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Inwonersactie: lever 
oude lampen in 
Wethouder Marjolein 
Steffens-van de Water gaf 
op woensdag 25 januari de 
aftrap voor de verduurza-
ming van de dorpshuizen De 
Oude Waterwolf in Vijfhuizen, 
De Meerkoet in Lisserbroek, 
Het Eiland in Beinsdorp en 
wijkgebouw ‘t Kattegat in 
Hoofddorp. Tegelijkertijd 
startte een inwonersactie om 
oude gloeilampen te vervan-
gen. De dorps- en wijkbewo-
ners worden opgeroepen om 
hun oude energievretende 
gloeilampen te vervangen 
door LED-lampen. Bij de vier 
gebouwen is door Meerlan-
den een rolcontainer voor 
de oude lampen geplaatst. 
Na twee maanden wordt 
bekeken bij welk dorpshuis 
of wijkgebouw de meeste 
lampen zijn ingeleverd en 
daarvoor een prijs ontvangt. 

Wethouder Marjolein Steffens-
van de Water monteert een 
energiezuinige LED-lamp, links 
Maarten Askamp (directeur stich-
ting Maatvast). 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer.  
  
Platen fietsbrug Nieuwe 
Bennebroekerweg 
De fiets- en voetgangersbrug 
over de Nieuwe Bennebroe-
kerweg tussen Sportcomplex 
Koning Willem-Alexander 
(SKWA) en Sportpark Pioniers 
in Hoofddorp wordt voorzien 
van geperforeerde platen. 
Hierdoor is de onderliggende 
Nieuwe Bennebroekerweg 
tussen de Molenaarslaan 
en Deltaweg afgesloten van 
maandag 6 februari tot en 
met vrijdag 10 februari 2017 
tussen 9.00 en 15.00 uur. Ver-
keer wordt omgeleid via de 
Bennebroekerweg. De brug 
zelf blijft open voor fietsers 
en voetgangers. Met deze 
maatregel wil de gemeente 
een fluittoon wegnemen die 
omwonenden en gebruikers 
horen als de wind toeneemt. 
Wie vragen heeft, kan con-
tact opnemen met gemeen-
telijk projectleider Paul Dirks 
via 0900 1852. Meer informa-
tie op haarlemmermeerge-
meente.nl/hoofddorp-zuid.  
 
Informatiebijeenkomst 
over plannen A9    
De komende jaren worden 
de snelwegen tussen Schip-
hol, Amsterdam en Almere 
verbreed. Dit doet Rijkswa-
terstaat om het aantal files te 
verminderen, de noordelijke 
Randstad beter bereikbaar te 
maken en de leefbaarheid te 
vergroten. Voor mensen die 
willen weten hoe de A9 eruit 
gaat zien en wat dat voor hen 
betekent, is er op donderdag 
2 februari een informatie-
bijeenkomst. Medewerkers 
van de gemeente Haarlem-
mermeer en Rijkswaterstaat 
zijn tussen 19.30 en 21.00 uur 
aanwezig in buurthuis Reho-
both, Nieuwemeerdijk 294 in 
Badhoevedorp/Nieuwe Meer 
om vragen te beantwoorden. 
Ook is te zien hoe de A9 inge-
past wordt in de omgeving.   

Aantal misdrijven in 2016 afgenomen
HAARLEMMERMEER – Voor het derde achtereenvolgende jaar is de crimi-
naliteit in de gemeente afgenomen. In 2016 daalde het aantal misdrijven 
met 9 procent ten opzichte van 2015. Burgemeester Theo Weterings: “De 
gunstige cijfers zie ik als een effect van de gezamenlijke inspanningen van 
gemeente, politie, Openbaar Ministerie en andere partners om Haarlem-
mermeer samen met inwoners een van de veiligste grote gemeenten in 
Nederland te houden.”

