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Nieuwe ambtsketen
Eric van Limpt maakt 
de ambtsketen voor de 
burgemeester van de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer. 
Het ontwerp van deze 
Hoofddorpse goudsmid 
won het van de ontwerpen 
van een aantal traditionele 
makers van ambtsketens 
in Nederland. Voor Van 
Limpt is het maken van een 
burgemeestersketen nieuw. 
Het ontwerp is dan ook 
anders dan anders en ook 
zijn benadering is bijzonder. 
Zo besteedt hij veel aandacht 
aan de draagbaarheid van 
de keten. Het resultaat kan 
iedereen zien op woensdag 
2 januari 2019. Dan draagt 
de burgemeester de nieuwe 
ambtsketen voor het eerst 
tijdens de installatie van de 
nieuwe gemeenteraad.

Goudsmid Eric van Limpt. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Woonservice wordt 
WoningNet
Vanaf 1 januari regelt 
WoningNet de toewijzing van 
sociale huurwoningen in de 
hele gemeente Haarlemmer-
meer. Dus ook in het gebied 
van de huidige gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. Wie nu in Haarlem-
merliede en Spaarnwoude 
woont en is ingeschreven 
bij Woonservice, heeft tot 
1 januari 2019 de tijd om 
toestemming te geven voor 
inschrijving bij WoningNet 
Stadsregio Amsterdam. Dat 
is gratis. De eerste twee ver-
lengingen van een jaar zijn 
ook gratis. De opgebouwde 
inschrijftijd blijft behouden. 
Ook geldt tien jaar extra 
inschrijftijd voor woningen in 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. Wie is ingeschreven 
bij Woonservice ontvangt 
meer informatie. Woningzoe-
kenden uit Haarlemmermeer 
die zijn ingeschreven bij 
WoningNet kunnen vanaf 1 
januari 2019 ook reageren op 
woningen in Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude. 

Eind december 
geen paspoorten en 
rijbewijzen
Identiteitskaarten, paspoor-
ten of rijbewijzen aanvragen 
kan in Haarlemmermeer en 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude niet van zaterdag 22 
december 2018 tot en met 
woensdag 2 januari 2019. 
Vanwege de fusie wordt de 
basisregistratie personen 
(BRP) van de twee gemeen-
ten in deze periode samen-
gevoegd. Die is dan niet 
beschikbaar. Ook kunnen 
inwoners in deze periode 
geen uittreksels verkrijgen. 
Een uittreksel aanvragen of 
andere diensten online rege-
len kan tot 16 december. Dit 
kan tot 21 december wel aan 
de balie. Op haarlemmer-
meergemeente.nl/overzicht-
beperkte-dienstverlening 
staat per product een over-
zicht tot wanneer aanvragen 
of afhalen mogelijk is.

Definitieve uitslag verkiezingen
HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE – Op 
de voet gevolgd door HAP,  is de VVD is bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 21 november de grootste partij geworden van het nieuwe 
Haarlemmermeer. De liberalen houden zeven zetels. HAP scoorde slechts 
0,7 procent minder stemmen en heeft nu ook zeven zetels.

Het initiatief bij de collegeonderhan-
delingen ligt dus bij de VVD. Over die 
onderhandelingen liet VVD-lijsttrekker 
Jurgen Nobel op de verkiezingsavond 
nog niets los: “Alles is mogelijk.” HAP-
lijsttrekker Marjolein Steffens-van de 
Water voelde zich ook een winnaar. 
HAP behaalde één zetel meer dan bij 
de vorige verkiezingen. “We zijn erin 
geslaagd om de verdubbeling van 
2014 vast te houden. Ook is de partij 
in aantal stemmen nog meer naar de 
VVD toe gegroeid. Het verschil is nog 
geen driehonderd.”

Regeren is halveren
Voor D66 blijkt regeren halveren: 
de partij heeft nog maar drie van de 

zes zetels over. Toch trok lijsttrekker 
Joost Koomen nog niet de conclusie 
dat zijn partij hiermee ook haar plek 
in de nieuw te vormen coalitie kan 
vergeten. “Ons past nu wel beschei-
denheid.” De PvdA is teruggevallen 
van vier naar drie zetels. De CDVP 
van Anneke van der Helm heeft de 
enige zetel die zij had verloren.

