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Gemeente gesloten op 
Koningsdag
De balies van het raadhuis 
en de servicecentra zijn op 
Koningsdag, vrijdag 27 april, 
gesloten.

Dodenherdenking
Tijdens dodenherdenking 
op vrijdag 4 mei zijn er op 
verschillende plekken in de 
gemeente bijeenkomsten. 
Burgemeester Onno Hoes is 
aanwezig bij de herdenkings-
bijeenkomst in de burgerzaal 
van het raadhuis in Hoofd-
dorp. Hier houdt Dick Weber 
van CRASH Luchtoorlog- en 
Verzetmuseum een toe-
spraak. Wethouder Marjolein 
Steffens-van de Water is bij 
de overdenkingsdienst in 
de kerk van het Apostolisch 
Genootschap in Nieuw-
Vennep en wethouder Adam 
Elzakalai bij de herdenkings-
bijeenkomst in Buitenkaag. 
Wethouder Tom Horn is in 
Burgerveen, wethouder Ap 
Reinders in Weteringbrug en 
wethouder Derk Reneman in 
Zwanenburg-Halfweg. Kijk 
voor een overzicht van alle 
herdenkingsbijeenkomsten, 
ook die in Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, op haar-
lemmermeer.nl/agenda. 

Digitaal inloopspreekuur
Inwoners die moeite heb-
ben met het gebruiken van 
de online diensten van de 
gemeente (website, Face-
book, Twitter, WhatsApp) 
kunnen terecht bij het digi-
taal spreekuur. Het gratis 
digitaal inloopspreekuur 
voor gemeentelijke dienst-
verlening is in de bibliotheek 
in het Cultuurgebouw in 
Hoofddorp op elke laatste 
maandag van de maand van 
14.00-16.00 uur; in de biblio-
theek Badhoevedorp op de 
maandagen 14 mei, 9 juli en 
3 september van 14.00-16.00 
uur en in de bibliotheek 
Nieuw-Vennep op de maan-
dagen 11 juni, 6 augustus en 
1 oktober van 14.00-16.00 
uur. Tip: neem zelf een tablet 
of laptop mee (niet verplicht). 
Kijk ook op bibliotheekhaar-
lemmermeer.nl/activiteiten.

De bibliotheek in Hoofddorp-
Centrum. Foto: Margo Oosterveen

Expositie AlleHenS
Bezoekers van het gemeen-
tehuis van Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude (HenS) 
in Halfweg kunnen tot juli 
genieten van de zesde editie 
van de kunsttentoonstelling 
AlleHenS. De kunstwerken 
van amateur- en beroeps-
kunstenaars zijn ook te koop. 
AlleHenS wordt mogelijk 
gemaakt door het Van Hoog-
dalem Fonds. Dit fonds is in 
2006 opgericht om tentoon-
stellingen in de hal van het 
gemeentehuis in te richten 
en om kunst- en cultuurac-
tiviteiten te stimuleren voor 
de jeugd. De tentoonstelling 
bezoeken kan tijdens kan-
tooruren, behalve op vrijdag-
middag.

Olympische Spelen in Weteringbrug
WETERINGBRUG – Vanaf vrijdag 27 april heeft Haarlemmermeer er gega-
randeerd een aantal olympisch kampioenen bij. Want wat Pyeongchang 
kan, kan Weteringbrug ook. Het dorp (circa 370 inwoners) viert Konings-
dag dit jaar met heuse Olympische Spelen.

Op Koningsdag wordt in Wete-
ringbrug groots uitgepakt. “Elk 
jaar hebben we een ander thema, 
zoals Koninklijk Galabal of Circus”, 
vertelt Vicky Hartog. Zij is een van 
de Vrouwen van Oranje, een groep 
dorpsbewoonsters die al sinds 2005 
de organisatie verzorgt.
 
Oranjebittertje
De taarten- en 
koekjesproeverij 
en het sjoelen zijn  
naast het hijsen 
van de vlag, het 
Wilhelmus en het 
oranjebittertje, 
vaste prik. Verder 
zijn er steeds 
verschillende ac-
tiviteiten. “Bij het 
Koninklijk Galabal 
in 2012 kwam ‘Frit-
zel von Schnitzel’ 
uit Wenen dansles 
geven. Toen koning 
Willem-Alexander 
vorig jaar 50 werd, 
hadden we alle-
maal handig-als-ik-
50-ben-activeiten, 
zoals de geheugen-
trainer.”