De positieve trend op het gebied van 
veiligheid zet door, zo blijkt uit politie-
cijfers die vorige week zijn gepresen-
teerd. In 2016 zijn 7.297 misdrijven 
gepleegd in Haarlemmermeer. In 
2013 was het aantal misdrijven nog 
9.322, dit daalde in 2014 naar 8.202 
en in 2015 naar 7.987. Weterings: 
“Dat er nu weer minder criminaliteit 
is in de polder doet mij goed. Het 
draagt bij aan onze doelstelling dat 
inwoners zich in Haarlemmermeer 
veilig kunnen voelen.”  

Minder woninginbraken 
In het veiligheidsbeleid van de 
gemeente ligt prioriteit bij de aanpak 
van criminaliteit met een grote 
impact op de slachtoffers, zoals 
inbraak en overvallen. Het resultaat 
is terug te zien in de cijfers. Het 
aantal (pogingen tot) woninginbraken 
nam af van 550 in 2015 tot 473 in 
2016: een daling van 14 procent. Ook 
op het gebied van overvallen is er 
positief nieuws. De politie heeft met 
extra menskracht geïnvesteerd in 

overleg met eigenaren van overval-
gevoelige plaatsen. Vorig jaar waren 
er 4 overvallen, tegenover 13 in 2015. 
Het aantal gevallen van straatroof 
nam af met 13 ten opzichte van 2015 
en het aantal geweldsdelicten nam 
af met 52. Weterings: “Naast onze 
planmatig inzet spelen we in op 
actuele ontwikkelingen met gerichte 
maatregelen, bijvoorbeeld tijdens de 
periode van de ‘donkere dagen’ en 
in zogeheten hotspot-gebieden waar 
relatief veel wordt ingebroken.”  

Veilig ondernemen 
Een andere prioriteit is ‘veilig onder-
nemen’. Ook hier laten de cijfers een 
positieve trend zien. In 2016 waren 
er 26 minder diefstallen en inbraken 
in bedrijven dan in 2015 (daling 18 
procent). Het aantal winkeldiefstal-
len nam af met 15 (daling 5 procent). 
Opvallend is ook de afname van zak-
kenrollerij. Dit delict, dat veel in win-
kelgebieden plaatsvindt, kwam vorig 

jaar minder voor dan in 2015. De in-
zet in winkelgebieden van gemeente-
lijke handhavers en de samenwerking 
met politie en ondernemers voor het 
Keurmerk Veilig Ondernemen lijken 
vruchten af te werpen. 
 
Overige cijfers 
Het aantal overlastmeldingen over 
verwarde personen was vorig jaar 
even hoog als in 2015 (420). Hiervoor 
is een ‘Plan van aanpak zorg voor 
personen met verward gedrag’ ge-
maakt dat in 2017 wordt uitgevoerd. 
Het aantal meldingen van jeugdover-
last nam af (-284), evenals het aantal 
vernielingen (-196) en diefstallen 
uit auto’s (-18). Er werden vorig jaar 
148 minder fietsen gestolen dan in 
2015. Opvallend is een toename van 
autodiefstal (+22) en van diefstal van 
bromfietsen/scooters (+27). In 2016 
waren er meer burenruzies (+14) en 
19 gevallen van drugsoverlast meer 
dan in 2015.

Uitvoeringsprogramma veiligheid 2017
Speerpunten op het gebied van veiligheid voor deze raadsperiode zijn 
de aanpak van ‘high impact crimes’ (woninginbraken, straatroof en 
zakkenrollerij), de aanpak van complexe sociale problematiek (zoals 
huiselijk geweld en kindermishandeling), veilig ondernemen en veilig-
heid in en om de school. Ieder jaar wordt een Uitvoeringsprogramma 
veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving vastgesteld. Dit 
geeft een overzicht van de behaalde resultaten en van de activiteiten 
die het komend jaar worden uitgevoerd. Ook maatregelen op het 
gebied van bijvoorbeeld brandveiligheid en crisisbeheersing staan 
in het uitvoeringsprogramma. Het programma is opgesteld in nauwe 
samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke 
Marechaussee, de Veiligheidsregio Kennemerland en de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied. Het Uitvoeringsprogramma 2017 is in 
te zien via officielebekendmakingen.nl. 