Opkomst
Een andere grote verliezer is de 
lokale democratie in Haarlemmer-
meer: de opkomst was nog geen 
35 procent. Hiervoor zijn verschil-
lende verklaringen genoemd. Dat 
dit ‘fusieverkiezingen’ waren en dat 
er veel minder aandacht was van 

de landelijke media, zijn de meest 
gehoorde. GroenLinks-lijsttrekker 
Maaike Ballieux opperde de mogelijk-
heid dat de inwoners juist tevreden 

zijn en daarom 
stemmen niet zo 
urgent vinden. 

Forza! wint
Tot de winnaars 
behoort Forza! 
ook. Deze lokale 
partij haalde in 
2014 vier zetels 
binnen, raakte 
er onderweg 
twee kwijt door 
interne perikelen, 
en komt nu uit 
op vijf zetels. 
GroenLinks boekte 
één zetel winst 
en komt daardoor 
op vier. Maaike 
Ballieux noemde 
deze winst 
“niet zo eclatant 

(daverend)” maar sluit zeker niet uit 
dat haar partij een wethouder gaat 
leveren. Ze relativeerde de verschil-
len met bijvoorbeeld de VVD. “We 
verschillen meer in het hoe dan in 
het wat.” 

Stabiel
Het CDA van Mariette Sedee blijft 
gelijk met vijf zetels. Daarmee 
komen de christendemocraten in 
elk geval getalsmatig in beeld voor 
een plek in de nieuwe coalitie. De 
ChristenUnie-SGP verdubbelde het 
aantal zetels en komt uit op twee. 
Nieuwkomer GEZOND Haarlemmer-
meer heeft een zetel veroverd. EEN 
Haarlemmermeer en SRH behouden 
elk hun zetel. De volledige uitslag 
staat op haarlemmermeer.nl/verkie-
zingen.

De nieuwe gemeenteraad wordt 
geïnstalleerd op 2 januari 2019, een 
dag nadat de fusie van Haarlem-
mermeer met Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude een feit is.

HOOFDDORP - De jeugd van 
Hoofddorp de geschiedenis op het 
fort laten beleven. Dat zou toch ge-
weldig zijn?! Deze gedachte kwam 
zes jaar geleden op in het hoofd 
van cultuurondernemer Femme 
Hammer. Regelmatig fietste zij 
langs het fort in het centrum van 
Hoofddorp en zag een schat die 
moest worden blootgelegd. 

Anno 2018 is de drijfveer van Femme 
ongewijzigd. Verschil is dat ze niet 
langer alleen staat. Een grote groep 
mensen en instanties gelooft in haar 
droom. Donderdag 8 november werd 
het officiële startsein gegeven voor 
de herbestemming van het fort aan 
de Hoofdweg in Hoofddorp. “Door 
de geopende deuren het terrein oplo-
pen, gaf echt een première-gevoel!” 

Nadat in 2012 de Stichting Fort van 
Hoofddorp werd opgericht, is veel 
werk verricht. “Praktische zaken in 
kaart brengen kost veel tijd. Net als 
de talloze overleggen en de procedu-
res die moesten worden doorlopen. 
Dat het is gelukt de inspiratie vast 
te houden, zegt iets over de lange 
adem van alle betrokkenen.”

Start renovatie
De renovatie van het fort is be-
gonnen. “Het hele monument 
wordt gerenoveerd en toegankelijk 
gemaakt. Een nieuwe brug, een 
toegangshek, een aanlegsteiger en 
een klein openluchttheater worden 
toegevoegd.” Streven is dat het 
casco volgend jaar zomer klaar is. 
“Het fort verandert in een stadspark 
met ruimte voor horeca, cultu-
rele activiteiten en werkplekken. 
Bezoekers kunnen straks terecht 
in het restaurant en op het terras, 
wandelen over het fortpad en door 
de wilde tuin, openluchtvoorstel-
lingen bijwonen en andere culturele 
activiteiten beleven.”

