geen 
stempas heeft ontvangen, 
kan die tot 14 maart in het 
raadhuis aanvragen. Meer 
over het stemmen voor de 
Tweede Kamerverkiezingen, 
de stempas en het stemmen 
bij volmacht op haarlemmer-
meer.nl.

Stadspark voor Hoofddorp-Centraal
HOOFDDORP - De Fruittuinen en het Wandelbos vormen straks samen 
een stadspark voor Hoofddorp en het decor van een prettige looproute 
tussen station en centrum. Daarvoor wordt vanaf maandag 13 februari 
een aantal grote en kleine bomen en struiken gerooid en een strook 
nieuw bosplantsoen aangeplant.

Het Wandelbos van Hoofddorp-
Centraal wordt meer park, van alle 
kanten bereikbaar, met minder 
bomen zodat het er veiliger is. Ook 
komen er horeca en speelplek-

ken en plekken in het groen waar 
buurtbewoners en medewerkers 
van de kantoren in de buurt bij mooi 
weer buiten kunnen zitten. Het 
rooien van de bomen en struiken is 

“Een belangrijk uitgangspunt is een 
goede bereikbaarheid van onze voor-
zieningen. De vraag naar parkeer-
ruimte moet in verhouding zijn met 
ons aanbod. En parkeren mag niet 
ten koste gaan van de kwaliteit van 
de openbare ruimte. We willen min-
der parkeeroverlast in woonwijken, 
daar moeten vooral de bewoners en 
hun bezoekers kunnen parkeren. Ook 
logisch is dat op bedrijventerreinen 
vooral bezoekers en medewerkers 
van bedrijven parkeren, terwijl in 
winkelgebieden juist winkelend pu-
bliek voorrang krijgt. Op en langs de 
Ringdijk moeten zowel bewoners als 
recreanten hun auto kwijt kunnen”, 
aldus Reneman.
 
Winkelcentrum Hoofddorp
Hoofddorp heeft een aantrekkelijk 
en sterk groeiend winkelcentrum. 
Hoe houdt de gemeente dit goed 
bereikbaar? Reneman: “We gaan 
de huidige tijdelijke parkeerruimte 
definitief maken en verder monitoren 
we iedere twee jaar de ontwikkeling 

van de parkeerdruk. In de Metropool-
regio Amsterdam blijft de bevolking 
de komende decennia sterk groeien, 
maar tegelijkertijd is internetwinkelen 
in opmars en wordt de e-bike steeds 
populairder. Het is dus maar de vraag 
of de groei van de parkeerbehoefte in 
de toekomst zo fors zal zijn als in het 
verleden. Mocht er in de toekomst 
behoefte zijn aan extra parkeerruimte 
dan breiden we flexibel uit, zodat het 
parkeeraanbod kan meegroeien en 
meekrimpen met de behoefte.” 
 
Stop en go
Ook gaat de gemeente bezoekers-
regelingen makkelijker maken en 
aparte tarieven instellen voor stop 
en go-parkeren. “Dit stelt mensen 
in staat om voor een kort bezoek 
aan het centrum de auto te parkeren 
tegen een lager tarief”, legt Reneman 
uit. “Klantvriendelijk en goed voor 
ondernemers. Daarnaast kunnen 
we de huidige parkeervoorzieningen 
beter benutten. Het kan zijn dat er 
parkeermaatregelen moeten worden 
ingesteld zoals parkeerverboden voor 
bijvoorbeeld grote voertuigen en aan-
hangwagens of betaald parkeren. Dat 
laatste zetten we in om het verkeer 
te reguleren. Waar het niet nodig is 
schaffen we betaald parkeren af, zoals 
in Nieuw-Vennep en Badhoevedorp.”

Vrijheid van bewegen
Sinds 2012 zet de gemeente in op 
een toekomstbestendig mobiliteits-
systeem. Dit betekent een goede 
lokale en regionale bereikbaarheid, 
optimale doorstroming van het 
verkeer, verbeteren van de verkeers-
structuur, een goede ontsluiting 
van de kernen, verdere ontwikke-
ling van een hoogwaardig openbaar 
vervoersnetwerk in de regio en het 
verbeteren van de verkeersveiligheid. 
Reneman: “We gaan uit van vrijheid 
van bewegen. Dus we proberen zo 
min mogelijk sturend op te treden. 
Parkeerregulering vindt alleen plaats 
waar het nodig is.” 
 