Paralympisch sjoelen
Vrijdag staat Weteringbrug geheel in 
het teken van de Spelen. Dorpshuis 
De Kern is omgedoopt tot Holland 
House en er is een olympische quiz. 
Bij de openingsceremonie ontsteekt 
Cock Baas, de vroegere coach van 
schaatskampioene Esmee Visser, 

het olympisch vuur en voor de win-
naars zijn er medailles. Jong en oud 
kunnen zich meten in sporten als 
kogelstoten, tennis, bobsleeën(!), 
speerwerpen en voetbal. Het sjoelen 
is voor de gelegenheid tot paralym-
pische sport gebombardeerd. “Bij 
de ene bak mag je alleen met rechts 
sjoelen, bij de andere alleen met 
links.” 

Meehelpen
“We zijn superblij met alle materialen 

die we van sportvereniging ROAC 
uit Rijpwetering mogen lenen”, zegt 
Vicky Hartog. Ze benadrukt dat 
behalve de Vrouwen van Oranje veel 
mensen uit het dorp meehelpen. Zo-
als de beheerder van het dorpshuis, 
Coby van der Lip. “Ook Bert van Tol 
uit Vredeburg is altijd van de partij, hij 
vertolkt dit jaar de rol van de voorzit-
ter van het IOC.”

Vriendinnenclub
Vicky Hartog verwacht dat Konings-
dag weer net zo leuk en gezellig 
wordt als andere jaren. “Zo’n eve-
nement is goed voor de onderlinge 
contacten en het gemeenschaps-
gevoel in het dorp. Ik vind het mooi 
daaraan bij te dragen.” De Vrouwen 
van Oranje zijn bovendien echt een 
vriendinnenclub geworden. “We heb-
ben ontzettend veel lol samen. Dat is 
ook waardevol.”

Monumentale ‘verborgen schat’ komt tot leven
HOOFDDORP – Deze zomer begint dan toch echt de restauratie van 
het Fort bij Hoofddorp. Het forteiland wordt omgetoverd tot een uniek 
stadspark, waar landschap, architectuur, geschiedenis, cultuur en recre-
atie samenkomen.

Bezoekers kunnen er straks terecht 
in het restaurant en op het terras, ze 
kunnen wandelen over het fortpad en 
door de wilde tuin, openluchtvoorstel-
lingen bijwonen en andere culturele 
activiteiten beleven. Kinderen kunnen 
er spelen, een speurtocht doen of 
met een vlot op de gracht varen. 
Serge Schoemaker, de architect die 
het ontwerp heeft gemaakt, hoopt 
dat veel Haarlemmermeeders straks 
komen genieten van deze unieke ‘ver-
borgen schat’ midden in Hoofddorp.

Plannen sinds 2012 
“Er is nu een defi nitieve omgevings-
vergunning voor de herbestemming. 
Daar zijn we hartstikke blij mee. 
Het fort is een van de laatste van 
de Stelling van Amsterdam dat nog 
geen herbestemming had”, aldus 
Schoemaker. Samen met cultureel 
ondernemer Femme Hammer en 
projectontwikkelaar Jaap Breunesse 
is hij initiatiefnemer van Stichting Fort 
van Hoofddorp. Al in 2012 hebben zij 
plannen ontwikkeld voor dit werel-
derfgoed-monument. 

Onderzoek 
De procedure voor de omgevingsver-
gunning duurde langer dan verwacht. 
“Om de vragen van de buurt en 
de gemeenteraad goed te kunnen 
beantwoorden, moesten we verschil-
lende onderzoeken doen. Onder 
andere akoestisch onderzoek, omdat 
er vanuit de buurt zorgen waren over 
geluidoverlast. We hebben nu afspra-
ken gemaakt over de openingstijden 
van het restaurant en het terras.” Het 
eiland wordt ’s nachts afgesloten.

Bereikbaarheid
Extra onderzoek is ook gedaan naar 

bereikbaarheid en parkeren. “Er 
komen geen extra parkeerplekken bij. 
Het fort is goed bereikbaar met de 
fi ets en er is een bushalte tegenover 
het forteiland. Wie toch met de auto 
wil komen, kan parkeren onder het 
Van Stamplein, 450 meter verderop. 
Wij denken dat dat goed kan werken 
en hebben onderzoek gedaan op 
vergelijkbare locaties om dat te 
onderbouwen.” 