Maak zelf geschiedenis
Niet alleen wil Femme de geschie-
denis van het fort teruggeven aan de 
jeugd. Ook wil ze jongeren deel la-
ten uitmaken van die geschiedenis. 
“Tien creatieve, ondernemende jon-
geren kunnen op hun eigen manier 
de renovatie vastleggen. Het project 
start in december. Elke jongere kiest 
een vaste plek van waaruit hij of zij 
de ontwikkeling van het fort een jaar 
lang volgt. Dat hoeft niet per se een 

plek op het fortterrein te zijn. Het 
kan ook vanuit een slaapkamerraam 
dat uitkijkt op het fort of vanaf het 
fietspad. De manier waarop staat 
jongeren vrij: vlog, blog, film, foto-
grafeer, teken, rap, alles kan!” Zo 
maken zij de transformatie van het 
fort zichtbaar, hoorbaar en tastbaar 
voor het publiek. Jongeren kunnen 
zich nog aanmelden. Meer informa-
tie staat vanaf vrijdag 30 november 
op fortvanhoofddorp.nl.

‘Vlog, teken of rap 
renovatie van het fort’

Femme Hammer wil jongeren betrekken bij de geschiedenis van het fort bij Hoofddorp. 
Foto: Jur Engelchor

 Partij Aantal zetels Aantal zetels 
  2018 2014

VVD 7 7

HAP 7 6

D66 3 6

CDA 5 5

FORZA 5 4

PvdA 3 4

GroenLinks 4 3

ChristenUnie-SGP 2 1

EEN Haarlemmermeer 1 1

SRH 1 1

CDVP 0 1

GEZOND Haarlemmermeer 1 nvt

De lijsttrekkers in debat tijdens de verkiezingsavond. Foto: Blue-Sky Fotografie



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 6 december
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de 
  agenda, van de verslagen van 1 november 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 Raadssessie Najaarsrapportage 2018 (2018.0070500) en 
  Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2018 
  (2018.0070472). Raadzaal
19.00-20.00 uur Sessie Voortgangsrapportage Groot Groen en Recreatie 
  2014-2018 (2018.0069302). Heijezaal
20.00-21.00 uur Sessie Verordening participatieraad 2019 (2018.0066546). 
  Raadzaal
20.00-21.00 uur Besloten sessie tussentijds Meerjarenperspectief Grond-
  zaken (tMPG): standlijn 1-7-2018 (2018.0066654). Heijezaal
Ca. 21.15 uur Stemmingen

 Raadsplein 29 november
Raadzaal: 19.00 uur: Raadssessie Voortgangsrapportage mobiliteit oktober 
2018; 20.30 uur: Sessie TransforMeerMonitor 2017; 20.30 uur: Sessiedebat 
Vervolg Middenvariant Duinpolderweg. 
Heijezaal: 19.00 uur: Raadssessie Beeldkwaliteitsplan Hyde Park, Beuken-
horst-West (2018.0068506) en Kredietaanvraag Hyde Park (mogelijk deels 
besloten); 20.30 uur: Sessie Voortgangsrapportage PARK21 2017/2018 
(2018.0061915) (mogelijk deels besloten). 

Volgend Raadsplein: donderdag 20 december; dat is ook de laatste ge-
meenteraadsvergadering van de raadsperiode 2014-2018 (afscheidsraad) en 
de laatste gemeenteraadsvergadering van de oude gemeente Haarlemmer-
meer (1852-2018).

■ 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. Al het nieuws van de 
gemeente staat op haarlemmer-
meer.nl/informeer. Abonneren op 
de nieuwsbrief van InforMeer 
online kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer.

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

Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Gluren bij de buren
Een huiskamerfestival waar-
bij het vloerkleed het podium 
is en de bank de tribune, dat 
is ‘Gluren bij de Buren’. Dit 
landelijke initiatief komt voor 
het eerst naar Haarlemmer-
meer op zondag 10 februari 
2019 van 12.00-17.00 uur. 
Inwoners kunnen meedoen 
door hun huiskamer open te 
stellen voor een koor, zanger, 
woordkunstenaar, jazz-trio of 
theatermaker, door zelf op 
te treden of optredens bij te 
wonen. Per huiskamer is er 
drie keer een optreden van 
maximaal 30 minuten. De 
optredens zijn gratis bij te 
wonen. Artiesten en gasthe-
ren en gastvrouwen kunnen 
zich nog uiterlijk 30 novem-
ber aanmelden via glurenbij-
deburen.nl/haarlemmermeer. 

