Repair Café in
Badhoevedorp
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Bordspel Terra Nova verovert scholen
HAARLEMMERMEER - Op de middelbare school vond Lisa Hu (24) maatschappijleer heel erg saai. “En moet je nu eens zien wat mijn levenswerk
is geworden.” Voor haar ligt het burgerschapsspel Terra Nova dat zij heeft
ontwikkeld en dat als het aan de wethouders John Nederstigt (Onderwijs) en Marjolein Steffens-van de Water (Jeugd) ligt op alle circa 65
basisscholen in Haarlemmermeer wordt geïntroduceerd.
De twee bestuurders zijn enthousiast
over het initiatief van Lisa Hu, die in
2014 afstudeerde aan de Design Aca
demy in Eindhoven. Wethouder Mar
jolein Steffens: “Ik hoorde Lisa Hu bij
een bepaalde bijeenkomst haar spel
pitchen en ik was direct verkocht. Ik
geloof in haar spel.’’ Andersom geldt
hetzelfde. “Haarlemmermeer maakt
een krachtig statement door het spel
zo inclusief te introduceren. Dus
niet alleen voor excellente scholen
of juist scholen in achterstandswij
ken, maar overal. Haarlemmermeer
dicht burgerschapsvorming kennelijk

veel waarde toe. Niet alleen met
woorden, maar ook met daden. De
manier waarop wethouder Steffens
het jeugdonderzoek heeft uitgevoerd,
spreekt mij zeer aan en sluit aan op
mijn denkwijze. Evenals een opmer
king van wethouder Nederstigt. Hij
zei dat Terra Nova de missende link is
tussen democratie en scholen.”
Onbewoond eiland
Het bordspel, niet alleen geschikt
voor de bovenbouw van basisscholen
maar ook voor voortgezet onderwijs
en beroepsonderwijs, speelt zich af

Macht in handen van
Prins Carnaval

HAARLEMMERMEER - Carnavalsvereniging De Meerbonken kreeg op zaterdag 25 februari, om precies 11 over 11 in de ochtend, de sleutels van de gemeente Haarlemmermeer
overhandigd. Traditioneel ontvangt Prins Carnaval op de eerste dag van het carnaval de
symbolische sleutel van de stad uit handen van de burgemeester, die drie dagen lang
‘de macht’ aan hem overdraagt. Voor De Meerbonken was de sleuteloverdracht dit jaar
een groot feest, want een jubileum. Het was de 44ste keer (vier keer elf dus) dat de sleutels van de gemeente werden overhandigd aan De Meerbonken. De in Tilburg geboren
burgermeester van Haarlemmermeer, Theo Weterings, was de aangewezen persoon om
deze feestelijke handeling te verrichten. Foto: Jur Engelchor.

op een onbewoond eiland. Het maakt
het mogelijk om lastige maatschap
pelijke thema’s naar de belevings
wereld van kinderen te brengen,
definieert Lisa Hu haar creatie op
haar website. Er zijn discussiekaar
ten, meningenmunten, poppetjes,
kokosnoten, vissen en vragenkaar
ten. Mogen gestrande schipbreuke
lingen ook op je eiland wonen? Deel
je je eten met een zieke? Is iedereen
even belangrijk op het eiland?
Impuls
Hu werkt er al een paar jaar aan, zo’n
vijfhonderd kinderen hebben het
inmiddels gespeeld. Haarlemmermeer
is de eerste gemeente die het burger
schapsspel volgens Lisa Hu zo voort
varend en op zo’n grote schaal op de
scholen introduceert. En het geeft
daarmee volgens haar een enorme
impuls aan burgerschapsvorming, een
verplichte taak voor de scholen.
PvdA’er
Ook volwassenen hebben het spel
al gespeeld. In een uitzending van
Brandpunt Plus (online) schoven
onder anderen PVV’ers en PvdA’ers
rond het onbewoonde eiland. Tot hun
eigen verrassing ging het er harmo
nieus aan toe. “Niet dat ze het over
alles eens werden, maar de PvdA’er
zei dat hij zich door het spel te spelen

