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Gemeenten gesloten op 
Tweede Pinksterdag 
Maandag 21 mei, Tweede 
Pinksterdag, zijn het raad-
huis en de servicecentra van 
Haarlemmermeer en het 
gemeentehuis van Haarlem-
merliede en Spaarnwoude 
gesloten. Inwoners kun-
nen die dag dus niet bij 
de gemeentelijke loketten 
terecht en de gemeenten zijn 
ook niet telefonisch bereik-
baar. 

Appelparade op 
Olmenhorst 
Landgoed De Olmenhorst 
staat komend pinksterweek-
end (20 en 21 mei) in het 
teken van de Appelparade. 
Tussen de groene fruitbomen 
op het landgoed staan tien-
tallen stands met (h)eerlijk 
eten en mooie producten. Er 
is muziek en straattheater. 
Kinderen kunnen zich uitle-
ven op skelters, op een pony 
rijden, naar het poppenthea-
ter gaan of zich laten schmin-
ken. Voor alle leeftijden is er 
een eetbare plantenwande-
ling met kookworkshop, een 
fairtrade-modeshow, boog-
schieten en slowbiken. De 
Appelparade is op Landgoed 
De Olmenhorst aan de Lis-
serweg 481 in Lisserbroek. 
Meer informatie via appelpa-
rade.nl. 

Kinderen kunnen ponyrijden 
tijdens de Appelparade. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Denk mee over verkeer
De gemeente heeft haar 
visie op verkeer en vervoer 
opnieuw geformuleerd. Cen-
traal staat dat iedereen zelf 
de keuze heeft hoe hij of zij 
zich verplaatst. Zo moet de 
doorstroming van autover-
keer verbeteren en moeten 
er betere fietsverbindingen 
komen. Ook wil de gemeente 
de verkeersveiligheid ver-
beteren en overlast door 
bijvoorbeeld (sluip)verkeer 
terugdringen. In maart zijn 
de plannen tijdens 3 bijeen-
komsten gepresenteerd aan 
inwoners en ondernemers. 
Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft de 
plannen goedgekeurd en 
nodigt nu iedereen uit daar-
op te reageren. Een samen-
vatting van de plannen en de 
volledige tekst van de Mobi-
liteitsvisie Haarlemmermeer 
staat op haarlemmermeer.nl/
denkmeeoververkeer. Inwo-
ners kunnen tot en met 22 
mei reageren door een brief 
te sturen naar de gemeente-
raad van Haarlemmermeer, 
postbus 250, 2130 AG Hoofd-
dorp of te mailen naar de 
gemeenteraad via griffie@
haarlemmermeer.nl.

Foto: Margo Oosterveen

Een bijzonder thuis met extra zorg
HOOFDDORP - “Beter kunnen we 
het niet doen voor onze kinderen”, 
zegt Gigi Calkoen. Ze is moeder 
van één van de acht jongvolwas-
senen die sinds begin dit jaar aan 
de Lutulistraat in de wijk Pax in 
Hoofddorp wonen.

Samen met de andere ouders, ver-
enigd in de Stichting ZilverEsdoorn, 
heeft Gigi Calkoen deze kleine woon-

gemeenschap met 24-uurszorg voor 
elkaar gebokst. Wethouder Tom Horn 
(Zorg, Welzijn en Wonen) opende 
woensdag dit particuliere initiatief.

Logeeradres
De kinderen zijn verstandelijk en/of 
fysiek beperkt en kennen elkaar al 
van een logeerhuis in Haarlem. Dat ze 
nu min of meer zelfstandig wonen, is 
echter wel nieuw voor ze. De één is 

al meer gewend dan de ander, vertelt 
Gigi Calkoen. “Er is een bewoner die 
in het weekeinde geen zin heeft om 
in het ouderlijk huis door te brengen. 
Maar mijn eigen kind had juist niet di-
rect in de gaten dat het ouderlijk huis 
niet meer het ‘thuis’ is en dat ons 
adres nu meer een logeeradres is.” 

