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Negende Scholieren 
Debattoernooi 
Op donderdag 1 decem-
ber strijden scholieren van 
vijf middelbare scholen uit 
Haarlemmermeer voor de 
negende keer om de eer wie 
zich een jaar lang de beste 
debaters van Haarlemmer-
meer mogen noemen. In de 
voorgaande edities won het 
Haarlemmermeer Lyceum 
zes keer en het HVC een keer. 
Titelverdediger dit jaar is het 
Nova College. Raadsleden, 
andere politici, medewer-
kers van de gemeente en 
jongerenwerkers jureren de 
zestien deelnemende teams. 
De Haarlemmermeerse raad 
is de enige gemeenteraad in 
Nederland die zelf een debat-
toernooi voor scholieren 
organiseert. Bezoekers zijn 
van harte welkom. Het Scho-
lieren Debattoernooi begint 
donderdag 1 december om 
10.30 uur met de voorrondes 
in alle vergaderzalen van het 
raadhuis. Het finaledebat is 
om 15.00 uur in de Raadzaal 
en wordt live uitgezonden op 
gemeenteraad.haarlemmer-
meer.nl.

In 2015 won het Nova College het 
Scholieren Debattoernooi. 
Foto: Jur Engelchor. 
 
Veiligheidsdialoog 
Haarlemmermeerders die 
eens willen praten over de 
veiligheid in de gemeente 
of vragen of ideeën hebben 
over de veiligheid in Haar-
lemmermeer kunnen deelne-
men aan de Veiligheidsdia-
loog. Inwoners zijn van harte 
welkom om aan diverse 
thematafels in gesprek te 
gaan met burgemeester 
Weterings, medewerkers van 
de gemeente, brandweer en 
politie. De brandweer neemt 
een voorlichtingsauto mee 
en kinderen kunnen op de 
foto met ‘brandweerman 
Sam’ of ‘Harm Alarm’. Goede 
ideeën of opmerkingen over 
veiligheid en leefbaarheid 
kunnen bezoekers kwijt in 
de ‘Babbelbox’ en een jury 
kiest het ‘veiligste idee voor 
Haarlemmermeer’. De Veilig-
heidsdialoog is op zaterdag 
26 november van 13.00 tot 
16.30 uur in het Cultuurge-
bouw in Hoofddorp.  
 
Vermissing reisdocument 
digitaal melden  
Inwoners van Haarlemmer-
meer kunnen de vermis-
sing van hun paspoort of 
identiteitskaart voortaan 
digitaal melden, via haarlem-
mermeergemeente.nl. De 
gemeente kan het document 
zo sneller ongeldig verklaren 
om identiteitsfraude te voor-
komen. Het nummer van het 
vermiste document wordt in 
(inter)nationale gegevensbe-
standen geregistreerd. Na de 
melding is het paspoort of 
de identiteitskaart ongeldig 
en kan het niet meer worden 
gebruikt. Een nieuw reisdo-
cument aanvragen kan in het 
raadhuis of in een van de 
servicecentra.

Haarlemmermeer is de ‘Schoonste’ 
HAARLEMMERMEER – Op woens-
dag 16 november werden de 
winnaars bekend van de verkie-
zing ‘Schoonste Winkelgebied van 
Nederland.’ In de categorie ‘Grote 
gemeente met Schoonste Win-
kelgebieden’ won Haarlemmer-
meer. Ruim 550 winkelgebieden 
verspreid over 63 gemeenten zijn 
voor deze verkiezing onderzocht.

“Ik was blij verrast dat Haarlem
mermeer er vandoor ging met de 
prijs. Onze inzet voor een schoon en 
veilig winkelcentrum valt op en daar 
mogen we trots op zijn!” Wim Eweg 
is voorzitter van de winkeliersvereni
ging in Badhoevedorp. Volgens hem 
zit de crux van de Haarlemmermeer
se aanpak in praktische zaken. “Elke 
dag, voordat de winkels opengaan, 
loopt elke ondernemer een rondje 
om zijn zaak en ruimt zwerfafval op, 
meldingen pakken we direct op en 
ook bezoekers zijn actief. Regelmatig 
zie ik iemand een blikje oprapen en 
weggooien.” 

