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‘Ik wil later wel burgemeester worden’
HAARLEMMERMEER - Julia Pieters (11) is nu bijna acht maanden
kinderburgemeester van Haarlemmermeer. “Het is fantastisch om te
de doen.” Ze heeft al twee speeltuinen geopend. En natuurlijk was
ze in november bij de intocht van
Sinterklaas. “Mensen vinden het
bijzonder als ik kom. Ik ben soms
wel zenuwachtig, maar op een
positieve manier.”

uit het hele land bij elkaar. “Ik had
niet verwacht dat er zoveel kinderburgemeesters zijn. Het was heel
leuk om elkaar te ontmoeten en met
elkaar te praten. We hebben onze
ambtsketens vergeleken, die zijn allemaal anders. Er was er zelfs eentje
van klei!” Haar eigen ambtsketen
vindt ze ook heel mooi. Trots laat ze
haar zilverkleurige ketting zien met
icoontjes (plaatjes) van alle dorpen en
kernen in Haarlemmermeer.

Op de vraag of ze soms een dagje
vrij van school is, kijkt Julia verbaasd
op. Nee, ze heeft een studiedag! En
die gelegenheid heeft ze aangegrepen voor een kijkje in de keuken bij
collega-burgemeester Onno Hoes.
Maandag 26 november was voor
hem een echte vergaderdag, maar
dat maakte haar niet uit. “Het is heel
interessant. Ik hoor veel over wat
de gemeente allemaal doet. Het is
leuk om te merken dat ze bij serieuze
vergaderingen ook gewoon grapjes
maken.” Tussen de bedrijven door
kon Julia InforMeer te woord staan.
Openingen
Julia werd op 11 april 2018 door
de Haarlemmermeerse kinderraad
gekozen als kinderburgemeester.
Ze geniet van haar functie, vertelt
ze, ook al is ze in het dagelijks
leven niet iemand die zo nodig op
de voorgrond wil treden. Minstens
één keer per maand doet ze iets
als kinderburgemeester. Ze opende
speeltuinen, gaf het startschot bij
de Haarlemmermeer Run, was op

Julia Pieters (rechts) en haar vriendin Eline op de Dag van de Kinderburgemeesters
samen met acteur/zanger Tim Douwsma die de dag presenteerde.

Politiek
Julia zou later best burgmeester willen
worden. Het lijkt haar sowieso leuk
om de politiek in te gaan. Ze weet
goed wat ze zou willen veranderen.
“Ik vind dat de speeltuinen aangepast
moeten worden voor kinderen met
een handicap, zodat zij ook gewoon
lekker kunnen spelen. En ik vind dat
sommige kruispunten veiliger moeten
worden. Dat kost natuurlijk wel geld.
Haarlemmermeer is best een rijke
gemeente, maar je moet er dus ook
voor zorgen dat het financieel goed
blijft gaan. Ook vind ik het belangrijk
dat iedereen voldoende geld heeft
om gewoon boodschappen te kunnen
doen en gezonde dingen te eten.”

de innovatiemarkt tijdens de Dag
van de Duurzaamheid en opende
de Dag van de Talen op haar school.
Ook gaf ze in oktober de aftrap van
Sportland, een idee van de kinderraad om kinderen meer te laten
sporten. “Ik probeer zoveel mogelijk
te doen, maar ik kan natuurlijk niet

Tot april
Julia is nog tot april kinderburgemeester, dan kiest de kinderraad
weer iemand anders. “Dat vind ik
prima. Het is heel leuk om kinderburgemeester te zijn, maar een jaar is
precies goed. Dan is het tijd voor een
nieuwe, frisse kinderburgemeester.”

altijd. Daarover overlegt iemand van
de gemeente met mijn moeder.”
Ambtsketens
Een van de hoogtepunten vond Julia
de Dag van de Kinderburgemeesters, begin oktober in Diemen. Hier
kwamen 26 kinderburgermeesters