Veel reacties
Op 24 mei 2016 heeft het college de 
ontwerpnota ‘Bestemming bereikt: 
Uitgangspunten strategisch auto-
parkeerbeleid Haarlemmermeer’ 
vastgesteld. Van 14 oktober tot en 
met 24 november 2016 heeft die ter 
inzage gelegen. In die periode zijn 
ook twee informatieavonden ge-
houden. Reneman: “De participatie 
heeft veel reacties opgeleverd. Deels 
hebben die geleid tot aanscherping 
van de nota. Voor een ander (groot) 
deel heeft de inspraak een overzicht 
opgeleverd van concrete zorgpunten 
van onze inwoners en ondernemers. 
Die pakken we de komende jaren op 
binnen onze jaarlijkse uitvoeringspro-
gramma’s mobiliteit.”

de eerste stap in de realisatie van 
het inrichtingsplan van het stadspark 
(vastgesteld juni 2016).

Uitdunnen
In totaal worden zo’n vierhonderd bo-
men verwijderd om het Wandelbos 
uit te dunnen en om alvast ruimte 
te maken voor de toekomstige 
wandel- en fietsroute tussen station 
en centrum. De landschapsarchitect, 

de bomenspecialist 
van de gemeente 
en de polderecoloog 
hebben in overleg 
met buurtbewoners 
bepaald welke bo-
men gekapt worden. 
De kastanjebomen 
aan de Boslaan, tus-
sen het Wandelbos 
en het centrum, 
zijn besmet met de 
kastanjebloedings-
ziekte en worden 
ook gerooid. 

Boombanken
Van de grootste 
stammen van de 
gerooide bomen, 
worden fietsrekken 
en boombanken 
gemaakt. Langs de 
groenstrook achter 
de Boekanierslaan 
komt een nieuwe 
strook bosplant-

soen. Ook wordt op de nieuwe 
open plekken gazon of kruidenrijk 
gras ingezaaid. Later dit jaar wordt 
de nieuwe wandel- en fietsroute 
door het bos aangelegd, met twee 
nieuwe bruggen. Zo worden de ko-
mende jaren steeds onderdelen van 
het inrichtingsplan stap voor stap 
uitgevoerd. 

Witte en roze stippen
De bomen die gekapt worden, heb-
ben nu een grote roze stip. Een paar 
bomen met een witte stip blijven 
staan. Daarvan was het eerder 
wél de bedoeling dat ze zouden 
worden gekapt, maar in overleg 
met bewoners is besloten dat niet 
te doen. De aannemer is vanaf 13 
februari twee tot drie weken bezig 
met de bomenkap zodat dat klaar is 
voor het broedseizoen. Daarna wordt 
het andere werk gedaan. Dat is naar 
verwachting rond half mei klaar.

Bereikbaarheid
Op een aantal dagen kan de loop- en 
fietsroute via de Piratenweg niet wor-
den gebruikt tussen 8.30 en 16.00 
uur. Met borden wordt dan aange-
geven hoe je te voet wél vanaf het 
station naar het centrum kan komen 
en andersom. De looproute via de 
Prins-Hendriklaan/Marslaan blijft alle 
dagen beschikbaar. De hond uitlaten 
of een rondje hardlopen in het Wan-
delbos kan in deze periode gewoon, 
maar niet overal op elk moment.

Nieuw parkeerbeleid: Alleen doen wat nodig is

“Een belangrijk uitgangspunt van het parkeerbeleid is een goede bereikbaarheid van 
onze voorzieningen”, zegt wethouder Derk Reneman. Foto: Jur Engelchor.

HAARLEMMERMEER - Het college heeft het nieuwe strategische par-
keerbeleid vastgesteld. Hiermee legt de gemeente voor langere tijd vast 
hoe ze om wil gaan met parkeren. Het is een visie die een duurzaam 
parkeerbeleid voor de komende jaren garandeert. Wethouder Verkeer en 
Vervoer Derk Reneman licht toe.

De bomen die de komende weken worden gekapt, hebben nu een roze stip. Foto: Margo Oosterveen.



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 griffie.  