Ondernemers
Het fort (gebouwd tussen 1895 
en 1907) wordt zoveel mogelijk in 
oorspronkelijke staat hersteld. Op de 
benedenverdieping komen ruimten 
voor kleine ondernemers. “Denk 
aan een lokale bierbrouwer, verkoop 
van streekproducten, galeries”, zegt 
Schoemaker. Naast het kleine open-

luchttheater zijn andere nieuwe toe-
voegingen bijvoorbeeld een brug, een 
toegangshek en een aanlegsteiger. 
De provincie en de gemeente dragen 
elk 1,1 miljoen bij aan de restauratie. 

Succesvolle herbestemming
Wethouder Cultuur Derk Reneman 
is trots op de succesvolle herbe-
stemming van het fort. “Haarlem-
mermeer is niet gezegend met veel 
cultuurhistorisch erfgoed. Onze 
identiteit wordt er dan ook niet 
door bepaald, zoals bij Amsterdam. 
Dus het erfgoed waarover we wél 
beschikken, moeten we creatief 
inzetten. Erfgoed zien we niet als 
afgeronde historie, maar als kans 
voor vernieuwing. Daarom hulde 
voor deze ondernemers die het lef 
hebben om het fort deze nieuwe be-

stemming te geven.”

In de meivakantie 
(28 april-6 mei) wordt 
de grond gesaneerd. 
De start van de 
renovatie is eind juni 
gepland. Voor de be-
woners van het Oude 
Buurtje komt hierover 
nog een informatie-
avond. De datum is 
nu nog niet bekend. 
Naar verwachting is 
de renovatie voorjaar 
2019 klaar.
Lees het hele artikel 
op haarlemmermeer.
nl/informeer.

College maakt tour 
Naast Weteringbrug zijn er 
in diverse andere kernen in 
Haarlemmermeer en Haarlem-
merliede en Spaarnwoude op 
vrijdag 27 april koningsdagacti-
viteiten. Kijk voor een overzicht 
op haarlemmermeer.nl/agenda. 
Raadsleden en leden van het 
college van B en W maken per 
bus een tour langs de feestelijk-
heden.

De Vrouwen van Oranje uit Weteringbrug tijdens het Koninklijk Galabal op (toen nog) Koninginnedag 2012. 
Vierde van rechts is Vicky Hartog. 

Het fortgebouw wordt zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat hersteld. Beeld: Serge Schoemaker Architects 
/ Folkert Sevenster.   



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 26 april  
19.00-19.30 uur Vragensessie. Raadzaal
19.30-20.30 uur Sessie Raadsvoorstel ‘Nota Bodembeheer gemeente 
  Haarlemmermeer, beleidskader voor grondverzet’ 
  (2018.0014079). Raadzaal
19.30-20.30 uur Sessie Verordening winkeltijden gemeente 
  Haarlemmermeer 2018 (2018.0015139). Heijezaal

Er is geen Raadsplein op 3 mei (voorjaarsreces) en 10 mei (Hemelvaarts-
dag). Het volgend Raadsplein is donderdag 17 mei (sessies, 19.00 uur) 
en/of 24 mei (raadsvergadering, 17.00 uur). Agenda’s zijn bekend na 
26 april.

■ 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 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.

Rotonde Lisserbroek 
prachtig ingericht
Stonden er pas geleden niet 
een paar noeste werkers op 
deze rotonde? Wat een ver-
andering! Vijf enthousiaste 
ondernemers uit Lisserbroek 
en omgeving hebben hun 
adoptierotonde aan de krui-
sing Lisserweg, IJweg en 
Lisserbroekerweg prachtig 
kleurrijk gemaakt. De komen-
de vijf jaar gaan zij er met 
veel liefde voor zorgen. Wet-
houder Fysieke leefomgeving 
Marjolein Steffens-van de 
Water opende onlangs de 
rotonde in gezelschap van 
de ondernemersvereniging 
Lisserbroek en natuurlijk de 
adoptieouders. Benieuwd 
naar het resultaat? Een kijkje 
is de moeite waard. Maar let 
op: niet meer dan drie rond-
jes om de rotonde wegens 
filegevaar.

