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Registeren lokale 
politieke partijen 
Op 21 november zijn er 
in Haarlemmermeer en in 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude gemeenteraadsver-
kiezingen voor de nieuwe, 
samengevoegde gemeente. 
Lokale politieke partijen die 
willen deelnemen, moeten 
zich vóór 27 augustus 2018 
(opnieuw) laten registre-
ren. Dat geldt voor nieuwe 
lokale partijen, maar ook 
voor lokale partijen die bij de 
vorige gemeenteraadsver-
kiezing hebben meegedaan. 
Landelijke politieke partijen 
die hebben meegedaan met 
de verkiezing van de Tweede 
Kamer of Provinciale Staten 
hoeven zich niet opnieuw 
te laten registreren. Meer 
informatie via verkiezingen@
haarlemmermeer.nl of via 
0900 1852 (vragen naar team 
Verkiezingen). 

Informatieavond Fanny 
Blankers-Koenlaan 
Onlangs is een onderzoek 
naar de herinrichting van de 
Fanny Blankers-Koenlaan 
gestart om de laan veiliger te 
maken. Via de gemeenteweb-
site kon gestemd worden op 
drie schetsontwerpen. Maar 
liefst 398 mensen hebben 
gestemd. De gemeente wil 
de bewoners nu laten weten 
wat er met de wensen en 
opmerkingen wordt gedaan. 
Daarom is er op maandag  
11 juni een informatie-
avond in de aula van het 
Haarlemmermeer Lyceum, 
locatie Zuidrand, Nieuwe 
Molenaars laan 20, 2134 AS 
Hoofddorp. De presentatie 
begint om 19:30 uur, inloop 
vanaf 19.15 uur. Aanmelden 
kan via GenR@haarlemmer-
meer.nl onder vermelding 
van naam, e-mailadres, 
woonadres en het aantal 
mensen dat meekomt.

Schetsontwerp van rotonde in de 
Fanny Blankers-Koenlaan.

Kunst in Spaarndam op 
2 en 3 juni
De locaties zijn vastgelegd en 
de kunstenaars zijn er klaar 
voor. Dit weekend, zaterdag 
2 en zondag 3 juni, kun-
nen inwoners en bezoekers 
weer genieten van Kunst in 
Spaarndam (KIS). Op een 
groot aantal plekken is werk 
te zien van kunstenaars die 
in Spaarndam wonen of 
er een band mee hebben. 
Ook zijn er allerlei optre-
dens, zoals van de Hanadon 
Taikogroep (bij de opening 
zaterdag om 12.00 uur), het 
Spaarne Jazz Kwartet en nog 
veel meer. Voor kinderen 
zijn er onder meer work-
shops tekenen en schilderen. 
Uiteraard is er op de kunst-
route voldoende gelegen-
heid voor een hapje en een 
drankje. Meer weten? Kijk op 
kunstinspaarndam.nl.

Nieuwe fase voor Hoofddorp-Centraal 
HOOFDDORP - Het open proces Hoofddorp-Centraal wordt langzamer-
hand afgerond en gaat verder in aparte projecten. De gemeente ontwik-
kelt het hele centrumgebied van Hoofddorp binnenkort meer als één 
geheel. Dat vertelde projectwethouder Adam Elzakalai aan zo’n zeventig 
bezoekers tijdens een bijeenkomst van Hoofddorp-Centraal op 23 mei. 
Hier werd de stand van zaken in het centrumgebied van Hoofddorp 
toegelicht.

Tijdens de bijeenkomst werd dui-
delijk dat de ontwikkeling van het 
centrumgebied van Hoofddorp een 
nieuwe aanpak krijgt. Er zijn naast 
Hoofddorp-Centraal op dit moment 
veel verschillende projecten in het 
centrumgebied van Hoofddorp. 
Daarin komt meer eenheid door het 
gebied als één geheel te beschou-
wen, met iemand die dat begeleidt. 
Ook moet er een nieuwe naam 
komen voor het hele centrumgebied.

Mooi proces
Adam Elzakalai tijdens de bijeen-
komst: “Het is inmiddels vier jaar 
geleden dat we hier voor het eerst 
met elkaar zaten. Projectwethouder 
Marjolein Steffens-van de Water en 
ik hadden het er net over dat het een 
heel mooi proces is geweest. Enkele 
onderdelen zijn al als aparte projec-
ten verder ontwikkeld. Langzamer-
hand zien we het resultaat daarvan. 
Het meest opvallend vind ik de 

nieuwe fiets- en wandelroute tussen 
het station en het centrum. Als je 
daar overheen loopt of fietst, denk je: 
ja dit is echt van ons allemaal. We zit-
ten inmiddels op de bankjes die we 
zelf hebben uitgekozen.” 

