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Laatste nieuws 
gemeente per e-mail
Wie op de hoogte wil blij-
ven van het laatste nieuws 
van de gemeente kan zich 
nu ook abonneren op de 
nieuwsbrief van InforMeer 
online. Elke week wordt deze 
nieuwsbrief met daarin de 
belangrijkste nieuwsartikelen 
die de gemeente publiceert 
per e-mail naar de abonnees 
verstuurd. Abonneren op de 
nieuwsbrief van InforMeer 
online kan via haarlem-
mermeer.nl/nieuwsbriefin-
formeer. Afmelden voor de 
nieuwsbrief kan heel eenvou-
dig via de nieuwsbrief zelf of 
via de aanmeldsite van de 
nieuwsbrief. Het nieuws van 
de gemeente is ook dagelijks 
te volgen via social media 
of haarlemmermeer.nl/infor-
meer en wekelijks via deze 
krant.

Grazende Zwaan
De tweede editie van het 
theater festival Grazende 
Zwaan komt eraan. Van 21-23 
september 2018 kan jong 
en oud weer genieten van 
straattheater, familietheater 
en nog veel meer op en 
rond boerderij Kleine Ven-
nep in Nieuw-Vennep. Naast 
theatervoorstellingen zijn er 
een wildpluksafari, een nach-
telijke fotografiewedstrijd, 
een muzikaal kleurfeest en 
andere activiteiten. De entree 
en meeste activiteiten van 
Grazende Zwaan zijn gratis, 
voor sommige voorstellingen 
is er een kleine toegangs-
prijs. Meer informatie op 
grazendezwaan.nl.

Grazende Zwaan, een buitenge-
woon theaterfestival voor jong en 
oud. Foto: Bowie Verschuuren

Nieuwe fiets- en 
wandelkaart
Wie deze zomer op de fiets 
of wandelend de polder wil 
ontdekken, kan een nieuwe 
kaart van Haarlemmermeer 
ophalen met daarop acht 
fiets- en wandelroutes. De 
routes voeren door het pol-
derlandschap en moderne 
woonwijken, over prachtige 
lanen, langs eeuwenoude 
boerderijen en Haarlem-
mermeerse iconen zoals het 
gemaal De Cruquius, de for-
ten, het Haarlemmermeerse 
Bos en landgoed de Olmen-
horst. De fietsroutes variëren 
van 19 tot 30 kilometer, de 
wandelroutes van 7 tot 16 
kilometer. Er is ook een fiets- 
en een wandelroute door de 
gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude. De kaart 
is een uitgave van citymar-
keting Haarlemmermeer en 
gratis verkrijgbaar bij onder 
andere VVV Hoofddorp in 
Boekhandel Stevens, Nieu-
weweg 63 in Hoofddorp.

Geen InforMeer op 
26 juli en 9 augustus
Vanwege de zomerperiode is 
er geen InforMeer op 26 juli 
en 9 augustus. Donderdag 
2 augustus verschijnt Infor-
Meer wel gewoon.

Sociaal makelaar legt verbindingen
ABBENES - Dat tegenslagen en stoppen met roken zoveel impact op haar 
zouden hebben, dat had Olga Kat (63) niet verwacht. Het ging zelfs zover 
dat ze klachten kreeg die bij een depressie horen. Dankzij de hulp van een 
sociaal makelaar van MeerWaarde heeft Olga weer veel zin in het leven. 
Met dit verhaal wil ze ook andere mensen op het juiste spoor zetten.

Vanwege een grote reorganisatie 
op Schiphol jaren geleden, verloor 
Olga Kat uit Abbenes haar baan. 
Helaas was er niet direct een nieuwe 
betaalde baan voor haar, waardoor 
ze zich stortte op haar hobby en 
haar liefde voor techniek. Olga deed 
bestuurswerk bij de Puch Tomos Club 

en sleutelde aan oude brommers. 
Toch bood dat uiteindelijk onvoldoen-
de afwisseling. De arts bij wie ze 
kwam omdat ze wilde stoppen met 
roken, gaf haar een folder Welzijn op 
Recept. Dat bleek precies de zet in 
de goede richting.