wél in een tegengestelde mening
wilde verdiepen.” Een quote die een
van de drijfveren van Lisa Hu raakt en
daarmee ook een van de doelen van
haar spel: van verschillende kanten
naar een kwestie kijken. “Als je alles
altijd op dezelfde manier blijft doen,
loopt vernieuwing spaak.”
Positief
Kinderen oordelen ook positief over
Terra Nova. “Ze vinden het leuk dat
hen, dikwijls voor het eerst, grote
vragen worden gesteld en dat hun
mening télt. Ze hebben met hun
leeftijdsgenoten alle vrijheid om zelf
oplossingen te bedenken. Bij Terra
Nova zijn er geen goede of foute ant
woorden als je maar bereid bent om
deze te onderbouwen”, aldus Lisa Hu.
Winnaars
Volgens Lisa Hu maakt Terra Nova
lastige thema’s op een veilige manier
bespreekbaar. “Het is een spel en de
spelers zijn gelijkwaardig. Het zit vol
eilandmetaforen die de deelnemers
wegtrekken uit de realiteit. Met het
spel keren de spelers terug naar basis
waarden en daar blijkt toch altijd meer
harmonie in te zitten dan in de realiteit.
Aan het eind vertellen de leerlingen
aan elkaar waarom hun eiland het
beste is om te wonen. Het eiland met
de meeste stemmen wint.”

vers. Zo moet het onderwijs sneller
inspringen op de vraag van het be
drijfsleven, en moeten werkgevers op
hun beurt hun medewerkers de kans
bieden om zich te blijven ontwikkelen.

VVV terug in
Haarlemmermeer

Haarlemmermeer krijgt een
VVV-informatiepunt. Het is de
bedoeling dat dit eind maart
geopend wordt in Boekhandel Stevens in Hoofddorp.
In Haarlemmermeer komen
jaarlijks meer dan een miljoen unieke bezoekers, de
meeste vanuit Amsterdam
of uit de nabije omgeving
daarvan. De gemeente vindt
het belangrijk dat er een
fysiek punt is waar zij terecht
kunnen voor informatie.
Gekozen is voor Hoofddorp,
als meest centrale kern van
Haarlemmermeer met de
beste (winkel)voorzieningen. Ook is Hoofddorp goed
bereikbaar met zowel het
openbaar vervoer als de auto
en de fiets vanuit de verschillende hotels in de nabije
omgeving. Ondernemers
in Hoofddorp-Centrum is
gevraagd zich aan te melden
als VVV-informatiepunt. Bij
de keuze is gelet op zaken als
locatie, openingstijden, affiniteit met toerisme en ruimte
voor het assortiment. Boekhandel Stevens sprong eruit
als beoogde locatie.

Lisa Hu met het burgerschapsspel Terra Nova. Foto: Jur Engelchor.

Allianties tussen arbeidsmarkt en onderwijs
HAARLEMMERMEER - De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen elkaar steeds sneller op. Technische innovaties, digitalisering,
robotisering, beroepen verdwijnen,
terwijl er tegelijkertijd nieuwe
beroepen bijkomen. Wat je gisteren
leerde, kan vandaag alweer achterhaald zijn. VUT, vroegpensioen, of
zelfs pensioen op je 65e behoren
tot het verleden: volgens de huidige stand werken we door tot we
67 jaar en 3 maanden zijn.

Burgemeester Theo Weterings opende op woensdag
22 februari alweer het vijfde
Repair Café in de gemeente
Haarlemmermeer. Na Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Lisserbroek en Zwanenburg, is
er nu ook een Repair Café
in Badhoevedorp onder de
bezielende leiding van veel
vrijwilligers. Het Repair Café
is een gratis toegankelijke
bijeenkomst die draait om
(samen) repareren. Bezoekers nemen van thuis kapotte
spullen mee. In het Repair
Café gaan ze samen met de
deskundigen aan de slag.
Repair Café Badhoevedorp
is elke vierde woensdag van
de maand van 9.30-12.00 uur
in ’t Rietland, Chr. Huygensstraat 21. Meer informatie via
repaircafe.org.

Netwerkbijeenkomst
Daarom organiseerde de gemeente
Haarlemmermeer onlangs de
eerste netwerkbijeenkomst Alliantie
Arbeidsmarkt-Onderwijs. Een jaarlijks

terugkerende bijeenkomst, gericht
op het versterken van netwerken en
het smeden van allianties. “Het is
belangrijk dat we tijdig weten wat de
arbeidsmarkt op korte, middellange
en lange termijn nodig heeft en dat
we daar goed op inspelen”, aldus
wethouder Ap Reinders (Arbeids
marktbeleid). “De ontwikkelingen
gaan snel: een nauwe samenwer
king –allianties- tussen onderwijs en
bedrijfsleven is noodzakelijk.”
De komende periode gaan onderwijs
en bedrijfsleven in Haarlemmermeer
met elkaar rond de tafel om te kijken
waar ze allianties kunnen vormen.
Ook studenten van het Nova College
doen een duit in het zakje: zij gaan
het gesprek aan met wethouder
Reinders.

