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Trouw voor één dag! 
30 september wordt spe-
ciaal voor het evenement 
Ontdek Hoofddorp het Oude 
Raadhuis omgetoverd tot 
het Huis van de Liefde. Trou-
wen voor één dag met je 
geliefde, vader, moeder of 
je hele (voetbal)team? Het 
kan allemaal. Compleet met 
echte bruidsjurken, sluiers, 
hoge hoeden, een persoon-
lijke speech en natuurlijk de 
trouwringen. Alles is gere-
geld, behalve het ja-woord. 
Ook zijn in het Huis van de 
Liefde gratis bijzondere, 
romantische films te zien. 
Er wordt van 12.00-17.00 
uur doorlopend getrouwd, 
aanmelden is niet nodig. 
Informatie over alles wat er 
te doen is tijdens Ontdek 
Hoofddorp staat op uitin-
haarlemmermeer.nl/evene-
menten.

Trouw voor één dag in het Oude 
Raadhuis. Foto: iStock

VVN deelt stickers uit
Een onoverzichtelijke menge-
ling van voetgangers, fiet-
sers en auto’s rond scholen 
is niet bepaald een veilige 
situatie. Veilig Verkeer Neder-
land (VVN) en Vervoerregio 
Amsterdam willen extra 
onder de aandacht brengen 
dat het beter is om kinderen 
niet met de auto te brengen 
en te halen, maar lopend 
of met de fiets. Woensdag 
13 september was daarom 
op Sterrenschool Bikube in 
Hoofddorp de start van de 
actie ‘Op Voeten en Fietsen 
naar School’. De school deelt 
veertig dagen lang stickers 
uit aan kinderen die te voet 
of met de fiets naar school 
komen. Veilig Verkeer Neder-
land was aanwezig om de 
eerste stickers uit te delen.

Kinderen van Sterrenschool  
Bikube in Hoofddorp krijgen  
stickers. Foto: Jur Engelchor

Headville Skatepark 
open
Het oude skatepark Floriande 
aan de Deltaweg in Hoofd-
dorp wordt zaterdagmiddag 
23 september omgedoopt 
tot het gloednieuwe Head-
ville Skatepark. Iedereen 
is welkom om het park uit 
te testen. Er zijn ‘best trick 
contests’ met prijzen voor 
alle disciplines en topskaters 
geven een demonstratie. 
Na de sluiting van de skate-
baan op het Raadhuisplein 
verhuisde skateminnend 
Hoofddorp massaal naar het 
skatepark in Floriande. Het 
park is nu enorm uitgebreid 
met zo’n 1.200 vierkante 
meter waar iedereen uit de 
regio kan skaten, steppen of 
BMX’en.

Maatvast pakt groots uit op Burendag
HAARLEMMERMEER – Het is bijna onmogelijk om op vrijdag 22, zater-
dag 23 en zondag 24 september in Haarlemmermeer níets mee te krijgen 
van Burendag. Stichting Maatvast organiseert dit weekeinde in maar 
liefst achttien buurt- en dorpshuizen en jongerencentra laagdrempelige 
en gratis activiteiten.

Een willekeurige greep uit het 
programma: een multiculturele high 
tea in Graan voor Visch, een kof-
ferbakmarkt in Nieuw-Vennep, een 
muziekmiddag in Abbenes, een 
buurtontbijt in Badhoevedorp, een 
braderie, spelletjes en workshops 
in Hoofddorp, een speurtocht in 
Burgerveen, high tea en manicure in 
Nieuw-Vennep, een combinatie van 
graffiti en barbecue in Nieuw-Vennep, 
een buurtfietstocht met barbecue in 
Beinsdorp en een voetbaltoernooi 
met buurtmaaltijd in Toolenburg. 
Kijk voor een compleet overzicht op 
stichtingmaatvast.nl/activiteiten. 