MeerWaarde
Via Welzijn op Recept kwam Olga in 
contact met Peter Rethans, sociaal 
makelaar van MeerWaarde. Een 
‘lot uit de loterij’, volgens Olga. Hij 
introduceerde haar bij het nieuwe 
Transportmuseum in Nieuw-Vennep. 
Daar is permanent behoefte aan 
mensen die niet bang zijn om hun 
handen vuil te maken. Olga sleutelt 
nu in het museum - drie dagen per 
week - aan vliegtuigen en ander 
transportmaterieel. Haar leven kreeg 
daardoor een enorm positieve wen-
ding. Haar boodschap aan anderen 
in eenzelfde soort situatie: “Ga 
op zoek naar contacten en moge-
lijkheden. Het heeft mij heel veel 
opgeleverd.”

Steuntje in de rug
Als mensen meer de deur uit willen 
of actief willen zijn in de wijk, kan de 
sociaal makelaar van MeerWaarde 
ze op weg helpen. Projectleider 
Egwin Heins: “We brengen bewo-
ners en organisaties bij elkaar door 
relaties te leggen die niet vanzelf 
ontstaan. We denken mee, helpen 
bij het verhelderen van vragen en 
zoeken samen naar mogelijkheden.” 
Sociaal makelaar Peter Rethans: 
“We vragen echt door om erachter 
te komen wat de passie en kwa-
liteiten van iemand zijn.” Egwin 

Heins: “Want elk persoon kan heel 
wat tegenkomen op zijn pad, maar 
iedereen heeft ook een kracht die hij 
of zij kan benutten. We gaan uit van 
wat je wél kan.”
Meer informatie over de sociaal 
makelaars van MeerWaarde staat op 
meerwaarde.nl.
 
Lees het hele artikel op 
haarlemmermeer.nl/informeer.Olga Kat heeft dankzij de hulp van de sociaal makelaar weer veel zin in het leven. 

Foto: Jur Engelchor

Oevers worden vanaf nu in gedeeltes gemaaid
HAARLEMMERMEER - Haarlem-
mermeer heeft veel water. Hoog-
heemraadschap van Rijnland 
onderhoudt de hoofdverbindingen. 
De gemeente en Rijnland zorgen 
samen voor de overige wateren. 
Vanaf deze zomer worden de oe-
vers steeds gedeeltelijk gemaaid 
en blijft een deel van het riet 
staan. Waarom?

Het in fasen maaien van de oevers 
is beter voor de kwaliteit van het 
water en voor de planten en vissen, 
legt polderecoloog Henk Nijenhuis 
uit. “Groen in het water (riet, biezen, 
lissen en andere oeverplanten) is erg 
gunstig voor de waterkwaliteit. De 
planten filteren allerlei stoffen uit het 
water. Deze stoffen worden opgeno-
men in stengels en bladeren van de 
waterplanten. Deze planten maken 
het water ook helderder. Dit is weer 
gunstig voor de groei van onderwa-
terplanten. Die trekken op hun beurt 
nog meer in het water zwemmend vuil 
aan waardoor de waterkwaliteit nog 
verder verbetert. Dit vergroot de biodi-
versiteit: er komen meer soorten vis 
zoals baars, snoek, voorn, stekelbaars 
en zeelt en vogels als futen en aalschol-
vers, die onder water op vis jagen.”

Bemesting
Door de voortdurende ‘bemesting’ 
uit het water groeien de oever-

planten snel en breiden zij zich uit. 
Nijenhuis: “Aan de ene kant belem-
mert dit de doorstroming. Aan de 
andere kant neemt het reinigende 
vermogen af. De buitenste rand 
van de rietkraag vangt de meeste 
stoffen op. Omdat te sterke uitgroei 
dus nadelig is voor de doorstroming 
en het reinigende vermogen, moet 
de rietkraag regelmatig worden 
gesnoeid.”

Watervogels en vissen
Een aantal soorten watervogels, zoals 
de fuut, waterhoen en meerkoet, 
nestelt tussen het riet op het water. 
Nijenhuis: “Deze hebben behoefte 
aan jong riet, om een nest op te 

bouwen. Andere dieren, zoals snor, 
blauwborst, kleine en grote karekiet, 
en zelfs de dwergmuis, hebben juist 
behoefte aan oude overjarige rietsten-
gels waar ze hun nesten in hangen. 
Daarom maaien we elk jaar een deel. 
Zo is er altijd oud riet en jong riet be-
schikbaar.” Verder paren veel soorten 
vissen tussen de onderwaterstengels. 
De stengels bieden ook beschutting 
voor jonge visjes. En niet te vergeten 
voor kikkers en kikkervisjes.

