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Hoorzitting zienswijzen 
herindelingsontwerp 
De gemeenteraden van Haar-
lemmerliede en Spaarnwou-
de en van Haarlemmermeer 
houden op donderdag 23 
maart een hoorzitting over de 
ingediende zienswijzen op het 
herindelingsontwerp. Ieder-
een die een schriftelijke ziens-
wijze heeft ingediend op de 
plannen voor de samenvoe-
ging (fusie) van de gemeen-
ten Haarlemmermeer en 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude kan die mondeling 
toelichten voor de raadsleden 
van beide gemeenten. De 
hoorzitting is donderdag 
23 maart van 19.00-21.00 
uur in de Zoete Inval, Haar-
lemmerstraatweg 183 in 
Haarlemmerliede. Indieners 
van zienswijzen die willen 
inspreken dienen zich aan te 
melden voor 22 maart bij de 
griffie van Haarlemmermeer. 
De hoorzitting is openbaar 
en live te volgen via youtube.
nl/GemHaarlemmermeer. In 
april nemen de gemeentera-
den een definitief besluit over 
de plannen voor de samen-
voeging. Daarna moeten 
de provincie en de Tweede 
en Eerste Kamer daarover 
besluiten. Op 1 januari 2019 is 
er dan één nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer. Meer infor-
matie op haarlemmerliede-
haarlemmermeer.nl.

De Stompe Toren in Spaarnwoude.
 
Informatiemarkt 
Badhoevedorp  
Wat gebeurt er allemaal in 
Badhoevedorp? De omleg-
ging van de A9 is bijna klaar. 
Het weghalen van de A9 
biedt vele kansen voor Bad-
hoevedorp. De leefbaarheid 
en het dorpse karakter wor-
den versterkt. Op zaterdag 18 
maart van 13.00-16.00 uur is 
er in het dorpshuis, Snellius-
laan 35, een informatiemarkt 
over de gebiedsontwikkeling. 
Meer informatie over het 
programma en de gebieds-
ontwikkeling Badhoevedorp 
op Haarlemmermeerge-
meente.nl/badhoevedorp en 
op facebook.com/badhoeve-
dorpinontwikkeling.  
 
NLdoet  
Het Oranje Fonds organiseert 
op 10 en 11 maart samen met 
duizenden organisaties in het 
land weer NLdoet. Hiermee 
willen zij iedereen stimuleren 
vrijwillig een dag(deel) de 
handen uit de mouwen te 
steken. Ook in Haarlemmer-
meer zijn tientallen klussen 
waar vrijwilligers zich voor 
kunnen aanmelden. Zoals het 
maken van bloembakken bij 
het dorpshuis in Badhoeve-
dorp, het opknappen van het 
zitgedeelte bij jongerencen-
trum De Nooduitgang in Lis-
serbroek, het opknappen van 
speelhuisjes voor opvang-
honden in Hoofddorp of het 
werken in de Belevingstuin 
in Nieuw-Vennep. Meer infor-
matie en aanmelden voor 
klussen kan via nldoet.nl.

Sporthelden gehuldigd in De Meerse
HAARLEMMERMEER- Zwemster 
Lisa den Braber is uitgeroepen tot 
Haarlemmermeerse TopSporter 
van 2016. Dit gebeurde maandag 
6 maart op het Sportpodium in De 
Meerse in Hoofddorp. Merel van 
der Marel en het team Dancety kre-
gen respectievelijk de titel SportTa-
lent en SportTeam van 2016.

In een overvolle theaterzaal reikte 
sportwethouder Adam Elzakalai aller-
eerst de gemeentelijke sportmedail-
les uit aan Haarlemmermeerse spor-
ters die in 2016 een podiumplaats 
hebben behaald op een NK, EK, WK 
of op de Olympische Spelen. “Bijna 
tweemaal zoveel als vorig jaar”, zei 
een trotse wethouder. “Die blije ge-
zichten van jong tot oud, dat is waar 
we het voor doen.” Na een spectacu-
lair optreden van turners van SV Pax 
was het tijd voor de bekendmaking 
van de verkiezing van de Haarlem-
mermeerse sporters van 2016. Van 
16 februari tot 1 maart is er massaal 
gestemd op de genomineerden in 
de drie verschillende categorieën. 
De stem van het publiek en van een 
vakjury telden beide voor 50 procent 
mee. De spanning rondom de uitslag 
van de verkiezing was in de zaal goed 
te voelen. Wie horen er op de hoog-
ste trede van het Haarlemmermeers 
sportpodium? 