‘Wij komen op voor de veiligheid van fietsers’
HAARLEMMERMEER - Een paaltje midden op het fietspad? Of zo’n smal
fietspad dat passeren een uitdaging is? Het zijn herkenbare situaties
voor iedereen die regelmatig op de fiets zit. De Fietsersbond komt op
voor de belangen van de fietser. De landelijke vereniging telt 150 lokale
afdelingen. In Haarlemmermeer zijn Han van der Ploeg en Will Willemse
actief als vrijwilliger.
In de tijd dat Han van der Ploeg nog
bij KLM werkte, fietste hij regelmatig
van Hoofddorp naar Schiphol-Rijk.
“Dat zeven kilometer lange ritje
had meerdere fietshindernissen
die mij ergerden. Wat kon ik eraan
doen?” Van der Ploeg werd actief
voor de Fietsersbond en zit inmiddels in het bestuur. “Ik wilde inzicht
krijgen in wie betrokken zijn bij de
besluitvorming als bijvoorbeeld een
nieuw fietspad wordt aangelegd of
een fietsroute wijzigt als gevolg van
nieuwbouw.”
Uit de bocht
In de praktijk ziet Van der Ploeg dat
niet altijd goed wordt nagedacht over
de gevolgen die plannen hebben voor
de fietser. “Neem de fietsbrug over
de A4. Die is prima, maar als je met
een lekker vaartje naar beneden zoeft,
moet je wel vol in de remmen. De
bochten in het fietspad zijn zo scherp

dat je er zo uit kan vliegen. Zo’n situatie is niet nodig. Als Fietsersbond
denken en praten we graag mee.”
Twee witte pijlen
Een voorbeeld waarbij dat goed
gelukt is, vindt penningmeester Will
Willemse de rotonde bij het Beursplein in Hoofddorp. “De rotonde is
voor de fietsers tweerichtingsverkeer. Er was geen ruimte om twee
aparte fietspaden aan beide kanten
van de Kruisweg aan te leggen. Wij
vinden belangrijk dat automobilisten
worden gewaarschuwd. Daarmee
voorkom je ongelukken. Ons advies
om twee pijlen op het wegdek te
schilderen die op deze afwijkende
situatie wijzen, is overgenomen. Ook
is de hoogte van verkeersborden aangepast zodat ze beter zichtbaar zijn.
Een paar langetermijn-oplossingen
liggen nog op de tekentafel. Geweldig dat we dit hebben bereikt!”
Val op met fietslicht
Willemse is naar eigen zeggen
vooral een man van aanpakken.
“Elke laatste zaterdag van oktober
doen we als Fietsersbond een
fietsverlichting reparatieactie. Wij

controleren tijdens die actie gratis
ieders fiets. Kapotte verlichting
wordt gerepareerd. Jongeren vinden
’t soms stoer om zonder licht te rijden, maar je valt écht niet op in het
verkeer! Zeker als het slecht weer
is. Tip: draag lichtkleurige (regen)
kleding en doe je licht aan, dan ben
je beter zichtbaar.” ‘Veiligheid voor
alles’ is niet voor niets het motto
van de Fietsersbond. “We checken
ook de technische staat van een
fiets. Als een fiets via internet is
gekocht, zijn soms niet alle moeren
goed aangedraaid. Gevaarlijk als je
door een kuil fietst en je voorwiel
opeens losschiet!”

Pluim voor Fietsersbond
Maandag 3 december ontving de
Fietsersbond Haarlemmermeer
uit handen van wethouder Derk
Reneman (Verkeer) een pluim. “Er
is geen basisschool in onze polder
die tevergeefs een beroep doet op
de Fietsersbond tijdens de jaarlijkse
fietsverkeersexamens. Zo zijn er
het afgelopen jaar maar liefst 1.800
fietsen van leerlingen gecontroleerd
door de vrijwilligers van de Fietsersbond Haarlemmermeer. Ook de
jaarlijkse fietsverlichting- en reparatieactie gecombineerd met een fietscontrole is een bekend fenomeen”,
aldus de wethouder.

Vrijwilligers van de Fietsersbond Haarlemmermeer ontvingen op 4 december de Meer
voor Elkaar-pluim uit handen van wethouder Derk Reneman. Foto: Danny de Casembroot

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

Met de fusiedatum van 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.
Daarna volgt een afscheidsreceptie van het gehele college, van 18.30-21.00 uur. De
laatste raadsvergadering is
van 21.00-22.30 uur met aansluitend een borrel. Inwoners
en ondernemers zijn van
harte welkom. Aanmelden is
niet nodig. Tijdens het Tabee!
HenS feestweekend van 28
en 29 december zijn er activiteiten in SugarCity voor alle
inwoners, organisaties en
ondernemers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Voor een deel van deze
activiteiten is aanmelden
wel verplicht. Kijk voor meer
informatie op haarlemmerliede.nl/tabee.