Nationaal Grondstoffenakkoord is ondertekend
HAARLEMMERMEER - Om de 
Nederlandse economie in 2050 
volledig te laten draaien op her-
bruikbare grondstoffen is op 24 
januari in Den Haag het Nationaal 
Grondstoffenakkoord ondertekend. 
Wethouder Ap Reinders onder-
tekende namens de gemeente 
Haarlemmermeer. 
 
Deze ontwikkeling sluit naadloos 
aan op de circulaire ambities van 
Haarlemmermeer. Het akkoord wordt 
ondersteund door overheden, het 
bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties onder aanvoering van 
staatssecretaris Dijksma (Infrastruc-
tuur en Milieu) en minister Kamp 
(Economische Zaken). Met de on-
dertekening heeft Haarlemmermeer 
de mogelijkheid om invloed uit te 
oefenen op de Transitieagenda’s die 
de uitwerking zijn van het akkoord. 
    
Maatschappelijk verantwoord 
inkopen (MVI) 
Er worden steeds meer afspraken 
gemaakt om Nederland circulair 

te maken. In 2016 ondertekende 
Haarlemmermeer met andere ge-
meentes, provincies, waterschappen 
en ministeries het Manifest Maat-
schappelijk Verantwoord Inkopen 
2016-2020. In het manifest hebben 
de partijen afspraken gemaakt om 
maatschappelijk verantwoord inko-
pen te bevorderen. Maatschappelijk 
verantwoord inkopen wil zeggen 
dat bij het inkopen van goederen en 
diensten rekening wordt gehouden 
met sociale, ecologische en econo-
mische duurzaamheid.

Grondstoffen belangrijk 
Grondstoffen vormen een belangrijk 
onderdeel van de circulaire samen-
leving. We produceren dagelijks 
nieuwe grondstoffen (afval): in de 
keuken, in de tuin, op kantoor, in de 
fabriek. Hoe beter we grondstoffen 
inzamelen, hoe meer grondstoffen 
ook daadwerkelijk in de keten kun-
nen blijven. En hoe minder restafval 
er uiteindelijk overblijft. 
 
Minder restafval, minder milieu-
belasting 
Het mes snijdt zo aan verschillende 
kanten: minder restafval en dus 
minder verwerkingskosten en minder 
milieubelasting. Minder afvalstof-
fenheffing voor de inwoners dus. We 
krijgen meer grondstoffen tot onze 

beschikking en halen steeds minder 
grondstoffen uit de bodem. Dit is 
beter voor het milieu en voor onze 
leefomgeving. Haarlemmermeer on-
derzoekt in het project ‘Winst uit je 
afval’ samen met inwoners hoe we 
meer grondstoffen kunnen inzamelen 
en restafval kunnen terugdringen 
(Haarlemmermeer.nl/winstuitjeafval). 
 
Materiaalbanken 
Grondstoffen zijn niet alleen uit 
afval te winnen, ook bijvoorbeeld 
gebouwen en wegen zijn in feite 
allemaal materialenbanken. Haar-

lemmermeer stimuleert duurzaam 
bouwen: op zo’n manier bouwen dat 
materialen later opnieuw kunnen 
worden gebruikt. Zo is Park 20|20 
op Beukenhorst-Zuid het grootste 
aaneengesloten cradle-to-cradle 
bedrijvenpark in Europa. Samen met 
de gemeente Velsen is Haarlem-
mermeer binnen de Metropoolregio 
Amsterdam trekker van het thema 
circulaire economie en het intensive-
ren van de Europese samenwerking 
op dit gebied. 
Lees het volledige artikel op 
haarlemmermeer.nl/nieuws.

De Circular Expo in de Circular Valley in Hoofddorp. De Valley is het centrale innovatie-
gebied op Schiphol Trade Park, opgezet als nationale en internationale etalage voor de 
transitie naar een circulaire economie. Foto: Circular Expo. 

Hondeneigenaren helpen tegen woninginbraken door verdachte situaties te signaleren 
en melden. Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer.



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 9 februari   
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, vaststellen van de agenda, 
  verslagen van 13, 15 en 22 december 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 Bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost 
  Schipholweg 275 (2016.0071823). Heijezaal
20.15 uur Stemmingen. Raadzaal

Op 2 februari is er geen Raadsplein. Het volgende Raadsplein is op 
16 februari, aanvang 19.00 uur.  