Rennen voor je leven 
De titel in de categorie SportTeam 

ging naar Dancety van Dansschool 
Ponne uit Badhoevedorp. “Super 
bedankt”, zeiden de meiden in hun 
reactie en onthulden ook nog dat zij 
zich een dag eerder hadden gekwali-
ficeerd voor de Hip Hop International 
in Phoenix USA. Merel van der Marel 
(atletiek) werd voor de derde keer 
Haarlemmermeers SportTalent van 
het Jaar. “Dit had ik echt niet ver-
wacht”, zei de 17-jarige atlete die haar 
discipline de middellange afstand zelf 

omschreef als ‘rennen voor je leven’. 
“Ik voel mij vereerd”. Merels volgende 
doel is het EK in Italië deze zomer. 

Dicht bij elkaar
In de categorie TopSporter 2016 lag 
het heel dicht bij elkaar. Alle drie de 
genomineerden kregen meer dan 30 
procent van de stemmen. Zwemster 
Lisa den Braber ging er met de titel 
vandoor. “Een mooie en welverdiende 
afsluiting van een prachtige topsport-

carrière”, zei sportwethouder Adam 
Elzakalai nadat Lisa vertelde dat zij na 
haar bronzen plak in Rio een punt ach-
ter het zwemmen had gezet. Naast de 
turners lieten ook de dansers van Mar-
cella van Altena en Dansschool Ponne 
het Sportpodium op zijn grondvesten 
trillen met een wervelende dansact. 
De presentatie was in handen van 
Klaas van Kruistum die met zijn korte 
en spontane interviews meermaals 
voor hilarische reacties zorgde.

De hoeveelheid plant- en diersoorten 
in Haarlemmermeer is de afgelopen 
decennia flink toegenomen. Dat 
komt doordat natuurgebieden zijn 
aangelegd, het landschap gevarieer-
der is en wetten en regels de natuur 
beschermen. De nieuwe Wet natuur-
bescherming vervangt sinds 1 januari 
de vroegere Flora- en faunawet, Bos-
wet en Natuurbeschermingswet.  

Planten 
“In de nieuwe wet zijn minder plan-
ten beschermd. In Haarlemmermeer 
zijn nu geen beschermde planten 
meer”, vertelt Nijenhuis. “Wel houdt 
de gemeente een ‘zorgplicht’ voor 
planten die hier zeldzaam zijn, zoals 
wilde orchideeën, wilde marjolein, 
sleutelbloemen en daslook. Wil je 
bijvoorbeeld gaan bouwen op een 
plek waar orchideeën groeien, dan 
moeten die onder deskundige bege-
leiding worden verplant.”  

Orchideeënroute 
De gemeente blijft zich inzetten voor 
het behoud van zeldzame soorten. 
“De orchideeënroute in Hoofddorp 
blijft gewoon bestaan. Ook al kunnen 
we er geen boetes meer voor geven, 
we roepen iedereen op om geen 
orchideeën of andere zeldzame bloe-
men te plukken.” Een bosje fluiten-
kruid, boterbloemen en margrieten 
plukken is geen probleem, want van 
die bloemen zijn er genoeg. 
  

Dieren 
Alle dieren in de natuur moeten met 
respect worden behandeld, staat in 
de Wet natuurbescherming. Nijen-
huis: “Je mag ze niet opzettelijk ver-
storen, verwonden of doden. Er zijn 
uitzonderingen mogelijk voor dieren 
die schadelijk zijn voor landbouwge-
wassen, veiligheid of nog zeldzamere 
natuur. De huismuis, de bruine rat en 
de zwarte rat mogen door ieder-
een worden gedood. In de nieuwe 
wet is daar nu de mol bijgekomen. 