Oeverbescherming
Ten slotte is een rietoever een goede 
bescherming, die het wegspoelen 
van de oever tegengaat. En ook veel 
goedkoper en duurzamer dan een 

oeverbescherming van duur tropisch 
hardhout of andere materialen.

Berm- en slootafval
Na afloop van het maaiwerk en op-
schonen van de watergangen wordt 
het berm- en slootafval gebruikt als 
strooisel voor vee- en paardenstallen. 
Het maaisel dat ongeschikt is voor de 
stallen wordt gebruikt als bestanddeel 
voor veenvervanger. Veenvervanger 
wordt gebruikt in de potgrondsector 
en als hoogwaardige compost.

Meer weten over groenonderhoud in 
de gemeente Haarlemmermeer? Kijk 
dan op haarlemmermeergmeente.nl/
groen. 

Groen in het water is gunstig voor de waterkwaliteit. Foto: Margo Oosterveen

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept is een samen
werking tussen huisartsen en 
MeerWaarde. Het is bedoeld 
voor mensen die (ook) psycho
sociale problemen hebben, 
bijvoorbeeld als gevolg een
zaamheid, ingrijpende gebeurte
nissen, relatieproblemen of een 
zieke partner. Die problemen 
kunnen zich uiten in lichamelijke 
klachten, somberheid of stress. 
Medicijnen of een verwijzing 
naar psychologische zorg is dan 
niet altijd de oplossing. Deel
name aan activiteiten in de wijk 
kan het juiste zetje in de rug 
zijn. De sociaal makelaar kan 
mensen hierbij helpen.



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 19 juli  
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de 
  agenda, van de verslagen van 14 en 21 juni en van de lijst 
  van ingekomen brieven en stukken. Raadzaal 
17.15-18.15 uur Vragenuur. Raadzaal 
18.15-19.00 uur Pauze.
19.00-20.00 uur Sessie Voorbereidingsbesluit industrieterrein Van Groningen 
  en bedrijventerrein De Pionier (2018.0031863) / Aankoop 
  van percelen grond van Van Groningen in Nieuw-Vennep 
  (2018.0032333) – mogelijk gedeeltelijk besloten. Raadzaal 
19.00-20.00 uur Sessie Ontwerp-omgevingsvisie NH2050 Provincie Noord- 
  Holland (nummer raadsstuk nog niet bekend). Heijezaal 
20.30-22.00 uur Sessie Gebiedskaart Lisserbroek 2040 (2018.0031947). 
  Raadzaal 
20.30-21.30 uur Sessie Voortgangsrapportage mobiliteit juni 2018 
  (2018.0040247). Heijezaal 
Ca. 22.15 uur Stemmingen. 

Vanaf 23 juli is het zomerreces. De raad komt weer bij elkaar op donder-
dag 6 september 17.00 uur. 

■ 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 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 Haarlemmermeer 
en Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. 

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
www.haarlemmermeer.nl/
informeer
facebook.com/ 
gemeentehaarlemmermeer

Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Zaai coachtraject en 
masterclasses 
Startende ondernemers en 
zp’ers (zelfstandig professio-
nals) kunnen soms wat hulp 
gebruiken bij het versterken 
van hun commerciële vaar-
digheden. Denk aan klanten-
werving, jezelf presenteren, 
verkopen en netwerken. Zaai 
Haarlemmermeer is een 
coach- en begeleidingstra-
ject van zes maanden voor 
startende ondernemers in 
Haarlemmermeer. Deelne-
mers verbeteren hun onder-
nemersvaardigheden en kun-
nen met andere deelnemers 
sparren en ideeën uitwis-
selen. Dit najaar begint een 
nieuw coachtraject en nieuwe 
mastereclasses. Aanmelden 
kan via zaaihaarlemmermeer.
nl/aanmelden. 