Al deze ontwikkelingen vragen nogal
wat van werknemers en daarmee ook
van het onderwijs en van werkge

Werkgevers, overheid en onderwijs moeten net als werknemers inspelen op de
veranderende arbeidsmarkt. Foto: Shutterstock.  

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

Meer over dit onderwerp via gemeen
tehaarlemmermeer.nl/nieuws.

Boekhandel Stevens in Hoofddorp
bij de doorgang van het Raadhuisplein naar het Polderplein.
Foto: Margo Oosterveen,
gemeente Haarlemmermeer.  

Stempas kwijt?

Alle kiesgerechtigden van
Haarlemmermeer hebben
op dinsdag 21 februari een
stempas ontvangen voor de
Tweede Kamerverkiezingen
van woensdag 15 maart.
Stemgerechtigden die geen
stempas hebben ontvangen
of deze kwijt zijn, kunnen via
de gemeente een nieuwe
pas aanvragen. Dat kan tot
dinsdag 14 maart 12.00 uur
bij een van de loketten in
het raadhuis in Hoofddorp.
De oude stempas wordt dan
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.

Inschrijving SHARE
Award 2017 geopend

Vanaf deze week kunnen
bedrijven in Haarlemmermeer zichzelf of collega’s
aanmelden voor de SHARE
Award 2017. Deze prijs is een
blijk van waardering en stimulering voor een bedrijf uit
de regio Haarlemmermeer
dat de afgelopen jaren opviel
met duurzame initiatieven
en kansen. De award wordt
uitgereikt tijdens het negende
SHARE-congres op 29 mei.
SHARE staat voor Sustainable Haarlemmermeer Real
Estate en is een initiatief
van de Haarlemmermeerse
wethouders John Nederstigt
en Adam Elzakalai en het
bedrijfsleven. Aanmelden
voor de SHARE Award kan
tot 31 maart via sharehaarlemmermeer.nl/share-award.

Meepraten over
sportplek in Hoofddorp

Wie wil samen met een ontwerper en andere jongeren
ideeën bedenken voor een
nieuwe sportieve ontmoetingsplek in de Fruittuinen, in
het gebied van HoofddorpCentraal? Jongeren van
12 tot en met 18 jaar met
creatieve ideeën zijn van
harte welkom bij de ontwerpworkshop voor deze nieuwe
spot. Wordt het een rolschaatsbaan, een sportveldje
met klimparcours of een
kabelbaan over het water?
Kom meepraten en -ontwerpen op maandag 6 maart van
16.00-18.00 uur in de gymzaal aan de Prins Hendriklaan
33 in Hoofddorp. Voor iedere
smaak is er iets te eten. Aanmelden kan via bdekker@
podiumarchitectuur.nl.

Handhaving in actie na meldingen
HAARLEMMERMEER – Het is
belangrijk dat iedereen in Haarlemmermeer op een prettige manier
met elkaar kan samenleven. Toch
kan het gebeuren dat er irritaties ontstaan, bijvoorbeeld door
verkeerd geparkeerde auto’s,
loslopende honden of geluidsoverlast. Meestal lossen bewoners dit
samen wel op. Als dat niet lukt,
kan een inwoner een melding doen
bij de gemeente. Die beoordeelt of
handhavers in actie moeten komen.

dat er een olielekkende auto in zijn
woonomgeving geparkeerd werd.
Overal waar de auto had gestaan,
waren vlekken te zien. Tot frustratie
van de melder veranderde de situatie
niet. Hij besloot daarom een klacht
in te dienen. Uit onderzoek bleek
dat handhavers verschillende malen
langs waren geweest, maar de auto

Elke melding wordt serieus opge
pakt. Als blijkt dat het om een ernstig
probleem gaat, volgt direct actie.
Minder dringende zaken worden
ingepland. In de meeste gevallen is
het voor de handhaver duidelijk wie
moet worden benaderd. De melding
kan dan snel worden behandeld. Toch
is het niet altijd mogelijk om een
probleem direct naar tevredenheid
op te lossen.
Olielekkende auto
Het klachtenmeldpunt van de
gemeente ontving kortgeleden een
klacht van een melder die vond dat
zijn melding niet serieus was opge
pakt. Hij meldde verschillende malen

HOOFDDORP - De Heimanshof
start in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 maart met de
crowdfundingactie ‘Help onze kids
de boom in’. Doel van de actie
is om een spannend, educatief
bomenpad te realiseren boven de
beek in het bos van De Heimanshof. Ans Roling: “De Heimanshof kan uit eigen middelen niet
genoeg geld bijeen brengen om dit
bomenpad af te maken. Wij hebben wel gespaard en al veel werk
verzet. De basis staat er al.”