Sociale samenhang 
Het is voor het eerst dat de exploi-
tant van het Haarlemmermeerse 
maatschappelijk vastgoed op deze 

schaal en met deze intensiteit Buren-
dag viert, zegt projectleider Sawinah 
Voortman. Zij en haar collega’s en 
de vrijwilligers zien in Burendag 
een gouden kans om de missie van 
Maatvast in de praktijk te brengen: 
“De sociale samenhang in de wijken 
en buurten versterken.” 

Zichtbaarheid en herkenning 
Voortman rekent behalve op bezoe-
kers ook op belangrijke neveneffec-
ten. “Meer zichtbaarheid van onze 
activiteiten door dingen die op straat 
gebeuren. Zoals de buurtbarbecue, 
zondag bij jongerencentrum De Basis 
in Zwanenburg.” Door aan te haken 
bij de jaarlijks terugkerende lande-
lijke Burendag, georganiseerd door 
het Oranjefonds, ontstaat volgens 
Voortman ook herkenning. Misschien 

bereikt ze op die manier ook haar 
ideaal: “Dat Burendag niet door ons 
wordt georganiseerd, maar door 
de buurt. Uiteraard mag het bij ons 
worden gevierd.” 
 
Waardering
Wethouder Marjolein Steffens-van de 
Water, verantwoordelijk voor onder 
meer het maatschappelijk vastgoed 
in Haarlemmermeer, is zeer te spre-

ken over de wijze waarop Maatvast 
en de vrijwilligers Burendag aanpak-
ken. Zij zal op zaterdag haar waarde-
ring namens het college overbrengen 
tijdens een bezoek in het kader van 
de Meer voor elkaar-toer aan buurt-
huis De Boskern in Overbos. Tussen 
13.00-15.00 uur staan hier spelletjes 
en workshops op het programma. De 
wethouder bezoekt ook andere loca-
ties, maar dat is op informele basis.

NIEUW-VENNEP - Tijdens de Land-
schapstriënnale is er op zaterdag 
23 september van 11.00-15.00 uur 
een speciale PARK21-dag. Met 
presentaties, een fietsexcursie, 
spinnenjacht en nog veel meer. 
Hoofdlocatie is Landgoed Kleine 
Vennep.

Wie meer wil weten over PARK21 
kan een van de presentaties bijwo-
nen die deze dag worden gegeven. 
De projectmanager van PARK21 
neemt belangstellenden mee op 
een fietsexcursie en speciaal voor 
kinderen van zes tot elf jaar is er een 
spannende en leerzame spinnen-
jacht. Let op: voor de fietsexcursie en 
spinnenjacht is vooraf opgeven ver-
plicht, dit kan via landschapstriennale.
com. Wethouder Nederstigt plant 
samen met de kinderburgemeester 
en andere kinderen de eerste boom 

van een ‘meegroeibos’. Een profes-
sioneel tuinarchitect geeft bezoekers 
tuinadvies, er is een ballonnenar-
tiest en kinderen kunnen zich laten 
schminken.

Andere locaties
Niet alleen op Landgoed Kleine Ven-
nep zijn deze dag activiteiten, ook 
op andere locaties in PARK21. Van 
10.00-11.00 uur is de officiële opening 
van de biologische moestuin PARK21, 
gelegen achter Ranzijn Tuin & Dier in 
Nieuw-Vennep. Liefhebbers kunnen 
boerengolf spelen bij PARKLANDEN 
voor een gereduceerd tarief van vier 
euro en het is open dag bij Klimpark21. 
Klimmen is nog niet mogelijk, maar 
iedereen kan wel een goed beeld 
krijgen van hoe het gaat worden.
Meer informatie over de PARK21-
dag via landschapstriennale.com en 
park21.info.

HOOFDDORP – Hoofddorp-Cen-
trum is een van de finalisten bij de 
verkiezing Beste Binnenstad. Dat 
maakte het Platform Binnenstads-
management op 12 september 
bekend. 