Wereldlichtjesdag

De tweede zondag in december is Wereldlichtjesdag. Op
deze dag steken mensen
over de hele wereld om
19.00 uur lokale tijd kaarsjes
aan ter nagedachtenis aan
overleden kinderen. Op zondag 9 december van 18.3019.45 uur is deze herdenking
voor het eerst ook in Hoofddorp, op begraafplaats de
Iepenhof, Achterweg 42. Wethouder Marjolein Steffensvan de Water zet een herdenkingsboom in het licht, er
worden kaarsen aangestoken
en de namen van overleden
kinderen worden opgelezen. Aanmelden vooraf is
gewenst, maar hoeft niet.
Kijk voor meer informatie op
wereldlichtjesdag.nl/locatie/
hoofddorp. Bellen kan ook,
naar 06 20380224.

Foto: Margo Oosterveen

Megaprijzen in
gemeentequiz

Nog tot en met 10 december kan iedereen van binnen en buiten de nieuwe
gemeente Haarlemmermeer
meedoen aan een quiz over
de gemeente. En daarmee
prachtige prijzen winnen.
Burgemeester Onno Hoes
reikt die op 4 januari uit. Met
zes personen naar Claus
bowling en Escape World,
met twee personen naar
Awakenings of een dinervoor-twee in brasserie Het
Gemaal in Halfweg. Dat zijn
maar een paar van de tien
mooie prijzen. Wat je daarvoor moet doen? Ga naar
haarlemmerliede-haarlemmermeer/nl/quiz en bekijk
de tien filmpjes. Elke vraag
levert een letter op. Puzzel
daarmee het quizwoord en
stuur het in, uiterlijk maandag 10 december via bovenstaande website.

Nieuwjaarsconcert

Inwoners zijn van harte welkom om het nieuwe jaar én
de nieuwe gemeente Haarlemmermeer in te luiden op
vrijdag 4 januari 2019. Van
18.30 tot 19.15 uur is in de
kleine zaal van schouwburg
De Meerse een mini-concert
van de muziekverenigingen
Excelsior uit Hoofddorp en
Eensgezindheid uit Halfweg.
Hiervoor is een beperkt aantal gratis kaarten beschikbaar.
Aanmelden kan door een
e-mail te sturen naar externebetrekkingen@haarlemmermeer.nl (maximaal twee kaarten per reservering). Aansluitend is vanaf 19.30 uur de
gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in de passage van het
Cultuurgebouw. Dan wordt
ook de winnaar bekendgemaakt van de quiz ‘Wat weet
jij van de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer?’

Nieuw college van B en W in de maak
maakte één ding direct al duidelijk:
net als tijdens de nu bijna voorbije
bestuursperiode zijn minstens vier
partijen nodig om een coalitie met
een meerderheidspositie in de gemeenteraad te verkrijgen.
Stabiliteit
“Op basis van de gesprekken van de
afgelopen weken, programmatischinhoudelijke mogelijkheden en de
gewenste bestuurs-stabiliteit willen
VVD, HAP, CDA en PvdA gezamenlijk
vorm gaan geven aan een coalitie

EK Voetbal 2020 in
Haarlemmermeer

De Europese voetbalbond
UEFA heeft de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen
gekozen als locatie voor het
International Broadcast Centre (IBC) tijdens Euro2020.
Dat betekent dat alle tvsignalen van het EK-voetbal
2020 vanuit de polder komen.
Vanuit de Expo worden twee
miljard kijkers bediend. Londen en München waren ook
in de race, maar Vijfhuizen
ging er met de hoofdprijs
vandoor. “Voor mij is het
Europees Kampioenschap
nu al geslaagd”, zegt Adam
Elzakalai, wethouder Sport.

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.

Verklaring
In die verklaring staat: “De combinatie van partijen ligt in lijn met
vrijwel alle adviezen die op vrijdag 23
november door de gekozen fracties
werden gegeven. De VVD, HAP, CDA
en PvdA zijn inmiddels begonnen
met gesprekken in het formatieproces.”

Voor het laatst in HenS
De lijsttrekkers tijdens de uitslagenavond op woensdag 21 november.
Foto: Blue-Sky Fotografie
HAARLEMMERMEER - De kans is groot dat VVD, HAP, CDA en PvdA de
wethouders gaan leveren in het nieuwe college van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer die per 1 januari 2019 een feit is. Dat is gisteren
bekendgemaakt door (in)formateur Henk Kuipers.
Volgens Henk Kuipers ontstaat met
een coalitie met VVD, HAP, CDA en
PvdA “een werkbare meerderheid in
de nieuwe gemeenteraad van Haarlemmermeer.”