De fleurige adoptierotonde in 
Lisserbroek. 
Foto: Jur Engelchor

Recordopbrengst 
groengas in 2017
Afgelopen jaar heeft de 
verwerking van groente-, 
fruit- en tuinafval (gft) in de 
groene energiefabriek van 
Meerlanden in Rijsenhout 
een recordopbrengst aan 
groengas opgeleverd: 2,6 
miljoen kuub. Dit staat gelijk 
aan het gemiddeld jaarlijks 
gasverbruik van bijna 1.800 
huishoudens. Zo kan de 
gaskraan in Groningen nog 
iets verder dicht en dragen 
inwoners en ondernemers in 
Haarlemmermeer en de regio 
bij aan minder uitstoot van 
fossiele brandstoffen. 
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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:

Abbenes 
Dr. Heijelaan, 30 april-16 mei, 
brug afgesloten. 

Badhoevedorp 
Groenezoom, 30 april-11 mei, 
afgesloten. 

Hoofddorp 
Daunisstraat, 2 mei, weg half afgezet. 
Spoorlaan / Van Heuven Goedhartlaan, 
30 april-4 mei, weg half afgezet. 

Lijnden 
Hoofdweg (A9), 30 april-22 juni, 
afgesloten. 

Nieuw-Vennep 
Binderstraat, 30 april, weg half 
afgezet. 

Von Liebigstraat, 30 april, 
weg half afgezet. 

Rijsenhout 
Aalsmeerderdijk 600, 2 mei, 
weg half afgezet. 
Schrevelsgerecht, 30 april-22 juni, 
afgesloten. 

Schiphol 
Pelikaanweg, 26 april, weg half 
afgezet. 
Stationsplein, 23 april-1 mei, 
weg half afgezet. 

Gemeente Haarlemmermeer 
algemeen 
Diverse straten, 27 april, afgesloten 
vanwege koningsdagviering..

Werken aan de weg

U was naar een concert in 
Badhoevedorp?

“Als beschermheer van het Haar-
lemmermeers Mannenkoor Zang en 
Vriendschap was ik afgelopen zaterdag 
voor de eerste keer aanwezig bij een 
concert van het koor in de Pelgrims-
kerk in Badhoevedorp. Na het binnen-
rijden van Badhoevedorp heb ik eerst 
even geparkeerd naast de afgebroken 
snelweg A9. Wat een enorme ruimte 
ontstaat hier, wat een licht en wat een 
rust! Ik lees regelmatig leuke verhalen 
over Badhoevedorpers die anekdotes 
over het verleden vertellen en visies 
op de toekomst hebben. Ongetwijfeld 
ontstaat hier een mooi nieuw stukje 
Badhoevedorp. De Pelgrimskerk had 
ik wel zien liggen aan de mooie vijver, 
maar ik was er nu voor het eerst bin-
nen. De ruimte en de akoestiek leen-
den zich prima voor een afwisselend 
concert van klassieke en eigentijdse 
nummers. Hoewel, de Beatles eigen-
tijds noemen… eigenlijk zijn dat ook 
al weer klassiekers geworden. Laten 
we ze evergreens noemen, van toen 
‘we’ nog jong en groen waren! Het 
aardige van zo’n avond is dat je met 
veel mensen op een ontspannen ma-
nier kennismaakt. Toevallig was er een 
echtpaar waar ik net op bezoek was 

geweest in verband met hun zestigja-
rig huwelijk. En ik ontmoette dames 
en heren die me niet alleen welkom 
heetten in de gemeente als nieuwe 
burgemeester, maar ook leuke ver-
halen en tips meegaven. Kortom, een 
genoeglijke avond met veel zang en 
veel vriendschap! En ondertussen 
ben ik mij aan het voorbereiden op 
de jaarlijkse lintjesregen. Ik heb de 
cv’s klaarliggen van talloze verdienste-
lijke inwoners van onze gemeente die 
deze week te horen krijgen ‘Het heeft 
Zijne Majesteit de Koning behaagd 
om...’ Het is geweldig als mensen 
om je heen jouw onbaatzuchtige ver-
dienstelijkheid hebben opgemerkt en 
de moeite hebben genomen om een 
koninklijke onderscheiding aan te vra-
gen. En eerlijk is eerlijk, ook voor mij is 
het mooi om dit namens de Koning en 
de Haarlemmermeerse gemeenschap 
te mogen doen.”