Denk mee over de 
nieuwe Cruquiusbrug
De Cruquiusbrug richting 
Heemstede stamt al uit 1932. 
De verouderde brug wordt 
daarom in 2021-2022 vervan-
gen door een energiezuinige 
en onderhoudsarme brug. 
Omdat de nieuwe brug bre-
der wordt, hebben fietsers 
en voetgangers straks meer 
ruimte. Daardoor zal het 
verkeer op de N201 beter 
doorstromen. De provincie 
Noord-Holland wil graag 
dat bewoners, bedrijven en 
gebruikers meedenken over 
het ontwerp van de nieuwe 
brug. Iedereen kan daarom 
tot en met zondag 9 decem-
ber suggesties indienen via 
cruquiusbrug.nl. De provincie 
bekijkt dan of de ingediende 
suggesties het ontwerp ver-
der kunnen verbeteren.

Beeld: provincie Noord-Holland
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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
Schipholweg, nabij De Schuilhoeve, 
3-28 december, weg half afgezet.

Beinsdorp
Venneperweg, 4-5 december, 
weg half afgezet.

Boesingheliede
IJweg ter hoogte van nr. 449, 
4-11 december, weg half afgezet.

Hoofddorp
Vijverbos ter hoogte van nr. 96, 
30 november, afgesloten.
Wieger Bruinlaan, 3-21 december, 
weg half afgezet.

Rijsenhout
Nelson Mandeladreef, afrit A4, 4 de-
cember 21.00-05.00 uur, afgesloten.

Raadhuis Halfweg deels in gebruik

Werken aan de weg

Wist u dat ik niet de enige burge-
meester van de gemeente Haarlem-
mermeer ben? Julia Pieters mag deze 
titel ook dragen. Zij is namelijk door de 
kinderraad benoemd tot kinderburge-
meester van onze gemeente. Het is 
goed om te zien dat de jeugd al vroeg 
wordt betrokken bij de lokale politiek 
en ik steun dergelijke initiatieven dan 
ook van harte. Hoewel Julia en ik el-
kaar al regelmatig hebben gesproken 
tijdens diverse openbare optredens 
- zoals recent bij de intocht van Sinter-
klaas - vond ik het belangrijk om haar 
ook kennis te laten maken met mijn 
dagelijkse werkzaamheden. Daarom 
leek het een goed idee om een dagje 
met mij mee te lopen, maandag 26 
november was eindelijk het zover. Ze 
schoof om stipt 9.00 uur aan bij mijn 
afstemmingsoverleg waarbij zij een 
blik in de burgemeestersagenda kreeg 
en daarna mocht ze met mij mee 
naar een belangrijk overleg over vei-
ligheid. De vertegenwoordigers van  
politie, brandweer en marechaussee 
hebben haar (en mij) uitgelegd hoe 
ze de hele week zorgen voor een vei-
lig Haarlemmermeer, zoals met de 
schoolagenten die we op bijna alle 
scholen hebben. En de marechaus-

see legde uit hoe zij de politiezaken 
op Schiphol vervullen. De brandweer 
gaf aan dat ze gelukkig meer tijd aan 
preventie kunnen besteden dan aan 
branden blussen. Ook heeft Julia een 
rondje gemaakt door het raadhuis en 
kennisgemaakt met mijn collega’s die 
zich elke dag weer voor u inzetten. 
Aan het einde van de ochtend sloot 
ze nog even aan bij een overleg over 
bestuurlijke zaken, communicatie en 
juridische zaken. Ik hoop dat de rol 
van de kinderburgemeester en van de 
kinderraad de komende jaren zal toe-
nemen. Ook in Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude is overigens een kinder-
burgemeester, Nikki Koot. De jeugd 
is onze toekomst en we kunnen niet 
vroeg genoeg laten zien hoe we ons 
op politiek vlak op een goede manier 
kunnen inzetten voor de samenleving.