De prijs voor de beste binnenstad 
wordt toegekend aan de binnenste-
den in Nederland die de afgelopen 
twee jaar het meest dynamisch 
waren en waar de meeste vernieu-
wing heeft plaatsgevonden. Ook de 
strategie voor de toekomst wordt 
in de beoordeling meegenomen. 
Hoofddorp-Centrum is finalist in de 
categorie ‘middelgrote binnenstad’ 

en gaat de strijd aan met Almere. 
Adam Elzakalai, wethouder Econo-
mische zaken en Citymarketing: “Ik 
ben ontzettend trots dat Hoofddorp 
doorgaat naar de finale. De afgelo-
pen jaren hebben we samen met 
alle betrokken partijen geïnvesteerd 
in het versterken van Hoofddorp-
Centrum. Met vergroeningsacties, 
gezamenlijke investeringen in de 
openbare ruimte en het vastgoed en 
vele succesvolle evenementen.” 

Bezoek jury
De finalisten krijgen in oktober een 
bezoek van de jury. De ondernemers, 
betrokken partijen en de gemeente 
krijgen dan de kans de jury te 
overtuigen waarom Hoofddorp de 
titel ‘Beste Binnenstad’ zou moeten 
winnen. Op donderdag 23 november 
wordt de winnaar bekendgemaakt.
Lees het volledige artikel op haarlem-
mermeer.nl/informeer.

Hoofddorp-Centrum is 
door naar de finale

Kom naar PARK21-dag

Op Burendag is er in heel Nederland voor jong en oud van alles te doen. Kijk voor de 
activiteiten in Haarlemmermeer op stichtingmaatvast.nl/activiteiten. Foto: burendag.nl

De twee finalisten van de Beste Binnenstad-verkiezing categorie grote binnenstad zijn 
Arnhem en Breda, in de categorie middelgrote binnenstad zijn dat Almere en Hoofddorp. 
Foto: Platform Binnenstadsmanagement

Deelnemers aan de fietsexcursie bezoeken onder meer Kleiland en het klimpark in 
PARK21. Foto: Danny de Casembrood



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 28 september 
19.00-20.00 uur Sessie ongewijzigd voortzetten voucher hulp bij het huis
  houden 2018 en 2019 (2017.0036886). Raadzaal 
19.00-20.30 uur Besloten sessie. Grondexploitatie commercieel motor-
  brandstofverkooppunt Benelite Hoofddorp. Heijezaal 
20.30-22.00 uur Sessiedebat kredietaanvraag en concept ruimtelijke 
  uitgangspunten Beukenhorst-West (2017.0037191) – 
  geheime bijlage, indien gewenst deels besloten / 
  M.e.r.beoordeling woningbouw Beukenhorst-West te 
  Hoofddorp (2017.0036770). Raadzaal
20.30-21.30 uur Sessie werkplan en begroting 2018 Metropoolregio 
  Amsterdam (2017.0048107). Heijezaal

 Raadsplein 21 september 
17.00 uur: opening etc.; 17.15 uur: vragenuur; 18.15 uur: pauze; 19.00 uur: 
raadsdebat Huis van HLMRMeer: businesscase pleinvariant; 20.30 uur: hoor-
zitting en sessie bestemmingsplan Hoofddorp Zuidrand bij Citer / kredietaan-
vraag in kader anterieure overeenkomst Victoriapark Ymere. Plm. 22.15 uur: 
Stemmingen. 

Volgend Raadsplein: donderdag 5 oktober (aanvang 17.00 uur) en 
donderdag 12 oktober (aanvang 19.00 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 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.

Burgerschapsspel wordt 
uitgedeeld
Kinderen vormen op een 
onbewoond eiland een mini-
maatschappij. Daar krijgen ze 
te maken met lastige dilem-
ma’s. Met wie deel je je zelf 
gevangen vis? Er strandt een 
schip op het eiland: mogen 
de nieuwelingen blijven? 
Via het burgerschapsspel 
Terra Nova ervaren kinderen 
wat het betekent deel uit te 
maken van een samenleving 
door er zelf eentje te mogen 
besturen. Wethouder John 
Nederstigt overhandigt het 
gloednieuwe spel samen 
met de maakster, Lisa Hu, 
vrijdagochtend 22 september 
aan de bovenbouwgroep van 
basisschool de Achtbaan in 
Zwanenburg. Wethouder Mar-
jolein Steffens-van de Water 
doet dit op vrijdagmiddag aan 
een bovenbouwgroep van de 
Willibrordusschool in Buiten-
kaag. Natuurlijk spelen beide 
wethouders zelf ook een potje 
Terra Nova met de leerlingen.