Ups en downs
De bewoners zijn tussen de 18 en 

25 jaar en dus 
toe aan een 
nieuwe fase in 
hun leven, stelt 
Calkoen. Volgens 
de ouders van 
ZilverEsdoorn 
is het huis in 
Hoofddorp, 
dat ze na lang 
zoeken vonden, 
kochten en flink 
verbouwden, een 
betere optie voor 
hun kinderen dan 
een plek in een 
instelling. Het 
traject dat de 
ouders hebben 
moeten afleg-
gen om zo ver te 
komen, noemt ze 
‘enorm’. “Laten 
we het er maar 
op houden dat 
er veel ups en 
downs waren.”

Klik
Wat Stichting ZilverEsdoorn heeft 
gedaan, is volgens haar “niet uniek 
maar wel bijzonder.” Ze heeft wel 
een paar tips voor ouders die een 
vergelijkbaar particulier initiatief 
overwegen. “Zorg ervoor dat je 
door één deur kunt. Niet alleen de 
kinderen maar zeker ook de ouders. 
Wees er ook eerlijk over. Geef snel 
en duidelijk aan dat er wel of geen 
klik is.” 

Steun
De gemeente betaalt niet mee aan 
dit particuliere initiatief. Wel steunt 
wethouder Tom Horn in morele zin 
initiatieven voor kleine woongemeen-
schappen. Ook kreeg de Stichting 
ZilverEsdoorn de toezegging dat de 
gemeente haar initiatief nooit zou 
laten stranden. 

De moeite waard
Gigi Calkoen: “Onze kinderen wonen 
in een prachtig hoekhuis met een 
grote moestuin erbij, omgeven door 
veel groen. Het is hier rustig en toch 
is alles in de buurt. Wij kunnen zelf 
in- en uitlopen en de zorg bespreek-
baar maken. Het was een enorm 
traject maar met dit resultaat was 
het allemaal zeer de moeite waard.”
Er is nog ruimte voor één bewoner. 
Ook vrijwilligers en financiële steun 
zijn welkom. Kijk op zilveresdoorn.nl.
Lees het volledige artikel op haarlem-
mermeer.nl/informeer.

Inwoners kunnen tijdens het 
spreekuur langskomen met vragen 
over bijvoorbeeld het beheer van de 
openbare ruimte, de dienstverlening 
op het terrein van zorg en welzijn 
of over zaken die spelen rond de 
projecten in Badhoevedorp. De 
gebiedsmanager namens de ge-
meente, medewerkers van Maatvast 
en MeerWaarde en de wijkagent zijn 
aanwezig om vragen van inwoners 
te beantwoorden. Zeer waarschijnlijk 
sluit Ymere ook aan.
 
Halfweg
De gemeente moest in december 
2017 het pand met de burgerzaken-
balie aan de Sloterweg sluiten. Dat 
staat op de nominatie voor sloop om 
plaats te maken voor woningbouw. 
In het kader van ‘Huis van Haarlem-
mermeer’, een raadsbesluit over 
het nieuwe raadhuis en dienstverle-
ning door de gemeente, was toen 
al besloten om in het dorpshuis 
Badhoevedorp een informatiepunt in 
te richten en ook om één servicecen-
trum open te houden per gebied: in 

het noorden, midden en zuiden van 
Haarlemmermeer. In Nieuw-Vennep 
en Hoofddorp was al een servicecen-
trum. Het gemeentehuis in Halfweg 
bleek daarnaast de meest geschikte 
locatie voor een servicecentrum in 
gebied Noord. En dan is er ook nog 
de paspoortbalie op Schiphol.

Kostbaar
Volgens de dorpsraad van Badhoeve-
dorp zijn de nieuwe locatie in Halfweg 
en het raadhuis in Hoofddorp voor 
Badhoevedorpers moeilijk bereik-
baar. Het voorstel van de dorpsraad 
aan de gemeente was dan ook om 
één tot twee dagen in de week een 
balie te openen in het dorpshuis. De 
vraag naar reisdocumenten neemt 
echter snel af omdat een paspoort 
tegenwoordig tien jaar geldig is. En 
voor de uitgifte daarvan zijn dure 
veiligheidsmaatregelen nodig zoals 
kluizen, bouwvoorschriften en digitale 
systemen - en dat bovenop de per-
soneels -en huisvestingskosten. Een 
extra burgerzakenbalie in Badhoeve-
dorp of andere kern is daarom te 
kostbaar. Daarnaast kiest 60 procent 
van de inwoners uit Badhoevedorp nu 
al voor de burgerzakenbalie in Hoofd-
dorp. Inwoners kunnen hun reisdocu-
ment ook thuis of op het werk laten 
bezorgen. En als iemand niet in staat 
is om naar een servicecentrum te 