Projecten
Een van de projecten die zijn voort-
gekomen uit het open proces Hoofd-
dorp-Centraal zijn de woonplannen 

van Hyde Park in 
Beukenhorst-West. 
Elzakalai: “Met 
Beukenhorst-West 
zijn we al best ver. 
Wij hopen voor de 
zomer een akkoord 
te krijgen van de 
raad op het steden-
bouwkundig plan. 
Maar er zijn ook 
andere, kleinere 
projecten. We zien 
dat het gebied echt 
vorm krijgt, maar 
we zijn er nog niet. 
Zo is er de verdere 
ontwikkeling van 
het Wandelbos, de 
Fruittuinen en de 
tennisvereniging.” 

Participeren
De procesregisseur 

van Hoofddorp-Centraal gaf aan dat 
het belangrijk is om te weten hoe de 
omwonenden en anderen zelf mee 
willen denken over de projecten. 
“Er ligt nu een plan van de tennis-
vereniging, waarvan wordt bekeken 
of dat haalbaar is. Zo ja, dan komt 
daarvoor een aparte projectleider. In 
de Fruittuinen willen we binnenkort 
een belevingstuin aanleggen met 
onder meer een moestuin met een 
bijenstal. Dat besluit neemt de raad 
bij de behandeling van de voorjaars-
nota. Als de raad positief besluit, 
kunnen we hier in de loop van 
volgend jaar mee beginnen.”

Rondetafelgesprekken
In vier rondetafelgesprekken gaven 
de deelnemers aan wat zij belangrijke 
onderwerpen vinden om bij betrok-
ken te blijven. Zij dachten na over wat 
het gebied tot een succes maakt, 
als je over twintig jaar terug zou 
kijken. Ook konden de deelnemers 
meedenken over een nieuwe naam 
voor het gebied. Al deze meningen 
tellen mee in een advies aan de raad 
over de verdere ontwikkeling van het 
centrumgebied van Hoofddorp. 
De volgende bijeenkomst van 
Hoofddorp-Centraal is op 20 juni. 
Dan wordt het nieuwe wandel- en 
fietspad door het gebied feestelijk 
geopend.

Groep 7A ’t Venne wint de Zilveren Microfoon

Open proces Hoofddorp-Centraal
Om meer samenhang en levendigheid in het gebied tussen het cen-
trum en het station van Hoofddorp te krijgen, koos de gemeente vier 
jaar geleden voor een rigoureuze ‘anders-dan-anders-aanpak’. In een 
open proces gingen inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere 
belanghebbenden regelmatig met elkaar in gesprek.

Deelnemers van de bijeenkomst van Hoofddorp-Centraal op 23 mei tijdens de rondetafelgesprekken.
Foto: Karin Dekkers

HAARLEMMERMEER - Groep 
7A van basisschool ’t Venne uit 
Nieuw-Vennep is dit seizoen de 
beste radiomaker. De leerlingen 
waren met hun nieuwsuitzending 
bij MeerRadio de beste van alle 
deelnemende klassen. Zij kregen 
daarom op woensdag 23 mei van 
wethouder Derk Reneman en Pier 
K-directeur Monika van der Ent de 
hoofdprijs: de Zilveren Microfoon.

Het was dit jaar de derde keer dat 
MeerRadio samen met Pier K de 
workshop ‘Maak Nieuws bij Meer-
Radio’ gaf. Hiermee willen zij de 
bovenste drie groepen van basis-
scholen in Haarlemmermeer een 
kijkje geven in het radio maken. Dit 
jaar deden verschillende klassen van 
basisscholen ’t Venne uit Nieuw-
Vennep en Klippeholm uit Hoofddorp 
mee. In een aantal maanden leerden 
zij onder andere lokaal nieuws verza-
melen, presenteren, nieuwslezen en 
interviewen. De leerlingen werden 
tijdens de uitzendingen begeleid 

door de vrijwilligers van de lokale 
radiozender.
 