Deelnemers Zaai 2017-2018. 
Foto: Jur Engelchor

Registreren lokale 
politieke partijen 
Op 21 november zijn er in 
Haarlemmermeer en in Haar-
lemmerliede en Spaarnwou-
de gemeenteraadsverkiezin-
gen voor de nieuwe, samen-
gevoegde gemeente. Lokale 
politieke partijen die willen 
deelnemen, moeten zich vóór 
27 augustus 2018 (opnieuw) 
laten registreren. Dat geldt 
voor nieuwe lokale partijen, 
maar ook voor lokale partijen 
die bij de vorige gemeente-
raadsverkiezing hebben mee-
gedaan. Landelijke politieke 
partijen die hebben meege-
daan met de verkiezing van 
de Tweede Kamer of Provin-
ciale Staten hoeven zich niet 
opnieuw te laten registreren. 
Meer informatie via verkie-
zingen@haarlemmermeer.nl 
of via 0900 1852.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er haarlemmermeer.nl/
werkenaandeweg.  

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Badhoevedorp
Kamerlingh Onneslaan, 23-27 juli, 
weg half afgezet.
Dellaertstraat, 23 juli-3 augustus, 
werkzaamheden op de stoep.

Buitenkaag
Leidsemeerstraat, 25-26 juli, 
weg half afgezet.

Hoofddorp
Colijnstraat, 25 juli, weg half afgezet.
Etta Palmpad, 20 juli, afgesloten.
Hoofdweg-Westzijde (nabij oude 
Bennebroekerweg), 20 juli, afgesloten.
Rie Cramerplantsoen, 25 juli, 
weg half afgezet.

Lijnden
Hoofdweg Westzijde, 23-27 juli, 
weg half afgezet.

Nieuw-Vennep
Operaweg rotonde Noordelijke Rand-
weg, 20-21 juli (’s avonds en ’s nachts), 
afgesloten.
Parkeerterrein NS-station, 20-21 juli 
(’s avonds en ’s nachts), afgesloten.

Schiphol-Rijk
Boeing Avenue, 24-27 juli, weg half 
afgezet.

Schiphol
Stationsplein Zuid-West, 23-27 juli, 
weg half afgezet.

Spaarndam
Lagedijk, 22-24 juli, afgesloten.

Diverse locaties in Haarlemmermeer: 
kortdurende afzettingen met verkeers-
regelaars voor kleine wegwerkzaam-
heden.

Met open armen en een heerlijke 
kop thee met zoete lekkernijen wer-
den wethouder Marjolein Steffens en 
ik afgelopen week door het bestuur 
ontvangen in Moskee Ar-Rahman. Zo-
als u hier heeft kunnen lezen heb ik 
de afgelopen maanden een rondreis 
door de polder gemaakt. Tijdens deze 
tour heb ik een aantal kerken en kerk-
ruimtes bezocht en gesprekken met 
mensen gevoerd die diepe indruk op 
mij hebben gemaakt. Vooral omdat ze 
niet alleen religieuze activiteiten voor 
de eigen gemeenschap organiseren, 
maar ook een wijkfunctie vervullen 
voor mensen die even stilte zoeken of 
een vriendelijk gesprek met een kopje 
koffie of thee. Tot mijn spijt was een 
bezoek aan een moskee er nog niet 
van gekomen, daarom ben ik blij dat ik 
op bezoek mocht komen bij de lokale 
moslimgemeenschap in de Hoofd-
dorpse wijk Graan voor Visch. Onze 
schoenen lieten we zoals gebruikelijk 
achter, zodat we mee konden met een 
rondleiding door de verschillende ruim-
tes van het gebedshuis. Het was goed 
om te horen hoe het bestuur van de 
moskee speciale activiteiten voor en 
door jongeren laat organiseren. Niet 

alleen voor de trouwe moskeebezoe-
ker, maar ook voor de wat minder reli-
gieuze jongeren. Er is in 2012 zelfs een 
jongerencommissie opgericht die zich 
richt op het stimuleren en motiveren 
van de jeugd. Het is de bedoeling hen 
te onderwijzen in de islam én de he-
dendaagse maatschappij. Dat doen ze 
door middel van lezingen, workshops 
en uiteenlopende activiteiten. Onder-
wijs is namelijk een belangrijke waarde 
van de islam. Ar-Rahman is meer dan 
een gebedshuis, het is een sociaal 
ontmoetingscentrum waar jong en 
oud, gelovige en niet-gelovige buurt-
bewoners elkaar treffen. Ook ik, met 
mijn joodse achtergrond, voelde mij 
meer dan welkom. En zo krijg ik dan 
een steeds completer beeld van onze 
gemeenschap.

