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Meer grondstoffen en minder afval
HAARLEMMERMEER - Verreweg de meeste huishoudens in Haarlemmermeer krijgen te maken met een andere manier van afvalinzameling. Donderdag 15 november ging de gemeenteraad met de plannen hiervoor
akkoord. In totaal gaat het om ruim 51.000 woningen, zowel laagbouw
als hoogbouw.
Er komen aanpassingen in het
inzamelsysteem in laagbouwwijken
waar nu ook al met rolemmers wordt
gewerkt en in hoogbouwwijken. In
laagbouwwijken met ondergrondse
containers verandert het inzamelsysteem niet. De nieuwe manier van
inzamelen wordt vanaf het eerste
kwartaal 2019 tot halverwege 2020 in
fases ingevoerd in Haarlemmermeer.

voor restafval. Omdat er straks minder
restafval overblijft, wordt dit eens in
de vier weken opgehaald. Inwoners
kunnen hun oud papier, karton en glas
kwijt in de containers in brengparkjes.
Inwoners die weinig ruimte hebben,
kunnen kiezen voor minder rolemmers
en zelf hun plastic en drinkpakken
samen met glas en papier naar brengparkjes bij de supermarkt brengen.

Laagbouw
Bewoners in de laagbouwwijken
die nu al met rolemmers inzamelen,
kunnen in het nieuwe systeem kiezen
voor vier emmers. Daarmee wordt
het scheiden van afval zo makkelijk
mogelijk gemaakt. De rolemmers voor
groente-, fruit- en andere etensresten worden wekelijks geleegd. De
emmers voor tuinafval en die voor
plastic en drinkpakken eens in de
twee weken. De vierde rolemmer is

Hoogbouw
Inwoners van hoogbouwwijken krijgen bij de entree van hun ﬂatgebouw
of appartementencomplex ondergrondse containers voor plastic en
drinkpakken en voor oud papier en
karton. Daarnaast worden bovengrondse containers geplaatst voor
groente-, fruit-, en andere etensresten. De inzameling van restafval vindt
op iets grotere afstand plaats, met
ondergrondse containers. Glas kun-

Uitslag verkiezingen
HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE
De gemeenteraadsverkiezingen
zijn achter de rug, de stemmen
zijn geteld. De voorlopige uitslag
van de verkiezingen is te vinden op
haarlemmermeer.nl/verkiezingen.
De definitieve uitslag wordt vrijdag
officieel vastgesteld en ondertekend door burgemeester Onno

Hoes als voorzitter van het Centraal
Stembureau. Op 11 december
neemt de oude raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude afscheid.
In Haarlemmermeer gebeurt dit op
20 december. Vanaf 1 januari gaan
de gemeenten Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
verder als één gemeente. Een dag
later wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.

Rozenhof zoals het straks wordt.
Beeld: gemeente Haarlemmermeer
Een visuele weergave hoe het nieuwe inzamelsysteem eruit komt te zien.
Beeld: gemeente Haarlemmermeer
nen inwoners kwijt in de verzamelcontainers in brengparkjes.
Afvalproef vormt de basis
Aan het besluit ging een uitgebreide
proef vooraf. Ruim 1.000 huishoudens uit Rijsenhout-Zuid, Kalslagerring in Nieuw-Vennep en Eiland 3 in
de Hoofddorpse wijk Floriande bedachten samen met een afvalcoach
een inzamelsysteem dat past bij hun
wijk. Van januari tot en met juli 2017
probeerden de wijken dit systeem
uit. De resultaten van deze proef
vormen de basis voor de nieuwe
manieren van inzamelen. Bewoners
van Eiland 3 hebben aanpassingen
aan het systeem met ondergrondse
containers getest, maar die leverden
onvoldoende vermindering van het
restafval op, tegen hoge kosten.