De gemeentelijke nieuwjaars
receptie 2018 was drukbezocht.
Foto: Jur Engelchor

met een werkbare meerderheid in
de nieuwe gemeenteraad Haarlemmermeer”, luidt de verklaring die
afgelopen maandag is uitgegeven.

Nieuwe coalitie
De gesprekken over een nieuwe
coalitie begonnen al twee dagen na
de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 21 november. De VVD
kwam daarbij als grootste partij uit de
bus met zeven zetels, op de hielen
gezeten door HAP. Die partij heeft

eveneens zeven zetels maar scoorde
een paar honderd stemmen minder.
Beide partijen maken nu ook deel uit
van het huidige college. D66 was de
grootste verliezer en viel terug van
zes naar drie zetels. D66 keert zoals
de vlag er nu bij hangt niet terug in
het college.
Nieuwkomer CDA
De PvdA verloor één zetel en heeft er
nu drie, maar blijft mogelijk binnenboord. Nieuwkomer is het CDA dat
vijf zetels had en heeft. De uitslag
HALFWEG – Op dinsdag 4 december vond in het raadhuis in Halfweg de laatste naturalisatieceremonie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude plaats. Sam Ansari
Beni (rechts) kreeg het zogeheten besluit van Nederlanderschap uitgereikt door wethouder Raymond van Haeften. Sam Ansari Beni is geboren in Iran en woont sinds 2002 met
zijn vrouw en twee kinderen in Nederland en sinds 2003 in Halfweg. Foto: Jur Engelchor

Column burgemeester
Wat is de tijd omgevlogen. Ik weet
nog heel goed dat ik als burgemeester voor het eerst voet in de gemeente Haarlemmermeer zette. Een polder
waar ik kriskras doorheen toerde om
de 26 kernen te ontdekken. Waardoor ik ook meteen begreep dat we
weliswaar één gemeente zijn maar
wel 26 identiteiten, en vanaf 1 januari zelfs 31. Inmiddels heb ik al zoveel
moois meegemaakt in deze bijzondere gemeente. Wie had gedacht dat
ik als voormalig burgemeester van
de oudste stad van Nederland mij zo
snel thuis zou voelen in deze jonge
polder? En dat allemaal dankzij uw
hartelijke ontvangst eind 2017. We zijn
inmiddels een jaar verder en ik ben
verheugd dat ik vanaf 1 januari ook
waarnemend burgemeester van de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer
mag zijn. Dan heb ik niet alleen de
kernen van Haarlemmermeer onder
mijn hoede, maar ook die van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Sinds
het nieuws maandag 3 december
wereldkundig is gemaakt, heb ik zoveel warme en lieve reacties mogen
ontvangen. Van familie, vrienden,

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie
kennissen, maar vooral ook van u. Via
Facebook, Twitter, maar ook op straat
word ik gefeliciteerd. Dat doet mij
ontzettend goed. Ik ben de lijsttrekkers/beoogd fractievoorzitters van de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer
en Johan Remkes, commissaris van
de koning in Noord-Holland, dankbaar dat ze mij het vertrouwen hebben gegeven in deze mooie opgave.
Ik kijk er dan ook naar uit om mijnwerk voor u in deze gemeente voort
te zetten. Ik hou van de veelzijdigheid van de polder. En daarom zet ik
graag, samen met de nieuwe raad en
het nieuwe college, de eerste stappen in de doorontwikkeling van de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Hoofddorp
Haarlemmermeerse Bos, 9 december,
voetpaden gedeeltelijk afgezet
(crossloop).
IJweg, ter hoogte van nr. 1211,
13 december, weg half afgezet.
Markenburg, 10-12 december,
gedeeltelijk parkeerverbod en voetpad
afgesloten.
Spicalaan, 7 december, afgesloten.

 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.
Volgend Raadsplein: donderdag 20 december. Dat is de laatste gemeenteraadsvergadering van de raadsperiode 2014-2018 (afscheidsraad) en de
laatste gemeenteraadsvergadering van de oude gemeente Haarlemmermeer
(1852-2018).

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

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.

Rozenburg
Naritaweg, 10-19 december, voetpad
afgesloten.
Schiphol
Koetsierstraat,10 december,
weg half afgezet.
Vijfhuizen
Spaarnwouderweg, ter hoogte
van nr.1121, 10-21 december,
weg half afgezet.
’t Fort, 9 december, parkeerterrein
afgesloten (kerstmarkt).

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

■ 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