■ 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    

Colofon

InforMeer is een uitgave van de 
gemeente Haarlemmermeer en 
wordt wekelijks huis-aan-huis 
verspreid in de hele gemeente. 

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
haarlemmermeer.nl
Facebook.com/ 
gemeentehaarlemmermeer

Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Informatieavond PARK21 
Voor PARK21 komt een 
integraal bestemmingsplan. 
De gemeente stelt daarvoor 
een Milieu Effect Rapport 
(MER) op. De concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau is 
de eerste stap in dit proces. 
Deze ligt van 26 januari tot 9 
maart 2017 ter inzage in het 
raadhuis en digitaal via haar-
lemmermeer.nl/RO. In deze 
periode kunnen belangheb-
benden zienswijzen indienen. 
Op donderdag 9 februari 
is van 19.00-20.30 uur een 
inloopavond in het raadhuis, 
Dellaert-Plesmanzaal, Raad-
huisplein 1 in Hoofddorp. 
Tijdens deze avond is er om 
19.15 uur een korte presenta-
tie om de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau toe te lichten 
en kunnen vragen gesteld 
worden. Meer informatie via 
PARK21.info.  

PARK21. Foto: Danny de Casembroot. 
 
Inloopavond 380 kV 
Half februari starten de 
werkzaamheden voor de 380 
kV-hoogspanningsverbinding 
ten zuiden van Hoofddorp. 
De verbinding loopt vanaf 
de Bennebroekerweg langs 
de westelijke zijde van de 
Driemerenweg (N205) om 
daarna in oostelijke richting 
af te buigen, parallel aan de 
Leimuiderweg (N207). Ver-
volgens gaat de verbinding 
zuidwaarts langs de spoorlijn 
Schiphol-Leiden, kruist de 
A44 en loopt in zuidelijke 
richting door naar de Ring-
vaart. TenneT en aannemers 
geven een toelichting en 
beantwoorden vragen tijdens 
een informatiebijeenkomst. 
De bijeenkomst is op woens-
dag 8 februari van 19.30-
21.00 uur in De Venneper 
Lodge, Getsewoudweg 1 in 
Nieuw-Vennep. 

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

Werken aan de weg

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Hoofddorp 
Elisa van Calcarstraat, 2 februari, 
weg half afgezet. 

Frankenburgsingel, 7-24 februari, 
brug afgesloten.  

Nieuwe Bennebroekerweg, 
6-10 februari, fietsbrug afgesloten. 
  
Nieuw Vennep 
Faustlaan, 6 februari, weg half afgezet.  
 

Schiphol-Rijk 
Fokkerweg en omgeving, 2 en 3 
februari, rijdende halve wegafzetting.   
 
Gemeente Haarlemmermeer 
algemeen 
Diverse kortstondige reparaties aan 
het asfalt. Er worden verkeersrege-
laars ingezet.  

Een compleet overzicht van de tijde-
lijke verkeersmaatregelen staat op 
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. 
Voor smartphones is er http://live.
andes.nl/ltcmobile/Haarlemmermeer.

Drie generaties aardappeltelers
ABBENES - Niets zo kenmerkend 
voor Haarlemmermeer als de Ring-
vaart en de Ringdijk. De gemeente 
is benieuwd naar de verhalen hier-
over. Inwoners worden uitgeno-
digd hun verhalen te delen. In deze 
aflevering aardappelboer Engelbert 
Knibbe, geboren en getogen aan 
de Huigsloterdijk in Abbenes.

Engelbert Knibbe is de derde gene-
ratie aardappeltelers uit het geslacht 
Knibbe. Samen met zijn van oor-
sprong Duitse vrouw Kathrin en hun 
zoontjes Robbin en Fabian woont 
hij in Hoeve ‘Sophia Paulina’. “Mijn 
opa was aardappelboer in Rijk, maar 
moest verhuizen vanwege de aanleg 
van Schiphol. Hij kwam terecht in 
Abbenes. In 1973 heeft mijn vader 
het bedrijf met 36 hectare grond 
overgenomen en er bijna dertig jaar 
gewerkt, tot hij overleed.” Aanslui-
tend werd Engelbert eigenaar van 
het bedrijf. De jaren vijftig woning 
werd in 2014 gesloopt en vervangen. 
“Maar het bordje met de naam van 
mijn overgrootmoeder naar wie de 
boerderij is vernoemd, prijkt wél 
weer op de gevel!” 