Meer gemak, minder kosten
De nieuwe manier van inzamelen
maakt het makkelijker voor inwoners
om grondstoffen en restafval van elkaar te scheiden. Nu heeft de gemiddelde inwoner nog 200 kg restafval
per jaar. Met het nieuwe systeem
is dit naar verwachting straks 71 kg.
Het grootste deel van wat mensen
weggooien kan hergebruikt worden.
Door meer grondstoffen op te halen
en minder restafval, kan de afvalstoffenheffing geleidelijk omlaag.
Inwoners krijgen vooraf informatie
toegestuurd wanneer het inzamelsysteem in hun wijk verandert. Meer
informatie op haarlemmermeer.nl/
winst-uit-je-afval. Vragen stellen kan
ook via de Facebookpagina van de
gemeente.

10 vragen, 10 prijzen in quiz nieuwe gemeente
HAARLEMMERMEER / HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE - Wat
weten inwoners en ondernemers over de nieuwe gemeente die ontstaat
na de fusie van Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en Spaarnwoude
op 1 januari? Wat is hier te zien en te doen? En hoe was het hier vroeger?
Tussen 22 november en 10 december kan iedereen van binnen en
buiten Haarlemmermeer zijn kennis
testen en meedoen aan de quiz: ‘Wat
weet jij van de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer?’

boer Martin van der Peet. De filmpjes
met de quizvragen zijn te vinden via
Facebook, Twitter en haarlemmerliede-haarlemmermeer.nl/quiz. Tussen
22 november en 1 december is er
elke dag een nieuwe vraag.

Tien vragen
Tien bekende en minder bekende
personen stellen tien dagen achter
elkaar een vraag over een plek,
persoon of activiteit in de nieuwe gemeente. Wie de Facebookpagina van
de twee gemeenten volgt, ziet vanaf
vandaag tot en met 1 december een
steeds andere Haarlemmermeerder
op zijn tijdlijn die een quizvraag stelt:
van acteur en presentator Joost
Prinsen en kinderburgemeester
Nikki Koot tot olympisch kampioene
Esmee Visser en ‘boer zoekt vrouw’-

Quizwoord
Elke quizvraag levert een letter op.
De tien letters vormen samen een
woord. Dat woord verwijst naar
iets of iemand in de nieuwe gemeente en heeft te maken met de

Woensdag 28 november
is er in de Ontmoetingskerk, Werf 2 in Rijsenhout,
van 19.30-21.00 uur een
inloopbijeenkomst over het
project Rozenhof. Dit is een
plan voor 32 woningen op
het Centurionterrein aan
de Schouwstraat achter
de Aalsmeerderdijk. De
gemeente en ontwikkelaar
Janssen de Jong informeren de bezoekers over de
bouwplannen, de verwachte
start van de verkoop en van
de bouw. Alle Rijsenhouters
en andere belangstellenden
zijn welkom. Kijk voor meer
informatie op haarlemmermeergemeente.nl/rijsenhoutcentrum.

samenvoeging. Het juiste quizwoord
insturen kan tot en met maandag 10
december via haarlemmerliede-haarlemmermeer.nl/quiz. Deelnemers
kunnen per e-mailadres één keer een
quizwoord inzenden.
Tien prijzen
Deelnemers maken kans op een
van de tien prijzen om de gemeente
samen met familie of vrienden nóg
beter te leren kennen:
• klimmen en tokkelen bij Klimpark21
met vier personen;
• boottocht bij Van Assema met
‘omfietsappeltaart’ toe voor vier
personen;
• twee kaarten voor Awakenings;

Cynthia Chua, muziekdocent op KSH in Hoofddorp en dj, is een van de personen die een
quizvraag stelt. Beeld: gemeente Haarlemmermeer

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

De nieuwe gemeente
Haarlemmermeer bestrijkt vanaf
1 januari 2019 een gebied vanaf
het Noordzeekanaal tot aan de
Kagerplassen, met Spaarnwoude en PARK21, boerenbedrijven
en duurzame kantorenparken,
SugarCity, Cruquius en Schiphol. De nieuwe gemeente heeft
straks 31 dorpen en steden en
meer dan 150.000 inwoners.