Afvalbakken  
Stichting Nederland Schoon organi
seerde dit jaar voor de vierde keer 
op rij de verkiezing ‘Schoonste 
Winkelgebied Nederland’. Haarlem
mermeer werd in de categorie ‘grote 
gemeenten’ winnaar vóór Apeldoorn 
(tweede) en Zwolle (derde). De 

winkelgebieden in Haarlemmermeer 
scoren buitengewoon goed op 
voldoende afvalbakken, de kwaliteit 
van de bestrating, de groenvoorzie
ning en een brede diversiteit van het 
winkelaanbod.  

91 ton zwerfafval 
“Het is leuk te ontdekken hoe je 
scoort in vergelijking met anderen. 
Ongeacht de uitkomst leer je er 

altijd van”, vindt Eweg. Behalve alle 
winkeliers verdienen volgens hem 
ook de medewerkers van AMmatch 
een flinke pluim. “Onze schoonma
kers, mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, hebben afgelopen jaar 
91 ton zwerfafval met de hand op
geruimd. Geweldig dat de gemeente 
een dag na de bekendmaking met 
een grote slagroomtaart bij hen op 
de stoep stond.” 

Hoogste score 
Afgelopen zomer zijn in 
Haarlemmermeer acht 
winkelgebieden onderzocht. 
Per winkelgebied is geke
ken naar (schoon)beleving, 
inrichting en gedrag en zijn 
bezoekers ondervraagd. Het 
winkelcentrum in Badhoeve
dorp scoorde het hoogst. 
Bij de bekendmaking van de 
winnaars tijdens het Landelijk 
Zwerfafvalcongres op 16 
november was ook wethou
der Marjolein Steffensvan de 
Water (Fysieke Leefomge
ving) aanwezig. Zij is enorm 
trots. “De openbare ruimte is 
van én voor iedereen. Deze 
prijs is voor onze onderne
mers, schoonmakers en 
bezoekers van onze winkel
centra. Dankzij hun inspan
ning is het superschoon.” 

KLEAN 
De wethouder onderschrijft het 
streven van stichting KLEAN (Klagen 
Loont Echt Absoluut Niet). “Het gaat 
om doen. Volgens de stichting is 
Nederland in drie dagen zwerfvuil vrij 
als een kwart van alle mensen elke 
dag één stuk zwerfvuil zou opruimen. 
In Haarlemmermeer blijken we al 
een flink stuk op de goede weg met 
elkaar.”

Burgemeesters en wethouders 
(B en W) van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude én van Haarlemmer
meer stelden deze week het herin
delingsontwerp vast: de visie op de 
toekomst van de nieuwe gemeente 
en de basis voor het wetsvoorstel 
dat moet leiden tot de fusie van 
beide gemeenten per 1 januari 2019. 
Dinsdag 13 december beslissen de 
twee gemeenteraden of ze met het 
ontwerp willen instemmen.  
  
Kernen met karakter 
De naam Haarlemmermeer blijft 
bestaan, zo stellen B en W van beide 
gemeenten voor, en geldt straks voor 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
én voor het huidige Haarlemmer
meer, een gebied van het Noordzee
kanaal tot aan de Kagerplassen. Maar 
de inwoners van de eenendertig ker
nen zijn en blijven vooral bewoners 
van hún kern. De kernen, dorpen 
en buurtschappen blijven hun eigen 
karakter behouden. Dat stimuleert de 
nieuwe gemeente zo veel mogelijk.  
  
Belangen behartigen 
De vernieuwde, grote gemeente 

heeft een sterke positie in de regio 
en kan daarmee de belangen van 
inwoners en ondernemers beter 
dan ooit behartigen, met speciale 
aandacht voor woningbouw en be
reikbaarheid. Zo zal Haarlemmermeer 
zich hard maken voor investeringen 
in goed openbaar vervoer. 
  