boomhut. Zij laten zich sponsoren
om een nacht in de boomhut in
de heemtuin te slapen en actie te
voeren. Ook gaan de kinderen op za
terdag pizza bakken, soep maken en
insectenhotels maken die bezoekers
kunnen kopen. Op zondag 5 maart
is er vanaf 12 uur een rommelmarkt
met veiling.
Bomenpad
Ans Roling van De Heimanshof: “Be
leef en ontdek de natuur, dat is het
motto van De Heimanshof. Daar kun
je niet vroeg genoeg mee beginnen.
Dit bomenpad is een nieuwe uitda
ging voor kids in onze wildeplanten
tuin. Een uitdaging die ik ieder kind
gun!” De Heimanshof wil met deze
actie aandacht vragen voor meer

natuurlijke ontdektuinen zoals in De
Heimanshof. “In ontdektuinen kun
nen kinderen lekker buiten spelen.
In zo’n ontdektuin leer je tegelijk
over de natuur, je ziet boomtoppen
en vogels van heel dichtbij én het is
goed voor de ontwikkeling van mo
torische en sociale vaardigheden van
kinderen. Je moet immers zelf ont
dekken hoe je moet lopen over zo’n
wiebelpaadje. Dat maakt het leuk en
spannend. Veel leuker en gezonder
dan uren achter je spelcomputer of
mobieltje zitten.”

Nieuwe Pioniers
De Heimanshof werkt bij de crowd
funding samen met het project
Nieuwe Pioniers van de gemeente
Haarlemmermeer. Mensen die de
actie willen steunen, kunnen via
deze site geld overmaken. Als meer
dan de helft van het streefbedrag
van vijfduizend euro wordt gehaald,
ontvangt De Heimanshof een bonus
van 2.500 euro van de gemeente.
Meer informatie via nieuwepioniers.nl.

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 2 maart
17.0017.15 uur Opening, mededelingen, vaststellen van de agenda,
verslagen 12 en 19 januari en van de lijst van ingekomen
brieven en stukken. Raadzaal
17.1518.15 uur Vragenuur. Raadzaal
18.1519.00 uur Pauze.
19.0020.30 uur Sessiedebat Strategisch parkeerbeleid Haarlemmermeer
(2017.0004524). Raadzaal
20.3022.00 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
21.0022.00 uur Sessie Evaluatie cultuurbeleid 2013 2016 (2017.0002755).
Raadzaal
22.15 uur
Stemmingen. Raadzaal

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en
wordt wekelijks huis-aan-huis
verspreid in de hele gemeente.

Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Een melding
maken
Op de website
haarlemmermeerge
meente.nl kan een
digitaal formulier
worden ingevuld.
De melding komt
dan bij het juiste
team terecht die be
oordeelt of er direct
gehandeld moet
worden. De melder
ontvangt een bericht
over de afhandeling
van de melding.

De olievlekken op straat zijn inmiddels door Meerlanden verwijderd. Foto: Shutterstock.

Locatie voor de sportplek in
Hoofddorp-Centraal.
Kaartje: gemeente Haarlemmermeer.

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

Heterdaad
Om een waarschuwing of bekeu
ring uit te kunnen delen, moet een
overtreder op heterdaad betrapt
worden. Dit probleem speelt ook bij
meldingen over loslopende honden
of verkeerd geparkeerde auto’s. Het
enige wat de handhavers in zulke
situaties kunnen doen, is regelmatig
surveilleren. Daarbij
moeten er prioritei
ten worden gesteld,
want ze kunnen
maar op een plek
tegelijk zijn.

Crowdfunding voor bomenpad Heimanshof

De jeugdleden van De Heimanshof,
de GreenTeens en Struinkids, geven
op zaterdag 4 maart om 12.00 uur
het startschot van de actiemaand
met een overnachtingsactie in de

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.

niet aantroffen. Het was dan ook niet
mogelijk om de eigenaar van de auto
aan te spreken. Tijdens een latere
surveillance hadden de handhavers
beet. Er volgde een proces verbaal
en de auto lekt nu geen olie meer.
De gemeente gaf opdracht aan
Meerlanden om de olievlekken te
verwijderen.

■ Op 16 maart is het volgende Raadsplein.

Een bomenpad. Foto: De Heimanshof.

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

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Badhoevedorp
Sloterweg, 816 maart, afgesloten.

Taurusavenue, 79 maart,
minder rijstroken.

Hoofddorp
Bennebroekerweg, 610 maart,
afgesloten.

Schiphol
Rijkerstreek, 810 maart,
minder rijstroken.

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