Jury zeer tevreden
De jury was niet alleen te spreken 
over de prestaties van de winnaar, 
maar ook over de radio-uitzendingen 
van de andere klassen. Wat direct 
opviel bij groep 7A van ’t Venne was 
de vlotte presentatie en het leuke 
interview. Maar volgens de jury was 
ook het interview van groep 7A van 
Klippeholm erg sterk: de interviewer 

vroeg goed door en de gast gaf ori-
ginele antwoorden. Bij groep 6A van 
’t Venne vielen de grappige en ver-
rassende berichten op, terwijl groep 
6B het weer moest hebben van de 
kennis rond de Nederlandse Formule 
1-held Max Verstappen.

Andere plannen
Het gezegde luidt: ‘jong geleerd is 
oud gedaan’. Maar op de vraag aan 
Lisanne en Maartje van de winnende 
klas of ze later voor de radio willen 

werken, volgt toch een voorzichtig 
antwoord: misschien. Ze hebben, zo 
lijkt het, toch andere plannen. Maar-
tje: “Ik zou graag tandarts willen wor-
den.” En Lisanne ziet zichzelf liever 
orthopedagoog worden. Alhoewel 
de leerlingen geen toekomst zien 
bij de radio, vinden wethouder Derk 
Reneman (Cultuur) en Pier-K direc-
teur Monika van der Ent dat de jonge 
scholieren wel veel talent hebben.

Felicitaties 
Derk Reneman: “De leerlingen van 
groep 7A van ‘t Venne in Nieuw-Vennep 
hebben een fantastische uitzending 
van WeekNieuws neergezet. De jury 
heeft vooral veel lof voor de goede 
samenwerking. Die viel meteen op: 
een gouden team. Er waren goed 
geschreven nieuwsberichten, die ook 
goed werden voorgelezen en de berich-
ten van ‘Het nieuws van de school’ 
waren erg origineel. Er is hard gewerkt, 
samen met juf Annick. Een terechte 
winnaar, van harte gefeliciteerd.”

Nieuw seizoen
Alle uitzendingen van dit jaar zijn te 
vinden op meerradio.nl. Opgeven 
voor de workshop ‘Maak Nieuws 
bij MeerRadio’ voor het nieuwe 
schooljaar 2018/2019 kan via kunsten-
cultuuropschool.nl.

Groep 7A van basisschool ’t Venne uit Nieuw-Vennep is dit seizoen de beste radiomaker 
en ontving daarom de Zilveren Microfoon. Foto Jur Engelchor 



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 7 juni  
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de 
  agenda, van de verslagen van 26 april 2018 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 Uitvoeringsplan Wonen met Zorg (2018.0022374). 
  Raadzaal
19.00-20.00 uur Sessie Onteigeningsplan ‘Woon- en winkelcomplex 
  Concourslaan-Tuinweg in Hoofddorp’ (2017.0060590) / 
  Informatiebrief stand van zaken verwerving inzake 
  onteigening ‘Woon- en winkelcomplex Concourslaan-
  Tuinweg in Hoofddorp’ (2686068). Heijezaal
20.00-21.00 uur Sessie Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp: beantwoor-
  ding zienswijzen en vaststellen ruimtelijke criteria bedrijven-
  terrein Lijndenhof (2018.0022190). Raadzaal
20.00-21.00 uur Sessie Jaarstukken 2017 en Programmabegroting 2019-
  2022 Veiligheidsregio Kennemerland (2018.0022357). 
  Heijezaal
21.00-22.00 uur Sessie Zienswijze op jaarstukken 2017 en meerjaren-
  begroting 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
  gebied (OD NZKG) (2018.0023539). Raadzaal
21.00-22.00 uur Sessie Bestemmingsplan Hoofddorp Tudorpark en 
  omgeving 1e herziening (2018.0021792). Heijezaal
Ca. 22.15 uur Stemmingen.

Volgend Raadsplein na 7 juni: donderdag 14 juni, 19.00 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.

Dag van de Architectuur
Steden verdichten in een 
hoog tempo. Architectuur 
en stedenbouw spelen een 
belangrijke rol in de leefbare 
stad. De Dag van de Architec-
tuur, zaterdag 2 juni, staat 
dit jaar in het teken van ‘de 
stad voor morgen’. Podium 
voor Architectuur organiseert 
samen met Iktoon en Regie-
groep Rijsenhout zaterdag-
middag een minifestival in 
Rijsenhout boordevol activi-
teiten voor alle leeftijden met 
workshops, fietsen, dialoog 
en muziek. Bouw een eigen 
‘tiny house’, praat mee over 
kleinschalig wonen, doe yoga 
in de polder of ga mee op 
fietsexcursie in en om deze 
‘parel aan de Westeinderplas’. 
Kijk voor het programma op 
podiumarchitectuur.nl.