Dienstverlening 
Het gemeentehuis van Haarlem
merliede en Spaarnwoude wordt ser
vicepunt en de dienstverlening van 
de gemeente blijft zoals de inwoners 
gewend zijn. Met digitale dienstver
lening waar het kan en persoonlijke 
service waar gewenst.  
  
Economische motor 
De nieuwe gemeente is financieel 
gezond en heeft een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor kleine en 
grote bedrijven. Haarlemmermeer 
profiteert van de ligging tussen 
Amsterdam, Haarlem en Leiden, 
de aanwezigheid van Schiphol en 
de nabijheid van de havens van 
Amsterdam en IJmuiden. Dit maakt 
van de gemeente een economische 
motor van formaat. In de groene 
zones krijgen bedrijven de ruimte om 
agrarische en recreatieve activiteiten 
te ontplooien. 
  
Groene buffer 
De gemeente vormt een unieke 
groene buffer in de noordelijke Rand

Toekomstvisie voor nieuwe gemeente
stad. Er is volop ruimte voor land
bouw, recreatie en landelijke wonen. 
De gemeente wil het open, groene 
landschap behouden en beschermen. 
Uitbreiding van de Amsterdamse 
haven naar de Houtrakpolder past 
daar niet bij.  
  
Mening geven 
De gemeenteraden besluiten in 
december over het herindelings
ontwerp én over de naam van de 
nieuwe gemeente. Inwoners kunnen 
daarna acht weken lang hun mening 
geven. De gemeenteraden wegen 
dat mee bij het herindelingsadvies. 
Dat gaat in het voorjaar van 2017 
naar de provincie NoordHolland en 

daarna naar de minister van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Vervolgens begint de procedure om 
de herindeling wettelijk te regelen. 
Dit hele proces duurt zo’n twee jaar.   
  
Meer weten 
Dinsdag 29 november is de laatste 
van drie inloopbijeenkomsten over 
de fusie met Haarlemmerliede, 
van 17.30 tot 19.00 uur in PierK 
NieuwVennep, met koffie, soep en 
broodjes. Donderdag 22 december 
verschijnt de tweede uitgave van de 
krant over de samenvoeging, deze 
keer over het herindelingsontwerp. 
Zie ook haarlemmerliedehaarlem
mermeer.nl. 

HAARLEMMERMEER/HAARLEMMERLIEDE - De nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer heeft straks meer dan 150.000 inwoners, eenendertig 
kernen, veel groen en open ruimte, maar is ook een economische motor 
van formaat. 

Wim Eweg (links) en mede-ondernemers Marjolein Smit en Peter Bosboom van winkelcentrum 
Badhoevedorp, het schoonste winkelcentrum van Haarlemmermeer. Foto: Jur Engelchor. 

Het gemeentehuis in Halfweg wordt een van de servicecentra van de nieuwe gemeente. 
Foto: Sander van Leeuwen. 



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 1 december
19.0020.30 uur Sessiedebat over de fusie van Haarlemmermeer met 
  Haarlemmerliede en Spaarnwoude: Brief Kaders 
  samenvoeging, Herindelingsontwerp en tijdpad tot 
  13 december 2016 (2016.0062767). Raadzaal 
19.0020.30 uur Sessie over Grondzaken: Tussentijds Meerjarenperspectief 
  Grondzaken (tMPG) per 1 juli 2016 (2016.0059644), 
  Actualisatie reserve Ruimtelijke Investeringen 
  Haarlemmermeer (RIH) (2016.0059756). Heijezaal 
20.3021.00 uur Hoorzitting over het Bestemmingsplan Hoofddorp 
  Zuidrand  Westkavel en Tegen Pleinen (2016.0057092). 
  Raadzaal 
20.3022.00 uur Sessie over Grondzaken: Reserve Grondzaken 
  (2016.0060023); Grondprijzennota 2017 (2016.0058573). 
  Deze sessie is gedeeltelijk besloten. Heijezaal 
21.0022.00 uur Resultaten vervolgonderzoek RKC Citymarketing 
  (2016.0051865) en Citymarketingvisie 20172020 
  (2016.0058345). Raadzaal 

■ Raadsplein 24 november   
Alleen vragenuur en Stemmingen 
17.00 uur: Opening, 17.15 uur: Vragenuur, 18.15 uur: 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 de iBabsapp. Inloggen met Haarlemmermeer/
burger/burger. 