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Tweede Kamer stemt in met fusie

“Dit is een bijzondere mijlpaal”, rea-
geert burgemeester Pieter Heiliegers 
van Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. “Het besluit van de Tweede 
Kamer is een van de laatste stappen 
in het proces waar we een aantal jaar 
geleden aan begonnen zijn. Ik ben 
verheugd dat de Kamer het wets-
voorstel voor de fusie ongewijzigd 
heeft vastgesteld. Dat is wat mij 
betreft een bevestiging van het feit 
dat we het proces zeer zorgvuldig 
hebben doorlopen. De gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
heeft de afgelopen jaren steeds 
heel goed geluisterd naar bewoners, 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties tijdens vele bewoners-
avonden en experttafels.”

Spaarndam
De Kamer heeft het wetsvoorstel wel-
iswaar zonder wijzigingen vastgesteld, 
wél heeft zij een motie aangenomen. 
Die gaat over het dubbeldorp Spaarn-
dam. Het gedeelte van Spaarndam op 
de linkeroever van het Spaarne hoort 
bij de gemeente Haarlem. Spaarn-
dam-Oost, aan de rechteroever, heeft 
de meeste inwoners en behoort bij de 

huidige gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude. De Kamer verzoekt 
de regering in de motie om vanwege 
“de discussie over de positie van 
het dubbeldorp Spaarndam om na 
voltooiing van het herindelingspro-
ces, de provincie Noord-Holland te 
verzoeken met de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer, de gemeente 
Haarlem, alsmede met de inwoners 
van Spaarndam te verkennen of voor 
het dorp Spaarndam een grenscor-
rectie een duurzame oplossing is en 
of dit kan rekenen op draagvlak van 
de inwoners van Spaarndam, en de 
Kamer hierover binnen een jaar te 
informeren.”

Zienswijzen
Burgemeester Onno Hoes van 
Haarlemmermeer: “Als de provincie 
ons uitnodigt voor een onderzoek 
verlenen wij daaraan natuurlijk onze 
medewerking. Ik heb er alle vertrou-
wen in dat dat leidt tot een goede 
uitkomst. Want zoals mijn collega 
Pieter Heiliegers ook zegt: er is altijd 
heel goed geluisterd naar de wensen 
van inwoners. Ook uit de meer dan 
tweehonderd ingediende zienswij-

zen begin 2017 bijvoorbeeld, bleek 
dat veruit de meeste bewoners en 
organisaties, ook die uit Spaarndam-
Oost in het huidige Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, een voorkeur 
hebben voor een fusie met Haarlem-
mermeer.”

Dubbeldorpen
“Bovendien”, vervolgt burgemeester 
Hoes, “is van belang in dezen dat 
Haarlemmermeer veel ervaring heeft 
met dubbeldorpen. Samen met onze 
buurgemeenten weten we de zaken 
voor inwoners van dorpen die tegen 
elkaar aan liggen aan twee zijden 

van de gemeentegrens altijd prima 
te regelen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de dubbeldorpen Lisserbroek en 
Lisse, Beinsdorp en Hillegom, Kaag 
en Buitenkaag, dus waarom straks 
niet ook voor Spaarndam-Oost in de 
gemeente Haarlemmermeer en de 
andere kant van Spaarndam in de 
gemeente Haarlem?” 

Later dit jaar neemt de Eerste Kamer 
een besluit over de wet over de sa-
menvoeging. Woensdag 21 novem-
ber 2018 zijn er gemeenteraadsver-
kiezingen voor de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer.

De poëzie ligt op straat

In het bos mag ik vliegen waar ik wil / vlak boven de wilde bloemen eet ik van de 
appelboom… Zo begint het gedicht van Salma (11). Gedichten van jonge talenten en van 
schrijver K. Schippers staan op de nieuwe fiets- en wandelroute door Beukenhorst-West 
in Hoofddorp. De route werd woensdag 18 april onthuld in het bijzijn van wethouder 
Marjolein Steffens-van de Water. Foto: Jur Engelchor

HAARLEMMERMEER - Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlem-
mermeer vormen vanaf 1 januari 2019 samen een gemeente. Dinsdag  
24 april stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel voor de  
samenvoeging van de twee gemeenten.