Lisa Hu, bedenker van het burger-
schapsspel Terra Nova. 
Foto: Jur Engelchor

Weekendafsluitingen A4 
Vanaf volgende week is drie 
weekenden achter elkaar de 
A4 in de richting Den Haag 
tussen knooppunt Burger-
veen en Leiden afgesloten. 
Het asfalt wordt dan vervan-
gen door zoab (zeer open 
asfaltbeton). Het gaat om het 
weekend van 29 september-2 
oktober, het weekend van 6-9 
oktober en het weekend van 
13-16 oktober. Ieder weekend 
begint de afsluiting vrijdag-
avond 21.00 uur en eindigt 
maandagochtend 5.00 uur. 
Verkeer wordt omgeleid. 
Meer informatie via rijkswa-
terstaat.nl, @Rijkswaterstaat 
of 0800 8002. 
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Een compleet overzicht van de nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen staat op 
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er haarlemmermeer.
nl/werkenaandeweg.    

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:  

Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk, 25 september-
28 september, weg half afgezet. 
Molenweg, 25 september-13 okto-
ber, geheel afgesloten 
 

Abbenes 
Hoofdweg-Westzijde, 25 septem-
ber-29 september, weg half afgezet. 
 
Gemeente Haarlemmermeer 
Diverse locaties weg half afgezet ivm 
kleine asfaltwerkzaamheden. 

Werken aan de weg

Participatieraad: aandacht voor wonen

Eind deze maand staat Hoofddorp 24 uur 
in het middelpunt. Wat is er dan? 

“Op 30 september, om precies te 
zijn, worden er 48 activiteiten op 35 
locaties in en om Hoofddorp geor-
ganiseerd onder het motto ‘Ontdek 
Hoofddorp’. Van zes uur ’s ochtends 
tot de volgende ochtend zes uur. 
38 activiteiten daarvan zijn ook nog  
gratis. Een heel mooie gelegenheid 
dus om de grootste kern van onze pol-
der nog beter te leren kennen. Aan dit  
idee van Citymarketing Haarlemmer-
meer werken culturele instellingen, 
winkels, bedrijven, cafés en ook brand-
weerlieden en agenten mee. Bekijk  
uitinhaarlemmermeer.nl/evenementen 
(doorklikken op ´Ontdek Hoofddorp´) 
voor het hele programma. Daar is ook 
te lezen voor welke evenementen 
aanmelden nodig is en welke niet gra-
tis zijn. Natuurlijk noem ik graag een 
paar voorbeelden. Kinderen kunnen 
bouwen aan Fort Jeugdland aan de 
Redenburgersingel 100 in Toolenburg. 
Begroet de zon op Big Spotters Hill 
met actieve yoga. Wel vroeg, want 
van 7.15 tot 08.30 uur. Wat te denken 
van de paardentram vanaf Stal Starro 
naar het Magisch Speeltheater in het 
Haarlemmermeerse Bos. Of, ´Van ap-

pel tot appelflap´ op kinderboerderij 
De Boerenzwaluw aan de Boslaan 5. 
En het pannatoernooi bij voetbalver-
eniging GVV, Graan voor Visch 14402. 
Vanzelfsprekend zijn er activiteiten in 
de brandweerkazerne, het hoofdbu-
reau van politie (maar dat is al vol), 
het Historisch Museum, het Spaarne 
Gasthuis, de Heimanshof en Het Cul-
tuurgebouw. Om 18.00 uur begint in 
Duycker het punkfestival ‘Herrie’. Voor 
de nachtbrakers is er een midnight 
city bootcamp, dat om middernacht 
start op het Dik Tromplein. Voor de vrij 
vroege vogels is er een ontbijt in het 
Cultuurgebouw vanaf 9.30 uur, waar-
bij ik aanwezig ben. Kortom; er is voor 
iedereen wel een activiteit die dag. Tot 
slot een tip: de gemakkelijkste manier 
om van ‘Ontdek Hoofddorp’ te genie-
ten is per fiets. En dat is nog gezond 
ook.”