komen, komt een medewerker van de 
gemeente thuis langs om de aanvraag 
in orde te maken.
 
Experiment
In plaats van een burgerzakenbalie is 
daarom gekozen om het bestaande 
informatiepunt in het dorpshuis 
uit te breiden met een spreekuur. 
Het informatiepunt bestaat nu uit 
folders, een grote overzichtstekening 
van de gebiedsontwikkeling en een 
digitale informatiezuil. Vanaf donder-
dag 17 mei is het spreekuur op elke 
derde donderdag van de maand van 
10.00-12.00 uur. Het gaat om een ex-
periment van een jaar. Daarna wordt 

bekeken of inwoners daadwerkelijk 
gebruikmaken van het spreekuur en 
zij dit als prettig ervaren.
 
Wethouder Dienstverlening Marjolein 
Steffens-van de Water: “Als inwoners 
uit Badhoevedorp in gesprek willen 
met de gebiedsmanager of advies 
nodig hebben, dan is het dorps-
huis de centrale ontmoetingsplek 
hiervoor. Het inloopspreekuur is een 
praktische aanvulling op het infor-
matiepunt. Het sluit goed aan bij de 
wensen vanuit Badhoevedorp. Zo zijn 
we aanwezig daar waar inwoners ons 
nodig hebben.”

De ouders van ZilverEsdoorn vinden dit huis in Hoofddorp een betere optie voor hun kinderen dan een plek in 
een instelling. Foto: Jur Engelchor

Inloopspreekuur in dorpshuis Badhoevedorp
BADHOEVEDORP – Het informatiepunt in het dorpshuis in Badhoevedorp 
wordt een jaar lang uitgebreid met een inloopspreekuur. Dat is de uit-
komst van overleg tussen de gemeente en de dorpsraad naar aanleiding 
van zorgen uit het dorp over de sluiting van het servicecentrum eind 2017.

In het dorpshuis van Badhoevedorp is elke derde donderdag van de maand van 10.00-
12.00 uur spreekuur. Foto: Kees van der Veer



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 griffi e.          
       
 Raadsplein 24 mei  
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, defi nitief vaststellen van de 
  agenda, van de verslagen van 22 maart en 5 april en van de 
  lijst van ingekomen brieven en stukken. Raadzaal
17.15-18.15 uur Vragenuur. Raadzaal
18.15-19.00 uur Pauze.
19.00-20.30 uur Werkwijze en taakverdeling onderwerpen MRA. Raadzaal
19.00-20.30 uur Hoorzitting en sessie Bestemmingsplan Zwanenburg West 
  en De Weeren (2018.0016263). Heijezaal
20.30-22.00 uur Sessiedebat Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018 
  (2018.0008775). Raadzaal
Ca. 22.15 uur Stemmingen

Eerstvolgend Raadsplein na 24 mei: donderdag 7 juni, 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 griffi e.

■ Info, vragen en contact
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad
griffi e@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.

Iemand voordragen voor 
lintjesregen
Veertien inwoners uit Haar-
lemmermeer en drie inwo-
ners uit Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude ontvingen in 
april tijdens de lintjesregen 
een Koninklijke onderschei-
ding. Mensen die een uit-
zonderlijke prestatie hebben 
geleverd of die zich vijftien 
jaar of langer vele uren per 
week inzetten als vrijwilliger, 
komen voor zo’n ereblijk in 
aanmerking. Iedereen kan 
iemand voordragen die het 
verdient in het zonnetje te 
worden gezet. Voordragen 
voor de lintjesregen van 2019 
kan tot 15 juli 2018. Meer 
informatie via 0900 1852 en 
haarlemmermeer.nl/lintjes. 