• twee kaarten voor Mysteryland;
• vier kaarten voor een film in CineMeerse;
• twee kaarten voor een concert naar
keuze in poppodium Duycker;
• diner voor twee bij Bij Qunis in het
oude stoomgemaal van Lijnden;
• diner voor twee bij brasserie Het
Gemaal in Halfweg;
• toegang tot het Historisch Museum
en het Cruquius Museum voor vier
personen;
• toegang tot Claus bowling en
Escape World voor zes personen.
De burgemeester reikt de prijzen persoonlijk uit op de nieuwjaarsreceptie
van de nieuwe gemeente op vrijdag
4 januari.

Afscheid
gemeentebestuur HenS
op 11 december

Met de fusiedatum 1 januari 2019 in zicht, is het tijd
voor het college en de
gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude
om afscheid te nemen. Dat
gebeurt dinsdag 11 december in de Zoete Inval in Haarlemmerliede. Van 17.00-18.30
uur is er een programma
voor het afscheid van burgemeester Pieter Heiliegers.
Van 18.30-21.00 uur is de
afscheidsreceptie van het
gehele college. Daarna volgt
de laatste raadsvergadering,
van 21.00-22.30 uur, met aansluitend een borrel. Inwoners
en ondernemers zijn van
harte welkom. Aanmelden
is niet nodig. Op 28 en 29
december is het Tabee! HenS
feestweekend in SugarCity
met activiteiten voor alle
inwoners, organisaties en
ondernemers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Voor een deel van deze
activiteiten is reserveren
wel verplicht. Kijk voor meer
informatie op haarlemmerliede.nl/tabee.

Pieter Heiliegers
burgemeester Uithoorn

Burgemeester Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede
en Spaarnwoude is voorgedragen als burgemeester van
Uithoorn. Heiliegers is hier
al sinds 1 maart 2018 waarnemend burgemeester. De
gemeenteraad van Uithoorn
heeft minister Ollongren van
Binnenlandse Zaken laten
weten dat er volgens de raad
twee kandidaten in aanmerking komen voor de functie
van burgemeester. Pieter
Heiliegers is eerste keuze, de
naam van de tweede kandidaat is niet bekendgemaakt.
Heiliegers is sinds 2013 burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Na
de fusie met de gemeente
Haarlemmermeer per 1 januari 2019 vervalt deze functie.

Collectieve
zorgverzekering

In 2019 biedt de gemeente
Haarlemmermeer opnieuw
een collectieve zorgverzekering aan. Deze zorgverzekering kan interessant zijn voor
inwoners met hoge medische
kosten en een laag inkomen.
Deelnemers kunnen rekenen op een korting tussen
12 euro en 40,75 euro per
maand op hun verzekeringspremie. De gemeentelijke
collectieve zorgverzekering
wordt komend jaar aangeboden door Zorg en Zekerheid
en Univé. Zilveren Kruis stop
hiermee. Mensen die nu bij
Zilveren Kruis zijn verzekerd
en hun recht willen behouden op de gemeentelijke
korting, moeten overstappen naar een van de twee
andere verzekeraars. Vanaf 1
december kunnen inwoners
de verzekeringen vergelijken
en overstappen via gezondverzekerd.nl. Meer informatie
op haarlemmermeer.nl/zorgverzekering.

‘Weet wat je deelt’

Welke risico’s loop je als je
seksueel getinte berichten,
foto’s of video’s deelt of verspreidt? In de Week van de
Mediawijsheid (16-23 november) lanceert de gemeente
Haarlemmermeer de campagne #weetwatjedeelt over
sexting. Het campagnefilmpje is gemaakt in samenwerking met leerlingen van de
Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (KSH).
Afgelopen maandag werd
de campagnefilm op deze
school gelanceerd door wethouder Marjolein Steffensvan de Water. Halt, Qpido en
GGD Kennemerland gaven
deze week voorlichting op
Haarlemmermeerse scholen
over dit onderwerp. Daarnaast verzorgde Kikid twee
theatervoorstellingen. Meer
informatie op haarlemmermeer.nl/weetwatjedeelt.

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en
wordt wekelijks huis-aan-huis
verspreid in Haarlemmermeer
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Al het nieuws van de
gemeente staat op haarlemmermeer.nl/informeer. Abonneren op
de nieuwsbrief van InforMeer
online kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer.
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.
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.