 Column burgemeester 

Burgemeester Theo Weterings. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie 

HAARLEMMERMEER - Sinds janu-
ari 2015 is in Haarlemmermeer de 
Participatieraad actief. Anja Smink 
is vanaf het begin lid. Zij vertelt 
over de reden van haar betrok-
kenheid en over een belangrijk 
onderwerp waarmee de raad zich 
het afgelopen jaar heeft bezigge-
houden: huisvesting voor kwets-
bare inwoners.

“Ik ben moeder van een 23-jarige 
zoon met autisme”, vertelt Anja. “Uit 
ervaring weet ik hoe belangrijk het 
is voor mensen met autisme, hun 
familie en andere betrokkenen dat er 
goede informatie over dit onderwerp 
beschikbaar is. Samen met anderen 
heb ik daarom in 2012 het Autisme 
Informatiecentrum (AIC) in Hoofd-
dorp opgericht. Ook ben ik mede-
initiatiefnemer van de oudercontact-
groep voor ouders met een autistisch 
kind in Haarlemmermeer. Ik ben lid 
geworden van de Participatieraad om 
mij ook op die manier sterk te maken 
voor de belangen van mensen met 
autisme.” De Participatieraad is een 
onafhankelijke adviesraad van de 
gemeente (zie kader).

Woonvoorziening
Het afgelopen jaar is er veel aandacht 
geweest binnen de Participatie-
raad voor woonvoorzieningen voor 
kwetsbare doelgroepen, vertelt Anja. 
“De voormalige GGZ-panden in de 
Etta Palmstraat in Hoofddorp waren, 
gezien hun bouw en ligging in een 
rustige buurt, zeer geschikt als huis-
vesting voor mensen met autisme. 
Daar hebben wij voor gepleit. Helaas 

kon dat niet gerealiseerd 
worden, omdat het pand 
voor andere doelein-
den wordt gebruikt 
door de gemeente. Er 
is in Haarlemmermeer 
zeker behoefte aan een 
dergelijke woonvoorzie-
ning, dus wij houden dit 
onderwerp op de agenda 
van het college en de 
gemeenteraad.”

Maatwerk
Ook voor andere kwets-
bare inwoners is pas-
sende huisvesting nodig, 
stelt de Participatieraad. 
Anja: “Voor ouderen is 
er steeds meer behoefte 
aan kangoeroewoningen, 
een woonvorm waarbij zij 
zelfstandig kunnen blijven 
wonen met mantelzorg 
in de buurt. Mensen 
die gebruik moeten 
maken van een rolstoel hebben een 
gelijkvloerse woning nodig met extra 
brede deuren, voldoende ruimte en 
een parkeerplek voor een busje. Veel 
psychiatrische patiënten leven graag 
in een rustige omgeving, maar dan 
is goede bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer belangrijk. Voor sta-
tushouders is integreren in een wijk 
van belang. Het komt voor al deze 
doelgroepen aan op maatwerk.”

Geniet van het leven
Heel blij is Anja met de woonvoorzie-
ning waar haar zoon een paar maan-
den geleden naartoe is verhuisd. “Hij 

woont nu in een groep met leeftijds-
genoten met dezelfde interesses en 
ongeveer hetzelfde niveau. Er wordt 
gewerkt vanuit een visie en een 
methodiek die goed aansluiten bij de 
behoeften van mijn zoon. Doordat hij 

zich hier meer gewaardeerd voelt en 
zich beter verder kan ontwikkelen, 
kan hij goed integreren in zijn nieuwe 
woonplaats. Hij geniet weer van het 
leven. En daar heeft iedereen recht 
op!”