Weekblad van 
Haarlemmermeer 
Sinds vorige week is het 
Weekblad van Haarlemmer-
meer uit de periode 1860-
1887 opgenomen in de zoge-
heten krantenviewer van het 
Noord-Hollands Archief. Het 
is de oudste krant van Haar-
lemmermeer in de collecties 
van het Noord-Hollands 
Archief. Nieuwsgierig? Ga 
naar noord-hollandsarchief.
nl en bekijk bijvoorbeeld het 
loflied op Haarlemmermeer, 
oude advertenties of de 
waterhoogte van het Noord-
zeekanaal van 1877. 

Beeld: Noord-Hollands Archief
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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
Sloterweg ter hoogte van KMar-
kazerne, 17-30 mei, weg half afgezet.

Hoofddorp
Altenapad (skeelerpad), 21 mei-6 juli, 
afgesloten.
Biesheuvelstraat, 21 mei-6 juli, 
tijdelijke uitrit.
Breeburgsingel, 21-25 mei, 
weg half afgezet.
Draverslaan, 22 mei, weg half afgezet.
Dunantstraat, 18 mei, weg half 
afgezet.
Hoofdweg-Westzijde, 22-27 mei, 
weg half afgezet.

Lisserbroek
Bruidsbloemstraat, 21-25 mei, weg 
half afgezet.

Hillegommerdijk, 23 mei, 
weg half afgezet.
Lisserbroekerweg, 21-25 mei, 
weg half afgezet.
Lisserweg, 20-21 mei, weg half 
afgezet (Appelparade).
Turfspoor 21-25 mei, weg half afgezet.

Nieuw-Vennep
Siciliano, 22 mei, weg half afgezet.

Rozenburg
Aalsmeerderweg, 22 mei-15 juni 
afgesloten.

Gemeente Haarlemmermeer 
algemeen
Diverse locaties, 20 mei, afsluitingen 
vanwege Triathlon 2018.

Werken aan de weg

U was in gesprek met de dorps- en 
wijkraden. Waarover ging dat?

“Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst 
met alle dorps- en wijkraden en ver-
enigingen hebben de wethouders en 
ik deze week uitgebreid stilgestaan 
bij wat het ‘centrale’ college met zijn 
ambtelijke organisatie en de ‘decen-
trale’ belangenbehartigers voor elkaar 
kunnen betekenen. Waarschijnlijk 
weet u als lezer wel hoe veel dat kan 
zijn en bovendien leest u dat vaak in 
HCnieuws en het Witte Weekblad. 
Onze ambtelijke organisatie vervult 
daarin een spilfunctie. Met gebieds-
managers die alles van een gebied 
afweten en die bezig zijn een ge-
biedskaart op te stellen waarop alle 
projecten staan, inclusief namen van 
contactpersonen. Eén van de belang-
rijkste thema’s van deze avond was 
de roep om helderheid. Zeg gewoon 
tegen elkaar dat iets wel of niet kan. 
Maar vooral: geef elkaar perspectief 
als je samen naar oplossingen moet 
zoeken, zowel in de tijd als inhoud. 
De gemeente is geen ‘u vraagt en 
wij draaien’-programma. Er worden 
dagelijks afwegingen gemaakt in het 
raadhuis, die de gemeenteraad moet 
accorderen. En als we een participa-
tieproces hebben doorlopen, kunnen 
de raadsleden ook alle input meene-
men die van belanghebbenden of an-

dere geïnteresseerden komt. En krijgt 
iedereen dan altijd gelijk? Nee, maar 
we nemen wel maximaal de ruimte 
om tot een goede balans te komen. 
Dus: niet alleen naar een project kij-
ken, maar dat afzetten tegen meerde-
re ontwikkelingen en tegen de belan-
gen van partijen die niet rechtstreeks 
bij het proces betrokken zijn. Ik ben 
trots op de systematiek die hier de 
afgelopen jaren tot volle wasdom is 
gekomen. Ongetwijfeld gaat er soms 
iets niet goed; dat hoort ook bij vol-
wassen worden. Maar door de bank 
genomen gaat het prima. Is er nog 
meer te wensen? Jazeker! Ik hoop 
van harte dat u als betrokken lezer van 
mijn columns ook denkt ‘laat ik eens 
naar een bijeenkomst in mijn buurt 
of wijk gaan, laat ik eens luisteren 
en meepraten en mijn ideeën delen’. 
Want thuiszitten en commentaar leve-
ren kan iedereen, participeren is iets 
wat Haarlemmermeer groot gemaakt 
heeft. Kortom, doe uw buurt en mij 
een plezier en doe mee!”