■ Inspreken
Inspreken kan in het vragenuur, en bij raadsdebatten en sessies. Spreek
tijd 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.

HLMRMEER Prijs  
De HLMRMEER Prijs wordt 
elk jaar uitgereikt voor het 
evenement of project dat 
Haarlemmermeer het beste 
op de kaart heeft gezet. Voor 
de HLMRMEER Prijs 2016 kan 
iedereen nog tot 29 novem-
ber 14.00 uur een nomi-
natie (met argumentatie) 
sturen naar citymarketing@
haarlemmermeer.nl. Vanaf 
dinsdag 6 december kan het 
publiek stemmen op een van 
de drie geselecteerde projec-
ten of evenementen. De win-
naar wordt op 2 januari 2017 
bekend gemaakt.   
 
Laatste informatiemarkt 
Samen Meer voor Elkaar  
De laatste informatiemarkt 
Samen Meer voor Elkaar is 
afgelopen zaterdag gehou-
den in het Cultuurgebouw 
in Hoofddorp. Veel inwoners 
van Hoofddorp kwamen 
langs om zich te laten infor-
meren over activiteiten in 
de buurt en organisaties die 
actief zijn op het gebied van 
sport, muziek, cultuur en zorg 
en ondersteuning. De infor-
matiemarkt in Hoofddorp 
was de laatste in een reeks. 
Dit nieuwe concept vond dit 
jaar op drie locaties plaats: in 
Badhoevedorp, Nieuw Ven-
nep en Hoofddorp.  

Bezoekers van de informatiemarkt 
in Hoofddorp. Foto: Jur Engelchor.  
 
Achttien appartementen 
in Buitenkaag 
In Buitenkaag, de zuidelijkste 
kern van Haarlemmermeer, 
is de bouw begonnen van 
achttien driekamer-apparte-
menten in de ‘goedkopere’ 
koopsector. Wethouder Tom 
Horn gaf op 18 november het 
officiële startsein. Alle wonin-
gen zijn verkocht.
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Werken aan de weg

Er zijn geen nieuwe werkzaamheden.

Collectieve zorgverzekering gemeente

In NieuwVennep werkt de gemeente 
dit jaar met politie, handhavers en 
bewoners samen in de pilot gebieds
gerichte samenwerking waarbij de 
bewoners per wijk drie prioriteiten op 
het gebied van veiligheid en leef
baarheid kiezen. Daarna bedenken 
alle partijen samen oplossingen en 
voeren die uit. 
 
Te hard rijden  
In de wijk NieuwVennep Centrum 
ZuidOost bleek één van de prio
riteiten ‘te hard rijden’ te zijn. Op 

donderdag 17 november werd hier 
tussen 8.30 en 9.30 uur op ludieke 
wijze aandacht voor gevraagd. De po
litie organiseerde, in samenwerking 
gemeente en handhavers, maar ook 
met bewoners en met de leerlingen 
van de St. Antoniusschool een ‘posi
tieve snelheidscontrole’. Automobilis
ten die zich aan de snelheid hielden, 
werden bedankt en kregen een com
pliment. Automobilisten die te hard 
reden, kregen een keuze: een boete 
of in gesprek met de leerlingen over 
de gevolgen van te hard rijden.

“Een zeer aangrijpend stilleven”, 
noemde wethouder Marjolein 
Steffensvan de Water in haar toe
spraak het werk van het artistieke 
collectief Power of Art House. “Het 
zet je op een weliswaar poëtische, 
maar ook rauwe manier met beide 
benen op de grond in de gruwelijke 
werkelijkheid die kindermishande
ling heet.” Zij wees op het grote 
aantal kinderen dat jaarlijks om het 
leven komt door mishandeling ‘in 
huiselijke kring’: gemiddeld één kind 
per week.  