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

HALFWEG - Het oude deel van het raadhuis in Halfweg kan in december 
weer gebruikt worden als plek om te vergaderen en werken. Ook de po-
litie en de brugwachters nemen hun intrek in het gebouw. Burgemeester 
Pieter Heiliegers is blij dat delen van het gebouw nu stap voor stap weer 
beschikbaar komen.

“Het zal nog wel een paar maanden 
duren voordat we aan de balies van 
Burgerzaken in Halfweg inwoners en 
ondernemers weer van dienst kun-
nen zijn”, vertelt de burgemeester van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
“De oude balies zijn gevestigd in 
het deel van het pand dat ernstig is 
beschadigd. De balies van Burgerza-
ken krijgen daarom een andere plek 
in het raadhuis. Daarvoor moet er 
een nieuwe, beveiligde glasvezelver-
binding komen en moeten nieuwe 
balies met voorzieningen gemaakt 
worden. Dat kost tijd. Inwoners van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
kunnen zolang gelukkig in het raad-
huis in Hoofddorp terecht. En inwo-
ners van het noorden van Haarlem-
mermeer vanzelfsprekend ook.”
 
Werken en vergaderen
Vanaf 7 december kan het oude 
deel van het raadhuis weer gebruikt 
worden voor vergaderingen. In het 
monumentale deel van het raadhuis 
zijn dan ook werkplekken voor mede-
werkers van de gemeente ingericht. 
In het linker kantoordeel nemen bin-
nenkort ook de brugwachters weer 
hun intrek. Helaas kunnen zij op dat 
moment de bruggen nog niet vanuit 
die plek op afstand bedienen. Daar-

voor is een beveiligde glasvezelkabel 
nodig vergelijkbaar met die voor de 
balies van Burgerzaken.
 
Politie
Het politiesteunpunt Halfweg 
verhuist vanaf de Julianastraat 
naar het linker kantoordeel van het 
raadhuis. De politie is daar vanaf 11 
december operationeel. Door het 
politiesteunpunt in het raadhuis blijft 
de politie zichtbaar aanwezig voor 
inwoners. Zij kunnen nu op afspraak 
voor politiezaken in het raadhuis te-
recht. Zo is het politiesteunpunt een 
uitbreiding van de overheidsdienst-
verlening. En als het nodig is, is er 
sneller persoonlijk contact tussen 
politie en gemeente. 
 
Sinds september gesloten
Sinds half september is het hele 
raadhuis gesloten. Alle vergaderin-
gen en trouwerijen zijn verplaatst 
en de balies van Burgerzaken zijn 
tijdelijk verhuisd naar het raadhuis 
in Hoofddorp. Voor de werkplekken 
van bestuurders en medewerkers is 
tijdelijk een andere locatie gevonden. 
Reden voor de plotselinge sluiting 
was ernstige schade aan de funde-
ring van het rechter kantoorgedeelte 
van het raadhuis. De bouwkundige 

staat van dat deel van het raadhuis is 
nog steeds slecht. 

Gas, water en elektriciteit
De afgelopen periode is onderzocht 
welke delen van het raadhuis wél 
gebruikt kunnen worden. Vervolgens 
zijn de werkzaamheden van start 
gegaan om dat gebruik ook mogelijk 
te maken. Verwarming, elektriciteit, 
water, internet en het beveiligings-
systeem moesten opnieuw worden 
aangelegd of aangesloten omdat 
deze voorzieningen in het bescha-

digde deel het pand binnenkomen 
en daar ook de serverruimte en de 
ketelruimte zijn. Voor het gebruik van 
het oude raadhuis en het linker kan-
toordeel als werk- en vergaderlocatie 
is dat inmiddels geregeld.
 
Trouwerijen
Voor huwelijksvoltrekkingen op deze 
locatie maakt Burgerzaken nog geen 
afspraken. Vanwege werkzaamhe-
den aan het gebouw is het raadhuis 
daarvoor op dit moment nog niet 
geschikt.

Het raadhuis in Halfweg. Foto: Danny de Casembroot