Ruimere openingstijden 
winkels
Winkels in Haarlemmermeer 
mogen vanaf 1 juni 2018 op 
zon- en feestdagen van 6.00-
22.00 uur open. Supermarkt-
ondernemers hadden de 
gemeente daarom gevraagd. 
Voor Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude is hetzelfde 
besloten. De ruimere ope-
ningstijden sluiten volgens 
het college van B en W aan 
bij het gedrag van consu-
menten die graag op zon-
dag en ‘s avonds winkelen. 
Bevoorrading van de winkels 
mag op zon- en feestdagen 
alleen tussen 12.00 en 18.00 
uur. Dit om overlast voor de 
buurtbewoners te voorko-
men. Winkeliers beslissen 
zelf of zij van de ruimere ope-
ningstijden gebruikmaken.

De winkels mogen op zon- en 
feestdagen van 6.00-22.00 uur 
open. Foto: Renata Jansen-Fotografie
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Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er haarlemmermeer.nl/
werkenaandeweg.  

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Badhoevedorp
Pa Verkuijllaan, 4-29 juni, afgesloten.

Beinsdorp 
Hillegommerdijk ter hoogte van 
nr. 376, 31 mei, weg half afgezet.

Hoofddorp
Kruisweg, 4 juni, weg half afgezet.
Planetenweg, 5 juni-3 juli, weg half 
afgezet.
Neptunusstraat, 5 juni-3 juli, 
weg geheel gesloten.
Westerschelde, 6 juni, afgesloten.

Lijnden
Hoofdweg-Westzijde, 4 juni, weg half 
afgezet.

Nieuw-Vennep
Athenelaan, 4-8 juni, afgesloten.
Laan van Berlioz, 4-19 juni, afgesloten.

Sapporrodreef, 4-6 juni, weg half 
afgezet; 7-8 juni, afgesloten.
Wayesteinsingel, 5 juni, weg half 
afgezet.
Hoofdweg-Westzijde, 4-6 juni, weg 
half afgezet.

Rozenburg
Incheonweg/Aalsmeerderweg, 
6-8 juni, weg half afgezet.

Schiphol
Rijkerstreek, 31 mei, weg half afgezet.
Stationsplein Zuidwest, 31 mei-1 juni, 
weg half afgezet.

Zwanenburg
Dennenlaan (tussen Wilgenlaan en 
Olmenlaan), 2 juni, afgesloten 
(braderie).
Gebied rondom ‘De Bataaf’, 31 mei-
3 juni, parkeerhinder (feestweek 
Zwanenburg).

Werken aan de weg

U bent dan toch op de fiets geklommen? 

“Ja hoor, eindelijk een rondje op de 
fiets! Nadat ik vorige week bij een 
bezoek aan de Meerwinkel, waar 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt werkzaam zijn, werd ver-
blijd met een opgeknapte tweede-
handsfiets, kon ik er ook niet meer 
omheen. Mijn voorganger was al be-
kend als de Fietsende Burgemeester 
en afgelopen week ben ik met een 
aantal medewerkers gaan ‘toeren’ 
door het Haarlemmermeerse Bos, de 
Groene Weelde en Vijfhuizen. De bos-
wachters hebben in een gesprek de 
nog jonge geschiedenis uitgelegd van 
het enorme bos. Als groene oase is 
het bos van belang voor zowel de bio-
diversiteit in onze gemeente als het 
bredere woon- en werkklimaat. Vele 
mensen wandelen of rennen er hun 
dagelijkse en wekelijkse vaste rond-
jes, maar er zijn ook talloze evene-
menten in het zomerseizoen. Zo was 
in de Groene Weelde net het Keltfest 
- dat het afgelopen weekend voor het 
eerst in Haarlemmermeer plaatsvond 
- in aanbouw en heb ik even Big Spot-
ters Hill beklommen voor een prach-
tig uitzicht over onze gemeente. Op 
de fiets togen we verder naar Fort 
Vijfhuizen voor een heerlijke lunch 
en daarna door richting de Expo.  