Doden moet wel zo pijnloos mogelijk 
gebeuren.”  

Wezel, bunzing, hermelijn 
Een aantal soorten is zwaarder 
beschermd en blijft dat, zoals vogels, 
vleermuizen en de rugstreeppad. Ver-
storing daarvan kan een fikse boete 
opleveren. De wezel, de bunzing en 
de hermelijn zijn nu toegevoegd aan 
de lijst met beschermde dieren. “Die 
komen vooral in bebouwde gebieden 
voor, waar ze makkelijk aan eten kun-
nen komen. We zijn een onderzoek 
gestart met camera’s in tuinen om 
een goed beeld te krijgen waar ze 
zich precies bevinden.” Ook wordt 
bij alle ruimtelijke plannen bekeken 
of extra onderzoek nodig is naar de 
aanwezigheid van wezel, bunzing of 
hermelijn.
   
Meer ruimte 
Belangrijk voordeel van de nieuwe 
wet is volgens Nijenhuis dat de 
gemeente meer ruimte heeft om zelf 
vorm te geven aan natuurbescher-
ming en aan de doelstellingen voor 
natuur in de eigen omgeving. “Daar-
voor gaan we de gemeenteraad dit 
jaar nog een voorstel doen.”

De winnaars van 2016: Lisa den Braber, Merel van der Marel en dansteam Dancety. Foto: Renata Jansen.

Nieuwe regels voor 
natuurbescherming
HAARLEMMERMEER – Van wespenorchis tot baardvleermuis: de polder 
kent een grote diversiteit aan planten en dieren. Sinds 1 januari 2017 
is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. Polderecoloog Henk 
Nijenhuis legt uit wat dit voor Haarlemmermeer betekent.

Natuurgids ‘Verrassingen in de polder’
Wie meer wil weten over de bijzondere en beschermde natuur in 
Haarlemmermeer kan de natuurgids ‘Verrassingen in de polder’ bin-
nenkort downloaden via www.nmcx.nl. De gids biedt een overzicht 
van zeldzame en mooie planten en dieren in Haarlemmermeer en de 
plekken waar die zich bevinden. Met tips wat iedereen zelf kan doen 
om de natuur in eigen omgeving een handje te helpen. De natuurgids 
is geheel up-to-date gebracht.

Polderecoloog Henk Nijenhuis. 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. 

■ Op 9 maart is er geen Raadsplein

■ Raadsplein 16 maart    
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, vaststellen van de agenda, 
  verslagen van 26 januari 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 Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp: Definitief ontwerp 
  park en voorzieningengebied Quatrebras; uitvoerings- 
  krediet voorzieningengebied (2017.0006928). Raadzaal 
  Na deze sessie is er een besloten bijeenkomst over de 
  Samenwerkingsovereenkomst Badhoevedorp - Centrum 
  2016. 
22.15 uur Stemmingen. Raadzaal 
   
■ 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.

Werkzaamheden Nieuw-
Vennep 
Aan de Jonkheer Van de Poll-
straat en de Gevelinkstraat in 
Nieuw-Vennep gaat Ymere 104 
woningen bouwen: 64 sociale 
huurwoningen (41 apparte-
menten en 23 eengezinswo-
ningen) en 40 koopwoningen 
(rijwoningen). Dit is onderdeel 
van de vernieuwing van het 
centrum van Nieuw-Vennep, 
de Nieuwe Kom. Voorberei-
dende werkzaamheden begin-
nen volgende week. Van 13 
maart tot en met 28 april wor-
den een nieuw riool en kabels 
en leidingen aangelegd. Vanaf 
medio mei wordt de bouw-
plaats ingericht. De woning-
bouw start naar verwachting 
in juni en duurt ongeveer 
anderhalf jaar. Vanaf 13 maart 
tot en met de oplevering van 
de woningen eind 2018 is de 
Jonkheer Van de Pollstraat 
afgesloten voor alle verkeer. 
Zie ook haarlemmermeer.nl/
verkeer en haarlemmermeer.
nl/nieuwekom. 
 