Alert 
De wethouder riep iedereen op alert 
te zijn op mogelijke signalen van 
kindermishandeling, zoals blauwe 
plekken, geschreeuw aan de an
dere kant van de muur, vaak klagen 
over buikpijn of hoofdpijn, slechte 
concentratie op school of agressief 
gedrag. De angst om iemand onte
recht te beschuldigen weerhoudt 
mensen er te vaak van een melding 
te doen, aldus Steffensvan de Wa
ter. “Die angst moet ondergeschikt 
zijn aan het belang van de kinderen, 

Leerlingen van de St Antoniusschool lieten automobilisten met tekeningen zien of zij al 
dan niet blij waren met hun rijgedrag. Foto: Jur Engelchor.

Snelheidscontrole 
door scholieren

Kunstwerk tegen kindermishandeling 

HAARLEMMERMEER - Leven 
van een kleine portemonnee en 
daarnaast hoge medische kosten 
hebben door bijvoorbeeld een 
chronische ziekte is zwaar. Voor 
deze inwoners biedt de gemeente 
ook volgend jaar de collectieve 
zorgverzekering.  

NIEUW-VENNEP - Scholieren van de St. Antoniusschool in Nieuw-Ven-
nep hielden op donderdag 17 november samen met locoburgemeester 
John Nederstigt een snelheidscontrole op de Kerkstraat richting Ooster-
dreef in Nieuw-Vennep. Als voorbereiding hierop kregen de leerlingen 
een dag eerder een les verkeersveiligheid van de wijkagenten.   

HOOFDDORP – ‘Small Victims, Large Numbers’ heet de kunstinstallatie 
die vorige week  - de week tegen kindermishandeling - te zien was in de 
passage van het Cultuurgebouw. De witte kindershirts, rompertjes en 
truitjes symboliseren de honderden kinderen die de afgelopen tien jaar 
door geweld thuis om het leven zijn gekomen.

Inwoners die gebruik maken van 
deze collectieve zorgverzekering 
kunnen in 2017 rekenen op 489 euro 
korting per persoon op de twee 
meest uitgebreide aanvullende ver
zekeringen bij Zorg en Zekerheid en 

Zilveren Kruis Achmea: AVGemeen
te Top en Optimaal 3. Maandelijks is 
deze korting ruim 40 euro. 
Andere voordelen zijn:  
• Het eigen risico is meeverzekerd  
• Kinderen tot 18 jaar zijn gratis 

meeverzekerd  
• Iedereen wordt geaccepteerd, 

zonder medische keuring  

Op gezondverzekerd.nl/mijngemeen
te/Haarlemmermeer staat wie hier
voor in aanmerking komen. Klik op het 
tabblad ‘kom ik in aanmerking’ voor 
informatie over inkomensgrenzen. 

Aanmelden  
Overstappen van een andere ver
zekering naar de collectieve zorg
verzekering van Zorg en Zekerheid 
of Zilveren Kruis Achmea kan tot 1 
januari 2017 via gezondverzekerd.
nl/mijngemeente/Haarlemmermeer. 
Ook iedereen die al deelneemt 
aan de collectieve zorgverzekering 
AVGemeente Standaard, maar wil 
overstappen naar AVGemeente 
Top kan zich via gezondverzekerd.nl 
aanmelden.   

Meer informatie  
Het volledige aanbod van de ge
meente Haarlemmermeer en de 
vergoedingenlijsten zijn te vinden op 
gezondverzekerd.nl/mijngemeente/
Haarlemmermeer. Contact opnemen 
met de klantenservice van Zorg en 
Zekerheid kan via  071 5825825. 
Voor meer informatie is er ook de 
verzekeringswinkel van Zorg en 
Zekerheid op de Concourslaan 18 
in Hoofddorp (open maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur). 
De klantenservice van Zilveren Kruis 
is bereikbaar via 071 7510052.

die niet de macht hebben om zelf 
‘stop‘ te zeggen. Daarom vraag ik 

iedereen: wees hun stem en laat 
die horen.” 