Participatieraad Haarlemmermeer
De Participatieraad geeft het college van burgemeester en wethouders 
gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk beleid over 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de 
Participatiewet. De twintig leden zijn (ervarings)deskundigen op het 
gebied van bijvoorbeeld gehandicaptenzorg, jeugdzorg of werk en in-
komen. Zij worden in hun werk ondersteund door de gemeente, maar 
zijn verder onafhankelijk. Tips of suggesties voor verbeteringen van 
beleid over Wmo, Jeugdwet of Participatiewet? Stuur een mail naar 
Participatieraad@haarlemmermeer.nl.

De werkgroep Wonen van de Participatieraad met van links naar rechts: Brigitta Kamsteeg, 
Anja Smink, Erik Wels en Esther van der Knaap. Foto: Jur Engelchor
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Haarlemmermeer wil energieleverend worden
LISSERBROEK – “Ik zou bijna zeg-
gen: het gas erop”, aldus John  
Nederstigt, wethouder Duur-
zaamheid, tijdens ‘SHARE Meets’ 
afgelopen vrijdag in Lisserbroek. 
Thema van de bijeenkomst is de 
overgang naar duurzame energie. 
De inschrijving was in een mum 
van tijd vol.

“In juli liet een enorme ijsschots los 
op Antarctica en in Zwitserland brak 
deze maand de Triftgletsjer af.” Neder-
stigt benadrukt in zijn verhaal dat de 
gevolgen van de klimaatverandering 
steeds duidelijker en harder worden. 
Een massale beweging is nodig om 
het tij te keren. De initiatiefnemers 
van SHARE (bedrijven en gemeente) 
willen een versnelling inzetten in 
de transitie naar duurzame energie. 
Welke kansen en mogelijkheden lig-
gen er in de polder? Hoe kunnen we 
die gezamenlijk oppakken? 

Lisserbroek Samen Meer
Lisserbroek is niet toevallig gekozen 
als locatie van de bijeenkomst. In 
buurthuis De Meerkoet vertelt dorps-
bewoner Ed Nieuwenhuizen hoe 
inwoners in het project Lisserbroek 
Samen Meer volop bezig zijn om het 
dorp groener, socialer én duurzamer 
te maken. Grootste klapper maakt 
Lisserbroek met de ‘zonne-energie-
fabriek’ op het dak van bollenbedrijf 

De Ree. Bovenop de loods van dit 
98-jarige familiebedrijf komen maar 
liefst vijftienduizend zonnepanelen. 

Stoer
Pieter van der Ploeg van netwerkbe-
drijf Alliander noemt de ambitie van 
Haarlemmermeer om energieleverend 
te worden ‘stoer’. De beste kansen 
voor energiebesparing en duurzame 
energieopwekking liggen volgens Van 
der Ploeg in de gebouwen: woningen 
en kantoren. “Bouw energieneu-
traal. Installeer zonnepanelen. Zoek 
mogelijkheden om restwarmte van 
bijvoorbeeld datacenters te gebruiken 
voor verwarming van woningen.” Alle 
technieken zullen sowieso nodig zijn.

Tegenstroom
Ontwikkelaars in de zaal weten dat er 
onder kopers enorme belangstelling 
is voor ‘nul-op-de-meterwoningen’. 
Andrea de Graaf van Tegenstroom, 
het eigen energiebedrijf van de 
gemeente, vertelt over een project 
dat is uitgevoerd samen met wo-
ningcorporatie Ymere. Daarbij zijn de 
daken van elfhonderd huurwoningen 
voorzien van zonnepanelen. Arjanne 
Lagendijk van NMCX, Centrum voor 
Duurzaamheid, meldt dat onlangs 
‘Energieke Regio Haarlemmermeer’ 
is gestart, een project dat bedrijven 
en organisaties helpt met het ver-
duurzamen van hun gebouwen.