Houthakdag Parklanden 
Parklanden organiseert op 
zaterdag 11 maart voor het 
eerst een houthakdag. De 
windsingel op Parklanden is 
toe aan onderhoud. Scheef 
hangende bomen en bomen 
die licht wegnemen worden 
gesnoeid en versnipperd. Er 
zijn allerlei activiteiten. De 
brandweer is tussen 10.00 
en 12.00 uur aanwezig met 
spuitwagen en duikwagen, 
bezoekers kunnen een kamp-
vuur maken, broodjes op het 
vuur bakken en Zweedse fak-
kels laten maken. Deelname 
kost drie euro per persoon. 
Aanmelden via parklanden@
gmail.com. Alle activiteiten 
en praktische informatie op 
park21.info/nieuws. 

 Foto: Shutterstock.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

Het complete overzicht van de nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelenis te  
vinden op haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er  
live.andes.nl/ltcmobile/Haarlemmermeer.

CamperPark N205 heeft eigen stek 

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Abbenes  
Hoofdweg-Oostzijde, 14 maart, 
weg half afgezet.  
 
Badhoevedorp  
Jan van Gentstraat, 13-14 maart, 
afgesloten.   

 
Hoofddorp  
Alphons Diepenbrockhof, 13-24 
maart, fietsbrug afgesloten.  
Birkholm, 13 maart, weg half afgezet.  
 
Vijfhuizen  
Stelling en Geniedijk, 14-16 maart, 
halve wegafzetting en verkeersstops. 

VIJFHUIZEN - Iedere maand publiceert de gemeente zo’n 250 officiële 
bekendmakingen. InforMeer gaat op zoek naar de verhalen achter die 
bekendmakingen. Soms is een lange adem nodig voordat plannen 
gerealiseerd kunnen worden. “Maar eenmaal in procedure ging het snel”, 
vertelt Roel de Zanger. Vanaf vrijdag 10 maart is CamperPark N205 langs 
de Drie Merenweg in Vijfhuizen officieel geopend.

“Vijf jaar geleden trok ik voor het 
eerst met een camper door Frankrijk. 
Camperplaatsen waren makkelijk 
te vinden en goed verzorgd. Veel 
toeristische attracties hadden zelfs 
speciale plekken voor campers die vrij 
toegankelijk waren.” Terug in Hoofd-
dorp merkte Roel de Zanger dat er in 
Haarlemmermeer weinig voorzienin-
gen waren voor camperaars. “Terwijl 
het zo centraal ligt voor bijvoorbeeld 
een bezoek aan de Keukenhof, Schip-
hol, bekende musea en steden als 
Amsterdam en Haarlem!” 

Centrale locatie 
De locatie voor zijn plan was snel 
gevonden: één van de twee parkeer-
terreinen aan de Drie Merenweg die 
ooit voor de Floriade in 2002 was 
aangelegd. “De verbinding met het 
openbaar vervoer is perfect. De Zuid-
tangent (R-net lijn 300 – red.) stopt 
om de hoek waardoor mensen met 
tien minuten in Haarlem zijn of met 
twintig minuten in Amsterdam.” Be-
trokken partijen enthousiast krijgen, 
duurde iets langer. “Dat kwam vooral 
omdat ‘camperpark’ zo abstract 
klinkt. Zodra mensen snapten dat het 
een kampeerterrein voor campers 
betrof, werd het plan omarmd.” 

Honderd campers 
Ontwikkelingen rond het MH17-mo-
nument zorgden dat de plannen voor 
het camperpark even op de plank 
bleven liggen. Halverwege vorig jaar 
kon de vergunning worden aange-
vraagd. “In december was alles rond 
en kon de verbouwing van start.” Het 
camperpark is twee hectare groot 
en biedt plaats aan honderd cam-
pers. De helft van de plekken krijgt 
een stroomvoorziening. “Afgelopen 
maanden is hard gewerkt om de 
paden en de half verharde grasvel-
den van het terrein op te knappen. 
Ook de infrastructuur zoals water-, 
riool-, elektra- en wifi-aansluitingen 
zijn aangelegd.” 