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Nieuw, klein, tijdelijk en betaalbaar 
HOOFDDORP – Woensdag 9 mei 
was het feestelijk startsein voor de 
bouw van zestig kleine, betaalbare 
woningen aan de Hoofdweg (twin-
tig stuks) en aan de Kaj Munkweg 
(veertig stuks). De woningen zijn 
bedoeld voor jongeren, status-
houders en ‘herstarters’, oftewel 
inwoners die na een echtscheiding 
geen dak meer boven hun hoofd 
hebben.

“Het is niet onbelangrijk wat hier 
gebeurt”, aldus wethouder Tom Horn 
(Zorg, Welzijn en Wonen). “We zetten 
hier een nieuw product neer. Dat is 
gelukt na veel inzet van Ymere en de 
gemeente.” De afgelopen vijftig jaar 
zijn in Haarlemmermeer vooral een-
gezinswoningen met tuin gebouwd. 
Daarom sluit het woningaanbod 
onvoldoende aan op de wensen van 
nu. Wethouder Horn: “Niemand kan 
de toekomst voorspellen. Daardoor 
betalen we nu de prijs voor de eenzij-
dige bouw in het verleden.” 

Maximaal vijf jaar
De nieuwe woningen die nu worden 
gebouwd aan de Hoofdweg (ter 
hoogte van de Wieger Bruinlaan) en 
de Kaj Munkweg worden dertig tot 
veertig vierkante meter groot. Ymere 

speelt hiermee in op ‘de gewijzigde 
vraag’, aldus directeur Viviane Regout. 
Vergelijkbare woningen komen ook in 
Lincolnpark, in het zuiden van Hoofd-
dorp. Deze komen voor rekening van 
een andere corporatie, Eigen Haard. 

Volgens Regout van Ymere zijn de 
woningen - mede omdat ze tijdelijk 
zijn - goed betaalbaar te houden. Die 
aan de Kaj Munkweg zijn bedoeld 
voor vijftien jaar, die aan de Hoofdweg 
voor twintig jaar. De toekomstige 
huurders kunnen er maximaal vijf jaar 
in wonen. De opgebouwde woond-
uur bij Woningnet telt gewoon door 
zodat ze geen punten verspelen op de 
wachtlijst voor een reguliere woning.

Goede mix
Wethouder Tom Horn maakte duidelijk 
dat deze nieuwe woningen aan de 
Hoofdweg en de Kaj Munkweg moe-
ten worden gezien als een voorbode 
van de grotere verscheidenheid die 
de Haarlemmermeerse woningbouw 
te wachten staat. De gemeente is 
samen met ‘de markt’ bezig met plan-
nen voor 20.000 woningen die de ko-
mende twintig jaar worden gebouwd. 
En het is de kunst, aldus de wethou-
der, om dat “in een goede mix” te 
doen. “Er moet méér te kiezen zijn.”

Wethouder Tom Horn slaat op de knop bij de start van de bouw van de woningen aan de 
Hoofdweg en de Kaj Munkweg. Rechts staat Viviane Regout van Ymere. 
Foto: Anton van Daal 

Voor de herinrichting van de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp zijn drie varianten 
uitgewerkt waarop inwoners konden stemmen. Variant B (hierboven) was met 72,6 
procent van de stemmen het populairst. De uitkomst wordt besproken met de klankbord-
groep voordat het definitieve plan wordt vastgesteld. Kijk voor de volledige uitslag van 
de stemming op haarlemmermeer.nl/fannyblankers.

Inwoners kiezen 
ontwerp voor FBK-laan