Kameleon krijgt steun uit Den Haag
ZWANENBURG - Basisschool De
Kameleon in Zwanenburg ontvangt 350.000 euro van het Rijk
om haar duurzame en ambitieuze
renovatieplannen uit te voeren.
Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) maakte het goede
nieuws op 15 november bekend
op de school.
Het ministerie van Binnenlandse
Zaken trekt miljoenen uit voor duurzame en aardgasvrije schoolgebouwen in het hele land. De Kameleon is
één van elf scholen in Nederland die
een bijdrage ontvangen. De plannen van De Kameleon zijn tot stand
gekomen in nauwe samenwerking
met de gemeente Haarlemmermeer,
NMCX centrum voor duurzaamheid,
en C-creators.
Fijne en gezonde plek
Wethouder John Nederstigt (Duurzame Ontwikkeling en Onderwijs) is
blij met de toekenning: “Ik vind het
geweldig dat de minister ons steunt

Column burgemeester
Vol verwachting keek ik de afgelopen
weken uit naar de meest bijzondere
dag van dit jaar. Dat was niet de intocht van Sinterklaas – al heb ik daar
natuurlijk ook naar uitgekeken - maar
de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Haarlemmermeer.
Veel politieke partijen in de polder
hebben van zich laten horen in het
politieke debat. Afgelopen woensdag
kon u uw stem uitbrengen. Ik heb hier
enorm naar uitgekeken en heb de debatten dan ook met aandacht gevolgd.
En ik hoop u ook. Ik ben alle inwoners
die gestemd hebben dankbaar; elke
stem heeft invloed op hoe de nieuwe
gemeenteraad eruit gaat zien. Deze
wordt in verband met de fusie op 2
januari geïnstalleerd. Natuurlijk ben ik
ook trots op de mensen die de hele
dag op het stembureau hebben gezeten en uw stemmen hebben geteld.
Op 25 stembureaus was er ondersteuning voor visueel beperkte inwoners.
Ik hoop dat deze mensen hun stemrecht hebben gebruikt. Ook spreek ik
mijn waardering uit voor iedereen die
in de politieke achterban actief was
om - op dit vierjaarlijks democratisch
hoogtepunt - aan de bevolking duidelijk te maken welke richting het op kan
gaan met Haarlemmermeer. Er is een
hoop gedaan om deze verkiezingen

en een bijdrage
levert om van De
Kameleon de meest
circulaire, energiezuinige en frisse school
in Haarlemmermeer
te maken. Dit moet
een fijne en gezonde
plek worden, waar
kinderen goed kunnen leren en waar
leraren met plezier
lesgeven. Het mooiste aan de plannen is
dat het een samenwerking is tussen
verschillende partijen
én de leerlingen.”
We kunnen aan
de slag
Ook directeur Wendy
Veldhuizen van De
Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op basisschool De Kameleon in Zwanenburg.
Kameleon is trots:
Foto: Margo Oosterveen
“Op communityschool De Kameleon is duurzaamheid er veel aandacht aan, binnen en buiEffect op gezondheid
een belangrijke pijler. We besteden
ten de les. Afval scheiden, duurzaam
Het innovatieprogramma ‘Aardgasgedrag en recyclen zijn thema’s die
vrije en Frisse Scholen’ van minister
we behandelen. En we proberen zelf
Ollongren moet bijdragen aan de klihet goede voorbeeld te geven. We
maatdoelstellingen van Parijs en tehergebruiken veel materiaal, tuinieren gelijkertijd het klimaat in de scholen
in onze moestuin en koken met de
verbeteren. Want op veel scholen
producten die we oogsten. Ook orga- blijken de temperatuurbeheersing
niseren we met de kinderen allerlei
en de ventilatie een probleem. Dit
activiteiten voor de buurt. Bij die visie programma realiseert niet alleen
past een duurzaam en toegankelijk
aardgasvrije scholen, maar heeft ook
gebouw. Dankzij de steun van het
een gunstig effect op de gezondheid
ministerie kunnen we nu aan de slag
en het functioneren van leerlingen
om onze ambities waar te maken.”
en leerkrachten.
Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie
Ervaringen delen
onder uw aandacht te brengen. Zo
was het lijsttrekkersdebat live op
Facebook te volgen, is er een heel
mooie promotiefilm opgenomen, en ik
ben afgelopen week naar basisschool
‘t Joppe geweest om kleurplaten uit de
delen. Kleurplaten denkt u? Jazeker!
Leuk voor kinderen en op deze manier
konden we ouders spelenderwijs attenderen op deze belangrijke dag. En
terwijl u aan het stemmen was, heb ik
met mijn collega-burgemeester Pieter
Heiliegers een rondje gemaakt langs
verschillende stembureaus. Het was
een spannende en bijzondere dag om
mee te maken, met name het moment waarop we voorlopige uitslagen
bekendmaakten. Deze zijn te vinden
via: haarlemmermeer.nl/verkiezingen.
Vrijdag zet ik als voorzitter van het
Centraal Stembureau mijn handtekening onder de definitieve uitslag.  