Polderlunch
Veel aanwezigen geven aan het 
slot van de bijeenkomst aan dat ze 
mee willen denken en praten over 
de transitie naar duurzame energie. 
Er wordt vast een begin gemaakt 

tijdens de overheerlijke pure ‘polder-
lunch’ met uitsluitend producten uit 
Haarlemmermeer. Zo lekker kan de 
polder zijn.
De volgende SHARE Meets is op 
vrijdag 1 december 2017 bij de 

Rabobank Regio Schiphol. Het gaat 
dan over hergebruik van producten 
en materialen.
Lees het hele artikel op haarlemmer-
meer.nl/informeer.

Als deze uitstoot buiten beschou-
wing gelaten zou worden, zou de 
daling zelfs 10 kton zijn (1,3 procent). 
Daarmee wordt de dalende trend in 
de polder doorgezet: in 2015 nam de 
CO2-uitstoot ondanks meer bedrijvig-
heid en meer inwoners niet toe. Dit 
blijkt uit de jaarlijkse monitor waarin 
de resultaten van de inspanningen 
op duurzaam en circulair gebied in de 
polder zijn te lezen. 

Duurzame energie
De duurzame energieopwekking 
nam vorig jaar met 8 procent toe en 
dat brengt het aandeel duurzame 
energie op 6,3 procent van het 
totaal. Landelijk is dit blijven steken 
op 5,9 procent. Daar kan bij worden 
opgeteld dat het energieverbruik bij 
bedrijven met 2 procent gedaald is, 
terwijl het aantal bedrijven met 680 
is toegenomen. Bij huishoudens is 
het percentage met 3 procent geste-
gen, maar er zijn ook bijna tweedui-
zend aansluitingen bij gekomen.

Meters maken
De gemeente faciliteert ieder jaar weer 
vele tientallen projecten en activitei-
ten op het gebied van duurzaamheid. 
Deze kunnen rekenen op een finan-
ciële bijdrage van de gemeente. Toch 

moeten er meer en sneller maatrege-
len worden genomen, stelt wethouder 
Duurzame economische ontwikke-
ling John Nederstigt. “We móeten nu 
echt meters maken en dat kan ook.” 
Nederstigt pleit voor een regelvrije 
zone, waar kennis, kunde en ervaring 
opgedaan kan worden, zonder daarbij 
te worden gehinderd door aanbeste-
dings-, fiscale of ruimtelijke regels. 
Lees het volledige artikel op haarlem-
mermeer.nl/informeer

Pesten is ook in Haarlemmermeer 
een probleem. Dat kwam duidelijk 
naar voren uit het jeugdonderzoek 
‘Stem van de Jeugd’. Extra frus-
trerend was de bevinding dat de 
wijze waarop volwassenen pesten 
bestrijden volgens jongeren weinig 
zoden aan de dijk zet. Zij geven aan 
dat gesprekken op school over dit 
onderwerp hun doel voorbij schieten 
doordat deze worden gevoerd met 
pesters en slachtoffers in één en 
dezelfde ruimte. Slachtoffers die bij 
zulke gelegenheden hun nek uitste-
ken, verergeren juist hun persoonlijke 
situatie. En dus zwijgen ze liever.

Oproep
Hoe moet het dan wel? Uit het on-
derzoek kwam naar voren dat oplos-
singsrichtingen vooral met jongeren 
zélf moeten worden gezocht. En dat 
is precies wat wethouder Steffens-
van de Water van plan is. Vandaar dat 

ze een video-oproep heeft gemaakt. 
Scholen van het voortgezet onder-
wijs zorgen voor verspreiding van de 
video onder de leerlingen. Ook heeft 
de wethouder woensdag 20 septem-
ber een aantal scholen bezocht om 
leerlingen te vragen met haar mee te 
denken en mee te praten over een 
effectieve aanpak van pesten.

Pesten de polder uit
Medio oktober is een bijeenkomst 
gepland in het raadhuis. Afgevaar-
digden van scholen krijgen dan 
de gelegenheid om hun ideeën te 
presenteren. Weer een maand later 
bespreken de professionals hoe de 
ideeën kunnen worden omgezet in 
doelgericht beleid waarmee pesten 
de polder uit wordt gewerkt. Ook 
de basisscholen komen in de Week 
tegen Pesten aan bod. Halt geeft in 
groepen 7 en 8 intensief voorlichting 
over online veiligheid.