De kinderkleding verbeeldt symbolisch de kinderen die zijn omgekomen door mishande-
ling thuis. De namen zijn gefingeerd. Foto: Jur Engelchor.
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Moet Getsewoud-West ‘uit het vet’ gehaald?
NIEUW-VENNEP - Ineens staat Getsewoud-West, het gebied tussen Drie-
merenweg en IJweg, op de kaart als een potentiële toekomstige bouwlo-
catie in Haarlemmermeer. Als een prima plek voor “een substantieel aantal 
woningen”. Het is wethouder Tom Horn (Zorg, Welzijn en Wonen) die hier 
de hand in heeft gehad. In een vraaggesprek geeft hij opheldering.

Stond er ergens een microfoon open 
zonder dat u het wist, heeft u uw mond 
voorbij gepraat?      
“Hahaha! Nee, integendeel. Onlangs 
was het derde Woonsymposium, dat 
jaarlijks in Schouwburg De Meerse 
wordt georganiseerd door AM, Rabo
bank, Schenk Makelaars, VB Facility 
Services, Ymere en de gemeente 
Haarlemmermeer. Het symposium 
heb ik met voorbedachten rade 
gebruikt om letterlijk de vraag te stel
len, ‘of GetsewoudWest uit het vet 
gehaald moet worden’. 
 
Ik heb dat podium voor mijn verhaal 
uitgekozen omdat ik hier was verze
kerd dat mijn gehoor precies uit die 
mensen bestond aan wie ik dit kwijt 
wilde: projectontwikkelaars, bouwers, 
makelaars, corporaties, raadsleden, 
banken en last but not least: de 
media. Ik beoog alle betrokkenen 
ervan te overtuigen dat een versnel
ling nodig is van de woningbouw in de 
Metropoolregio Amsterdam.  

Tot 2020 moeten er in deze gemeen
te 20.000 woningen bijkomen. Een 
fl inke opgave die we in samenwer
king met veel partijen moeten reali
seren en waarop ik Haarlemmermeer 
wil laten voorsorteren. Mede omdat 
Haarlemmermeer, dat midden in de 
Randstad ligt, goed bereikbaar is en 

voldoende werkgelegenheid biedt. 
Haarlemmermeer is de gemeente 
met de betere mogelijkheden. Dat 
geldt zeker voor GetsewoudWest 
omdat in feite alles er al is: wegen, 
scholen, winkels.’’  

Bij alles wat u heeft gezegd over 
Getsewoud-West heeft u jaartallen en 
aantallen achterwege gelaten en u heeft 
ook geen precieze plekken in dat gebied 
aangewezen. 
“Klopt. Ik heb dan ook nog geen 
kaart. Ik heb ook geen plan. Geen 
nota. Er is ook nog geen collegebe
sluit, al zijn de andere leden van het 
college het wel met mij eens. En er 
is dus ook nog geen raadsbesluit. 
Dat kan ook allemaal nog niet, want 
ik heb GetsewoudWest alleen nog 
maar uit het vet gehaald, zei ik al. Er 
moet dus nog heel veel water door de 
Ringvaart. Eén van de vele dingen die 
nog moet gebeuren, is afstemming 
over deze locatie met de provincie 
NoordHolland. Die heeft deze locatie 
ook nog niet op haar lijstje staan.’’ 

Maar wel bijvoorbeeld de Parels aan de 
Ringvaart, dus Lisserbroek, Beinsdorp en 
Zwaanshoek? 
“Zeker. En als het aan mij ligt, blijven 
die er ook gewoon op staan. Ik schuif 
Getsewoud-West niet naar voren als 
alternatief voor de Parels. Ik pleit juist 

De halogeenverlichting in haar 
fysiotherapiepraktijk was tien jaar 
oud toen Bernadette Berendes eind 
vorig jaar las over de mogelijkheid 
om vrijblijvend en kosteloos een 
inventarisatie te laten uitvoeren door 
NMCX Centrum voor Duurzaamheid. 
“Ik wist dat de verlichting absoluut 
zuiniger kon, maar had geen idee 
op welke manier en wat ik ermee 
zou besparen.” Twee weken na de 
inventarisatie ontving Berendes een 
rapport van NMCX dat inzicht gaf in 
de investering, besparing en terug
verdientijd als zij zou overstappen op 
energiezuinige verlichting. 