■ Raadsplein 16 februari   
19.00-20.30 uur: Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2017 (2016.0068621); 
  Begrotingswijziging 2017 en wijziging op de meerjaren-
  raming 2018-2020 Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
  gebied (2017.0002702). Raadzaal 

■ Raadsplein 9 februari   
17.00 uur: Opening, mededelingen. 
17.15 uur:  Vragenuur.
19.00 uur: Sessie Bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost 
  Schipholweg 275. 
20.15 uur: Stemmingen. Raadzaal
 
Op 23 februari is er geen Raadsplein. Het volgende Raadsplein na 
16 februari is op 2 maart, aanvang 17.00 uur. 

■ 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    

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.

Informatiebijeenkomst 
groen in Badhoevedorp 
Het onderwerp ‘groen’ leeft 
in Badhoevedorp. Medewer-
kers van het projectteam 
gebiedsontwikkeling Bad-
hoevedorp organiseren een 
informatiemarkt over het toe-
komstige groen in het dorp. 
Bewoners met vragen daar-
over kunnen op donderdag 
16 februari van 19.00 - 21.00 
uur terecht in Het Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35 in Badhoeve-
dorp. Aanmelden voor 14 
februari via badhoevedorp@
haarlemmermeer.nl. Meer 
informatie over de gebieds-
ontwikkeling Badhoevedorp 
op haarlemmermeerge-
meente.nl/badhoevedorp 
en facebook.com/badhoeve-
dorpinontwikkeling.  

Groene laan in Badhoevedorp.

Informatieavond PARK21
Voor PARK21 wordt een 
bestemmingsplan opgesteld 
en een Milieu Effect Rapport 
(MER). De concept-Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau is 
daarin de eerste stap. Deze 
ligt tot 9 maart 2017 ter inzage 
in het raadhuis en is in te zien 
via haarlemmermeer.nl/RO. In 
deze periode kunnen belang-
hebbenden zienswijzen indie-
nen. Op donderdag 9 februari 
is er van 19.00 - 20.30 uur een 
inloopavond in het raadhuis.
Tijdens de inloopavond is er 
om 19.15 uur een toelichting 
op de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau en kunnen vra-
gen gesteld worden. 

Bijenhotel in Park21. 
Foto: Danny de Casembroot.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

Werken aan de weg

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Beinsdorp 
Venneperweg, 14 februari, weg half 
afgezet. Er zijn verkeersregelaars. 
 
Hoofddorp 
Corversbos, 13 februari, weg half 
afgezet.
Hansholm, 15 februari, weg half 
afgezet.

Wandelbos, 13-16 februari, fietspaden 
afgesloten. 
Kalorama, 10 februari, weg half 
afgezet. 
Hoofdweg-Oostzijde, 15 en16 februari, 
weg half afgezet. Er zijn verkeers-
regelaars. 
 
Zwanenburg 
Sparrenlaan, 13-16 februari, 
afgesloten. 

Cruquius Penning voor Onno Dwars
HAARLEMMERMEER - Onno Dwars ontving op vrijdag 3 februari de 
Cruquius Penning. Met deze onderscheiding eert de gemeente Haar-
lemmermeer pioniers die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de 
verandering naar een circulaire samenleving.

Sinds 1 februari is Dwars commer-
cieel directeur van Ballast Nedam 
Development, daarvoor was hij 
hoofd acquisitie & innovatie bij 
VolkerWessels Vastgoed. Hij krijgt de 
onderscheiding onder meer vanwege 
zijn lef om van een probleem een 
echte oplossing te maken. Volgens 
de jury denkt hij voorbij de circulaire 
economie, is hij een visionair en een 
‘mentaal stoomgemaal’ binnen de 
vastgoedsector voor nieuwe strate-
gieën.
 
Stap voor stap
Dwars vertelt aan InforMeer dat 
mensen heel gemakkelijk zelf stap 
voor stap hun woning energiezuini-
ger kunnen maken. “Begin simpel-
weg met het vervangen van alle 
lampen door LED-lampen. Het jaar 
daarop plaats je zonnepanelen, om-
dat je bijvoorbeeld een meevallertje 
van de belastingdienst hebt of wat 
hebt gespaard. Je energierekening 
en CO2-uitstoot gaan enorm omlaag. 