Vergunning 
Het aanvragen van de vergunning 
betrof naast het mogen aanbrengen 
van voorzieningen in de grond een 

uitbreiding van de recreatievergun-
ning met ‘verblijf’. Het terrein is 365 
dagen per jaar open, behalve tijdens 
evenementen als Mud Masters en 
Mysteryland. “Mensen kunnen er 
maximaal zeven dagen overnachten. 
Er komt geen horecavoorziening of 
winkel. Wel wil ik een ontbijtservice 
aanbieden met verse streekproduc-
ten, samen met lokale ondernemers. 
Een vers ontbijtje is toch heerlijk?!” 
Buurtbewoners die gewend waren 
hun hond uit te laten op het terrein, 
kunnen dit blijven doen. Het terrein 
is gewoon toegankelijk. Het camper-
park neemt slechts een derde deel 
van het totale terrein in beslag. 
camperparkn205.nl 

Uitslagenavond Tweede Kamerverkiezingen
HAARLEMMERMEER - De Tweede 
Kamerverkiezingen staan voor de 
deur. Op woensdag 15 maart is het 
zover, alle kiesgerechtigden mogen 
dan hun stem uitbrengen. Het 
belooft een spannende strijd om 
de zetelverdeling in het parlement 
te worden.  
 
De uitslag is ook van belang voor de 
gemeente Haarlemmermeer. Daar-
om zijn belangstellenden op de dag 
van de verkiezingen, woensdag 15 
maart, van harte welkom bij de uitsla-

genavond van de gemeente Haarlem-
mermeer. De landelijke uitslagen zijn 
vanaf 21.00 uur via een groot scherm 
te volgen in de burgerzaal van het 
raadhuis in Hoofddorp. Rond 23.30 
uur worden de voorlopige resultaten 
van Haarlemmermeer verwacht.  
 
Locaties stembureaus  
Een overzicht van de locaties van alle 
stembureaus is samen met de stem-
pas bezorgd op 21 februari. Online is 
dit overzicht beschikbaar op haarlem-
mermeer.nl/stemmen. De lijst met 

kandidaten is op vrijdag 3 maart per 
post verstuurd. 

Oproep burgemeester 
Burgemeester Theo Weterings heeft 
alvast een stemadvies: “Maak gebruik 
van uw democratisch recht en ga 
in ieder geval uw stem uitbrengen. 

Dat is belangrijk, want in ‘Den Haag’ 
worden veel besluiten genomen die 
grote invloed hebben op ons dagelijks 
leven.” De burgemeester roept deze 
week Haarlemmermeerders ook 
via een videoboodschap op om op 
15 maart naar een van de meer dan 
tachtig stembureaus te gaan.

De verkiezingsborden in Haarlemmermeer zijn door de verschillende politieke partijen 
beplakt. Foto: Jur Engelchor. 

Roel de Zanger bij de locatie waar Camperpark N205 gaat komen. Foto: Jur Engelchor.

Officiële bekendmakingen per e-mail 
Vergunningaanvragen, -verleningen en andere officiële bekendmakin-
gen (bijvoorbeeld verkeersbesluiten of aanpassingen van een bestem-
mingsplan) van de gemeente, het hoogheemraadschap van Rijnland, 
de provincie en het Rijk zijn te vinden via officielebekendmakingen.nl. 
Via overuwbuurt.overheid.nl kan iedereen een abonnement nemen op 
een e-mailservice en zo bekendmakingen over zijn of haar buurt (‘Be-
richten over uw buurt’) via e-mail ontvangen. De app ‘Over uw buurt’ 
maakt overheidsberichten uit heel Nederland toegankelijk. Wie geen 
toegang heeft tot internet, kan contact opnemen met de gemeente. 