Slimme zet 
Jorrit Leijting werkt bij NMCX en is 
als projectleider energie betrokken 
bij de BespaarMEERactie. “In de 
praktijk geldt: hoe ouder de verlich
ting, des te hoger de besparing. Een 

nieuw verlichtingssysteem kan het 
energieverbruik soms zelfs tot 70 
procent verlagen.” Ook voor Beren
des bleek overstappen een slimme 
zet. “Natuurlijk kostte het tijd de 
mogelijkheden op een rijtje te zetten, 
maar de winst bleek groot. Een fl ink 
deel van de investeringskosten krijg 
ik terug via de Belastingdienst mid
dels de energieinvesteringsaftrek. 
Er blijft een bedrag over, maar het 
stroomverbruik is ook een stuk lager. 
De terugverdientijd is minder dan 
drie jaar.” 

Lichter licht 
Wat Berendes niet had verwacht, 
was dat de LED verlichting zo veel 
fi jner werkt. “De nieuwe verlichting 
heeft dezelfde lichtuitstraling en 
kleur als de oude lampen. Het klinkt 
gek, maar het nieuwe licht voelt 
lichter. Alsof de omgeving minder 

op je drukt. LED licht is zeker geen 
‘kil’ licht. Daarnaast warmen de 
behandelkamers een stuk minder 
snel op. Vooral in de zomer is dat 
prettig, omdat de verlichting in die 
ruimtes altijd aan is en de gordijnen 
dicht zijn.” Leijting weet wel waarom 
LED verlichting rustiger werkt. “Het 
licht van een tllamp is feitelijk een 
opeenstapeling van snelle lichtfl itsen. 
Dat valt je pas op als de lamp kapot 
gaat. Het licht valt zo nu en dan even 
weg, waardoor het fl ikkeren zeer 
doet aan je ogen. Eigenlijk is dit wat 

tllicht voortdurend doet en is daarom 
‘vermoeiend’ licht.” 

Donker kamertje 
Fysiotherapiepraktijk Berendes was 
één van de 27 ondernemers die in 
2016 gebruik maakten van de Bespaar
MEERactie van NMCX. Leijting: “Tien 
ondernemers zijn al overgestapt. 
Voor de anderen is overstappen een 
serieuze optie die zij op termijn willen 
uitvoeren.” Berendes ontving drie ver
schillende offertes met een uitgewerk
te besparing. “Ik besloot zelf welke 

lampen ik wilde vervangen. Het licht 
in de wc is relatief kort aan, daarom 
is het niet vervangen. Nu pas merk je 
hoe groot het verschil is. Het is net 
of je een beetje in het donker zit.” 

Meedoen? 
De volgende BespaarMEERactie van 
NMCX loopt van 1 januari 2017 tot en 
met 30 juni 2017 en is bedoeld voor 
alle Haarlemmermeerse ondernemers. 
Voor meer informatie: Jorrit Leijting 
(NMCX), 06 51 431 730 of kijk op 
www.nmcx.nl bij de rubriek ‘bedrijven’. 

voor en-en. Dat doe ik omdat ik voorzie 
dat we anders de gewenste productie 
niet halen en er is al zo’n groot gat, 
ook in Haarlemmermeer, tussen vraag 
en aanbod. Mensen die willen verhui-
zen, kunnen hun woonwensen niet in 
vervulling laten gaan. De doorstroming 
stokt en dat is één van de oorzaken 
van de veel te lange wachtlijsten voor 
sociale huurwoningen.’’