Je krijgt er dan steeds meer lol in”, 
aldus Dwars, die voorspelt dat in 

de toekomst alle nieuwe gebouwen 
energieleverend worden.
 
Geluk en welzijn
Onno Dwars stond aan de wieg 
van het concept ‘ZuiverWonen’: 
een huis gebaseerd op de biobased 

economie, de circulaire economie 
en de energietransitie waar we mid-
denin zitten. “Het belangrijkste voor 
mensen zijn gezondheid, geluk en 
welzijn. We houden meer rekening 
met daglicht in woningen, luchtkwa-
liteit en groen in de leefomgeving. 

We worden ons 
steeds meer bewust 
dat in de eerste 
achttien levensjaren 
van een mens wordt 
bepaald hoe gezond 
je de rest van je leven 
doorbrengt. Als kinde-
ren veel buiten spelen 
en onze bebouwde 
omgeving is erop 
ingericht dat ze veel 
bewegen, levert dat 
een enorme bijdrage 
aan de levensver-
wachting. Dit zijn 
trends en ontwikkelin-
gen die echt serieus 
worden opgepakt en 
waar veel partijen zich 
op gaan richten.”
Lees het hele inter-
view op haarlemmer-
meer.nl/nieuws.

De lezing, georganiseerd door de 
gemeente Haarlemmermeer, staat 
in het teken van het uitwisselen van 
vernieuwende kennis en het richten 
van de schijnwerper op duurzame 
daadkracht en pioniers- en onderne-
merschap.

The Valley
“Er gebeurt in Nederland al heel 
veel op dit gebied waar we met zijn 
allen trots op moeten zijn. We staan 
als land op de kaart als voorbeeld 
voor Europa. Wij hadden als eerste 
het zonnefietspad, een wegdek dat 
zonne-energie opwekt en hebben de 

u welbekende The Valley; het circu-
laire deelgebied van Schiphol Trade 
Park,” stelt Wiebe Draijer.
Als Nederland in 2050 circulair wil 
zijn, dan is er een andere manier 
van denken en organiseren nodig. 
“Maar de ambitie om te komen tot 
een circulaire economie moet niet 
alleen gaan over economische winst 
op macro- of juist individueel niveau. 
Het moet gaan over een houdbaar 
economisch systeem, met circulaire 
bedrijven die individueel én als keten 
gezonde verdienmodellen hebben.“
Om deze ambitie een stap dichterbij 
te brengen is beter inzicht in de orga-

nisatorische aspecten van circulariteit 
van groot belang. Wiebe Draijer: 
“Dit gaat immers niet alleen over 
recycling, maar is een fundamenteel 
andere manier van het organiseren 
van de economie. De vraag is hoe 
ver we kunnen gaan. En hoe ver we 
zouden moeten gaan.” 

Handschoen
Wiebe Draijer roept iedereen op zelf 
de handschoen op te pakken. “Kijk 
wat u kunt doen om deze prachtige 
regio ook in de toekomst houdbaar 
te houden. We hebben het over 

de vraagkant gehad, en de (finan-
cierings) uitdagingen daarbij. Het 
gaat nu om concrete voorbeelden 
die gaan bijdragen aan een circulair 
Haarlemmermeer. Het gigantische 
potentieel dat er ligt in de Sustaina-
ble Development Goals (Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties) rechtvaardigt, of 
verplicht ons zelfs onze verantwoor-
delijkheid te nemen.”
De hoofdlijnen van de 1852 Lezing 
van Wiebe Draijer staan onder haar-
lemmermeer.nl/nieuws, hier staat 
ook de film van de lezing.

Wiebe Draijer (Rabo): ‘Pak die handschoen op!’
HAARLEMMERMEER - Wiebe Draijer, voorzitter van de Raad van Bestuur 
van de Rabobank, hield vrijdag 3 februari de tweede 1852 Lezing in het 
FOX Theater in Hoofddorp. Thema van dit jaar was de financiering van de 
transitie naar de circulaire samenleving.

Wiebe Draijer: ‘Kijk wat u kunt doen om deze prachtige regio houdbaar te houden.’

Onno Dwars, winnaar Cruquius Penning, geldt als een ‘mentaal stoomgemaal’ binnen de vastgoedsector 
voor nieuwe strategieën. Foto: Margo Oosterveen.

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