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Badhoevedorp
Sloterbrug, 26 november-7 december,
weg half afgezet.
Sloterweg, 26 november-17 januari,
weg half afgezet.
Hoofddorp
Hoofdweg-Oostzijde, fietspaden,
26-28 november, weg half afgezet.
Hunzebos, ter hoogte van nr. 69,
26 november, afgesloten.
Jupiterstraat, 26 november11 december, weg half afgezet.
Van Heuven Goedhartlaan,
fietspad ter hoogte van Skagerrak,
26-30 november, afgesloten.
Nieuw-Vennep
Dorsersstraat, ter hoogte van nr. 66,
26 november, weg half afgezet.

Rozenburg
Naritaweg, voetpad, 26 november26 april, voetpad afgesloten.
Schiphol
Evert van de Beekstraat, 24 november,
afgesloten
Vijfhuizen
Cruquiusdijk ter hoogte van nr. 250256, 26 november-20 december, weg
half afgezet.
Gemeente Haarlemmermeer
algemeen
Diverse locaties, 24 november,
verkeershinder en afsluitingen vanwege intocht Sinterklaas.

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

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

De gemeente Haarlemmermeer en schoolbesturen hebben ambitieuze
doelstellingen op het gebied van circulaire en duurzame leeromgevingen. Met de renovatie van De Kameleon brengen ze die in praktijk.
De Kameleon laat zien dat een gezond schoolgebouw, gemaakt van
hernieuwbare of recyclebare producten, mogelijk is. De verduurzaming van dit schoolgebouw staat niet op zichzelf. Van de kennis die
hier wordt opgedaan kunnen andere scholen bij toekomstige verbouwingsprojecten profiteren, in Haarlemmermeer en daarbuiten.

Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Inwoners, 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, haarlemmermeer.nl/gemeenteraad of bij de griffie.
 Raadsplein 29 november
19.00-20.30 uur Raadssessie Voortgangsrapportage mobiliteit oktober 2018
		
(2018.0072006). Raadzaal
19.00-20.30 uur Raadssessie Beeldkwaliteitsplan Hyde Park, Beukenhorst		
West (2018.0068506) en Kredietaanvraag Hyde Park		
		
(2018.0071975) – mogelijk gedeeltelijk besloten. Heijezaal
20.30-22.00 uur Sessiedebat Vervolg Middenvariant Duinpolderweg; sessie op
		
verzoek van CDA, D66, HAP, PvdA en VVD (2018.0071782).
		
Raadzaal
20.30-22.00 uur Sessie Voortgangsrapportage PARK21 2017/2018
		
(2018.0061915) – mogelijk gedeeltelijk besloten. Heijezaal
Volgend Raadsplein: 6 december. Op 20 december is de laatste gemeente
raadsvergadering van de raadsperiode 2014-2018 (afscheidsraad). Dit is ook
de laatste gemeenteraadsvergadering van de oude gemeente Haarlemmermeer (1852-2018).
■ Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen kan vanaf de tribune, maar ook via gemeenteraad.haarlemmermeer.nl. Daar staat ook het videoarchief van de raad. Actuele raadsstukken, 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