Heeft u al reacties gekregen? 
“Ja. Op het Woonsymposium en 
op de Woonmarkt een dag later, 
bespeurde ik vooral enthousiasme. 
In de krant heb ik gelezen dat er 
ook kritische geluiden klinken in 
NieuwVennep. Ik snap best dat ik 
niet iedereen hiermee ontzettend 
blij maak. Toch zou ik de mensen 
in Getsewoud die zelf vroeger in 

andere gemeenten woonden en die 
nu zeggen dat we alleen voor inwo
ners van Haarlemmermeer moeten 
bouwen en dat we dus Getsewoud
West niet nodig hebben een spiegel 
willen voorhouden. GetsewoudWest 
is bedoeld voor én onze eigen inwo
ners én voor mensen aan de andere 
kant van de Ringvaart.’’   

BespaarMEER met energiezuinige verlichting

Fysiotherapeute Bernadette Berendes koos voor energiezuinige LED-verlichting: “Het 
klinkt gek, maar het nieuwe licht voelt lichter.” Foto: Jur Engelchor.

HOOFDDORP – In het bijzijn van 
leerlingen, ouders en leerkrachten 
heeft wethouder Tom Horn vrijdag 
18 november het eerste vignet 
‘Gezonde School’ uitgereikt aan De 
Regenboog in Hoofddorp Overbos.   

Het vignet is de kroon op de Ge
zonde Schoolaanpak, een praktische 
ondersteuning van scholen die willen 
bijdragen aan een goede gezondheid 
en gezonde leefstijl van leerlingen en 
medewerkers. Juf Tamara van Velzen 
onderstreepte het belang van de nau
we samenwerking tussen ouders en 
docenten. “Het is prachtig om te zien 
dat die aanpak werkt: op het school
plein én in de broodtrommeltjes.”  

Coaches  
De Regenboogschool kreeg het Ge
zonde Schoolvignet voor de thema’s 
voeding en sport en bewegen. De 
Gezonde Schoolaanpak is een van 
de speerpunten van Jongeren Op 
Gezond Gewicht (JOGG) Haarlemmer
meer. De GGD ondersteunt scholen, 
ouders en leerlingen bij de uitvoering 

om een gezonde school te worden. 
Ook Sportservice Haarlemmermeer 
en een ‘gezondeleefstijlcoach’, moge
lijk gemaakt door Zorg en Zekerheid, 
werkten hieraan mee. Zes scholen in 
de gemeente hebben inmiddels de 
status van Gezonde School.

Patatje met mayo  
Wethouder Horn gaf ook een sportief 

cadeau: een fl inke collectie sportbal
len en het spel Levend Stratego. “Nu 
lekker een patatje met mayo eten 
zo meteen?” grapte hij nog even. 
Na het volmondige “nee” van de 
leerlingen werden gezonde trakta
ties, gesponsord door Albert Heijn 
Toolenburg, uitgedeeld.  
Het volledige verhaal is te lezen op 
haarlemmermeer.nl/nieuws.  

Regenboog krijgt vignet ‘Gezonde 
School’

Leerlingen van de Regenboogschool zijn blij met het spel Levend Stratego dat ze van de 
wethouder kregen. Foto: Jur Engelchor.

IJw
eg

Beinsdorp

Hillegom

Pionier

Eurolaan

N208

Lisserbroek

Getsewoud

NIEUW-VENNEP

SPOORZICHT 

Linquenda

N207

Venneperweg
N205

Drie Merenweg

IJw
eg

Noordelijke Randweg

Leimuiderweg

Bedrijvenpark
Nieuw-Vennep Zuid

In het gearceerde gebied, aangeduid als Getsewoud-West, zouden in de toekomst woningen gebouwd kunnen worden, zegt wethouder 
Tom Horn. Infographic: het Omslag Grafische vormgeving.

VIJFHUIZEN - “Energiezuinige verlichting bleek niet alleen goed voor het 
milieu en mijn portemonnee, het werkt ook een stuk prettiger!” Fysio-
therapeut Bernadette Berendes maakte voor haar praktijk in Vijfhuizen 
gebruik van de BespaarMEER-actie van NMCX Centrum voor Duurzaam-
heid en stapte over op energiezuinige LED verlichting.