Tafelaardappelen 
De Haarlemmermeerse kleigrond is 
een vruchtbare bodem voor de vijf ras-
sen die Knibbe teelt. “Doré’s en Fries-
landers zijn vroege aardappelrassen. 
Bildtstar, Nicola en Irene zijn latere ras-
sen. Al onze aardappelen vind je terug 
in onze winkel aan huis.” Verder teelt 
Knibbe suikerbieten en wintertarwe 
dat bestemd is voor veevoer. 

Uitstapje 
Als laatste huis binnen de grenzen 
van Abbenes ligt de boerderij aan de 
westzijde van het aquaduct aan de 
Ringvaart. De A4 en de hogesnel-
heidslijn (HSL) die Amsterdam per 
spoor met Parijs verbindt, lopen pal 
langs de boerderij. “Natuurlijk hoor je 

het wel, maar echt last van het geluid 
hebben we alleen als de wind uit het 
oosten waait. De bouwput waar we 
zo’n vijf jaar in zaten, was verve-
lender. De doorgaande weg was 
afgesloten en de boerderij was lastig 
te bereiken. Gelukkig is dat verleden 
tijd en weten ook particuliere klanten 
ons weer goed te vinden. Sommigen 
maken er echt een uitje van en gaan 
voor een gerookte paling langs bij 
Eveleens, iets verderop.” 

Onder water 
Onderaan de dijk wonen heeft 
zo zijn voordelen. “Het is heerlijk 
rustig. Als we drukte willen, lopen 
we naar boven. Bijzonder vind ik 
het altijd als een groot stalen casco 
langs vaart. Die is op weg naar 
scheepswerf Van Lent in Kaag. Twee 

jaar later vaart het als groot en luxe 
jacht weer terug.” De schoonouders 
van Engelbert uit Hamburg von-
den de nieuwe woonplek van hun 
dochter in het begin wat wonderlijk. 
“Ik begrijp het wel. Als ik door hun 
ogen kijk, realiseer ik mij dat we 4 à 
5 meter water boven ons hoofd heb-
ben. We wonen hier letterlijk onder 
de waterspiegel.” 
Het volledige artikel staat op Haar-
lemmermeer/nieuws. 
  
Verhalen delen 
De gemeente is op zoek naar verha-
len over de Ringvaart. Elke herinne-
ring aan de Ringvaart en Ringdijk is 
welkom. Verhalen, foto’s of filmpjes 
delen kan via verhalen@haarlemmer-
meer.nl, 0900 1852 of facebook.com/
gemeentehaarlemmermeer.nl.

Eenden bijvoeren met 
brood is niet nodig

HAARLEMMERMEER - Overgebleven brood aan eenden geven is erg aanlokkelijk met 
dit koude weer. Er kleven echter ook nadelen aan. Brood is niet gezond voor eenden, 
het is geen natuurlijk voedsel en te eenzijdig. Het is niet nodig om eenden met brood bij 
te voeren in de winter, eenden eten namelijk gras en waterplanten. Een gevolg is ook 
dat het brood dat blijft liggen ongedierte als ratten en muizen aantrekt of wordt gegeten 
door meeuwen die overlast in de wijk veroorzaken. Wie eenden wil voeren, kan het 
beste doperwten, mais of bijvoorbeeld kippenvoer geven. Zorg ervoor dat de eenden niet 
te veel krijgen, het eten moet opgaan. Ook helpt het om voor de eenden een sneeuwvrije 
plek te maken zodat ze bij het gras kunnen. 
Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer. 

Engelbert Knibbe, geboren en getogen in Abbenes: “Het is heerlijk rustig. Als we drukte willen, lopen we naar boven. 
Foto: Jur Engelchor.