CO2-uitstoot is opnieuw gedaald

‘We willen pesten de 
polder uit werken’

HAARLEMMERMEER - Dit najaar 
gaat er een nieuwe ronde van start 
voor de grootschalige inkoop van 
zonnepanelen, spouwmuur– en 
vloerisolatie. Alle eigenaren en 
huurders van een woning in Haar-
lemmermeer ontvangen hierover 
een brief van de gemeente.
 
In de brief staat informatie over de 
mogelijkheid tot het verduurzamen 
van de woning en het verlagen van 
de energierekening. Met de juiste 
maatregelen kan de energierekening 
zelfs volledig naar nul. Geïnteres-
seerden kunnen zich kosteloos en 
vrijblijvend inschrijven op winstuitje-
woning.nl.

Winst voor iedereen
Wethouder John Nederstigt (Duur-
zame economische ontwikkeling): 

“Lagere woonkosten, meer woon-
comfort. En je draagt ook nog eens 
bij aan een meer duurzame samenle-
ving. Wat mij betreft drie belangrijke 
redenen om mee te doen met Winst 
uit je woning. Ik hoop dan ook dat 
iedereen die nog niet met de vorige 
acties heeft meegedaan, dat nu wel 
doet. Winst uit je woning is winst 
voor iedereen!”
 
Energierekening
Inwoners hebben vaak een onnodig 
hoge energierekening. Veel oudere 
huizen zijn niet (goed) geïsoleerd en 
verbruiken hierdoor veel gas. Ook 
beseffen weinig mensen dat het dak 
van hun woning vaak uitstekend ge-
schikt is om zelf energie op te wek-
ken met zonnepanelen. In sommige 
gevallen kunnen woningen zelfs 
volledig energieneutraal worden. 

Goed om te weten is ook dat de 21 
procent btw over de aanschaf van 
zonnepanelen en isolatiemaatrege-
len teruggevraagd kan worden. Alle 
huishoudens in Haarlemmermeer 
krijgen een brief met uitleg over de 
actie en de mogelijkheden voor hun 
specifieke woning.

Sinds 2012
Deze actie is een vervolg op eerdere 
succesvolle rondes. NMCX Centrum 
voor Duurzaamheid organiseert de 
actie Winst uit je woning al sinds 
2012. Hierdoor zitten ruim 1.600 
bewoners uit Haarlemmermeer 
er ’s winters warm bij. Daarnaast 
besparen ruim vijfhonderd inwoners 
jaarlijks vijfhonderd euro door hun 
eigen zonnepanelen.
Meer informatie via winstuitje-
woning.nl.

Nieuwe ronde ‘Winst uit je woning’

Dorpshuizen en wijkcentra worden beter geïsoleerd. Het dak van de Oude Waterwolf in 
Vijfhuizen is afgelopen mei aangepakt. Foto: Jur Engelchor

HAARLEMMERMEER - Ondanks economische groei en de toename van 
bedrijfsactiviteiten, is de uitstoot van CO2 in Haarlemmermeer in 2016 
gedaald: met 8 kton (0,7 procent). Dit is tegen de landelijke trend in. 
In deze cijfers is de uitstoot van Schiphol en de daaraan gerelateerde 
bedrijvigheid (landside) meegenomen.

Pesten is ook in Haarlemmermeer een probleem. De gemeente vraagt jongeren om mee 
te denken over oplossingen. Foto: Shutterstock

Deelnemers aan SHARE Meets in Lisserbroek zijn met elkaar in gesprek over mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame 
energieopwekking. Foto: Jur Engelchor 

HAARLEMMERMEER - Wethouder Marjolein Steffens-van de Water 
(Jeugd) grijpt de Week tegen Pesten, van 18 september tot en met 22 
september, aan voor een lokale campagne waarmee ze dit kwaad de 
polder uit probeert te werken. Ze is fanatiek maar ook bescheiden: “Ik 
kan dit niet alleen, maar samen met de scholen en de leerlingen is er 
méér mogelijk.’’