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Ondernemen is doen wat je leuk vindt

Werken aan de weg

HOOFDDORP - Deels is het de 
tijdgeest, maar het hoort óók bij 
het karakter van deze polder. Een 
groeiend aantal Haarlemmermeer-
ders zet de stap naar het onder-
nemerschap. Zoals Arjen Hanssen 
(32) uit Hoofddorp. Hij begon in 
april zijn bedrijf Online Overtuigen. 
“Heel gaaf om mijn eigen merk te 
hebben.”

Na zijn studie marketing werkte Arjen 
tien jaar in loondienst. “Maar ik heb 
altijd geweten dat ik ooit voor mezelf 
zou beginnen”, vertelt hij. “Als zelf-
standige kan ik nog meer bedrijven 
helpen met het verbeteren van hun 
website. Dat deed ik hiervoor ook, 
maar ik kan nu nog meer focussen 
op wat ik leuk vind. Ik help bedrijven 
met adviezen of volledige verbeter-
trajecten en geef workshops. Mijn 
werk is mijn passie en ik heb er veel 
expertise in opgebouwd.”

Méér resultaat behalen
Arjen is met een moeilijk woord 
conversie specialist. Hij legt uit: “Ik 
onderzoek of een website zo goed 
mogelijk doet wat-ie moet doen. 

Elk bedrijf 
heeft met zijn 
website een 
doel. Je wilt dat 
mensen contact 
opnemen of iets 
aanvragen of 
kopen. Ik bekijk 
de website van 
mijn klanten en 
adviseer wat ze 
kunnen doen 
om er méér 
resultaat uit te 
halen.”
 
Bezoekers 
verleiden
Onder meer de 
duidelijkheid 
en de gebruiks-
vriendelijkheid 
van de website worden door Arjen 
onder de loep genomen. “Soms 
komt door een andere woordkeus de 
boodschap opeens veel beter over.” 
En je moet je bezoekers verleiden: 
“Als je wilt dat ze op een knop klik-
ken, helpt het als er een afbeelding 
bij staat van iemand die in de richting 

van die knop kijkt. Het is heel leuk 
om steeds weer te zien dat dat echt 
wérkt, bij websites van heel verschil-
lende bedrijven in allerlei branches.”

Enthousiast 
Twee keer heeft Arjen een master-
class ‘online overtuigen’ gegeven 
voor de deelnemers van Zaai. Dat 
is een coachings- en begeleidings-
traject dat de gemeente aanbiedt 
aan startende ondernemers. “Heel 
gaaf om te zien hoe enthousiast 
deze mensen zijn en direct met mijn 
adviezen met hun website aan de 
slag gaan.” Zijn kennis kan Arjen 
natuurlijk ook voor zijn eigen bedrijf 
inzetten.
 
Ga er gewoon voor
Twee weken geleden kwam wethou-
der Ap Reinders (Ondernemerschap) 
bij Arjen op werkbezoek. Hij wilde 
zijn ervaringen als zp’er (zelfstandig 
professional) horen en of er zaken 

zijn waar hij tegenaan loopt. “Je kunt 
echt merken dat hij ondernemers 
een warm hart toedraagt.” De tip 
van Arjen voor de gemeente is dan 
ook om vooral zo door te gaan met 
aandacht te geven aan ondernemers. 
En misschien is een jaarlijkse ‘onder-
nemersdag’ een idee? Zijn tip voor 
andere (bijna) starters: “Begin vanuit 
de kennis en ervaring die je hebt 
opgebouwd. Regel een financiële 
buffer en ga er dan voor. Laat je niet 
afschrikken doordat je een business-
plan zou moeten hebben. Begin 
gewoon en doe waar je goed in bent 
en vooral wat je leuk vindt.”
 
In het najaar gaat het coachings- en 
begeleidingstraject Zaai voor star-
tende ondernemers weer van start 
(zie bericht hiernaast). Ook organi-
seert de gemeente twee keer per 
jaar in het raadhuis een bijeenkomst 
voor startende ondernemers, het 
Startersplatform.

Wethouder Ap Reinders (rechts) was op werkbezoek bij Arjen Hanssen om te horen over zijn ervaringen als 
startende zelfstandig professional. Foto: Jur Engelchor