We maakten kennis met de nieuwe 
directie en hoorden hoe de samen-
werking tussen Expo en de dorps-
vereniging de komende tijd verbeterd 
gaat worden. En we eindigden met 
een stil moment. Ik was diep onder 
de indruk van het MH17-monument. 
Wat een eer om dit binnen onze ge-
meentegrenzen te mogen huisves-
ten. Een groot aantal inwoners van 
Vijfhuizen is als vrijwilliger betrokken 
geraakt bij het onderhoud van het 
monument en heeft onlangs 2.500 
zonnebloemzaadjes geplant: gemixt 
Oekraïens en Nederlands. Daardoor 
zal er op 17 juli, als we daar met 2000 
nabestaanden en officials de 298 ge-
vallenen herdenken, een grote gele 
bloemenzee staan die het monument 
omarmt en die het herinneringsbos 
een gouden gloed geeft. Want juist 
de gouden herinneringen helpen de 
nabestaanden om het verdriet een 
plek te geven.”

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Nieuwe Pioniers met kunst en cultuur
HAARLEMMERMEER – Het Cultuurgebouw is de nieuwe partner van 
Nieuwe Pioniers, het crowdfundingplatform van gemeente Haarlem-
mermeer. Wie een goed idee heeft om de gemeente beter, mooier en 
leefbaarder te maken, kan bij Nieuwe Pioniers terecht voor hulp om dit 
te realiseren.

Initiatiefnemers kunnen hun project 
bekendmaken op nieuwepioniers.
nl en hier geld inzamelen. Ook biedt 
Nieuwe Pioniers de initiatiefnemers 
workshops en begeleiding door één 
van de partners. Nieuwste partner 
is, sinds januari, Het Cultuurgebouw. 
Sjors van der Vlugt is als hoofd 
beeldende kunst en sociaal domein 
(“zo staat het tenminste op mijn 
visitekaartje”) van Pier K werkzaam 
bij Het Cultuurgebouw: “Het enige 
expertisegebied dat nog ontbrak 
bij Nieuwe Pioniers was kunst en 
cultuur. Dat gat hebben wij natuurlijk 
gráág opgevuld!.” Overige partners 
zijn Meerwaarde, Team Sportservice 
Haarlemmermeer, NMCX Centrum 
voor Duurzaamheid en Maatvast.

Van idee tot project
Zelf doen is een van de pijlers van 
Nieuwe Pioniers. De indieners van 
een goed idee voeren zelf campagne 
om via crowdfunding het benodigde 
geld bij elkaar te brengen. Nieuwe 
Pioniers helpt met het opzetten 
van de crowdfundcampagne. Is het 
streefbedrag behaald, dan verdub-
belt de gemeente dit bedrag met 
een maximum van 2.500 euro. De 
partners begeleiden de uitvoering. 
In onderling overleg tussen initiatief-
nemers en Nieuwe Pioniers wordt 
bepaald welke van de partners het 
beste past om van een ingediend 
idee een echt project te maken. 

Deuren openen
Dankzij de kennis van de partners 

wordt het voor initiatiefnemers mak-
kelijker om hun project van de grond 
te krijgen. Sjors van der Vlugt: “In 
ons geval is dat op het gebied van 
kunst en cultuur. Het Cultuurgebouw 
staat voor creativiteit, soms weten 
wij net een andere manier om dingen 
tóch voor elkaar te krijgen. Wij weten 
de weg naar sponsors en subsi-
diepotjes en wij kennen kunstenaars 
en andere cultuurprofessionals. Het 
Cultuurgebouw is penvoerder, dat 
betekent dat wij uit onze naam en 
op ons briefpapier partijen kunnen 
aanschrijven. Dat opent sommige 
deuren net ietsje sneller.”

Enthousiast
Sjors van der Vlugt is ooit zelf 
via Nieuwe Pioniers een initiatief 

gestart: Hoofddorp Aan Zee, voor 
kinderen die niet op vakantie kunnen. 
“Nieuwe Pioniers heeft mij ontzet-
tend geholpen. Ik ben blij dat ik nu 
wat terug kan doen. Mensen met 
een goed idee zijn vaak supe-
renthousiast, maar missen soms het 
overzicht. Ik fungeer als vraagbaak 
en iemand om plannen tegenaan te 
houden. Omdat ik niet zo diep in het 
idee zit, kan ik makkelijker afstand 
bewaren en met een frisse blik naar 
de plannen kijken. Hoewel ik officieel 
geen nieuwe plannen bedenk, laat ik 
me snel inspireren en denk ik volop 
mee!”

Ook een idee om Haarlemmermeer 
beter te maken? Meld het aan via 
nieuwepioniers.nl.

Sjors van der Vlugt van Het Cultuurgebouw: “Wij weten soms net een andere manier om 
dingen tóch voor elkaar te krijgen.” Foto: Margo Oosterveen


