Referendum 21 maart
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‘Onze Esmee’ gehuldigd in Beinsdorp
BEINSDORP – Honderden Beinsdorpers en andere belangstellenden waren zaterdag toegestroomd
om ‘hun’ olympisch kampioene
Esmee Visser toe te juichen. Het
werd een knallend feest met
muziek, zang, confetti en bloemen.
Op een groot scherm kon het dorp
nogmaals genieten van de gouden
race op de vijf kilometer.
Met een oranje jeep werd de schaats
ster van huis opgehaald en onder
begeleiding van een dweilorkest
naar de parkeerplaats van restaurant
Bregje gereden. Daar werd zij fees
telijk ontvangen op een podium en
toegesproken. “In heel Nederland heb
je een onvergetelijke indruk achterge
laten. Heel Nederland houdt van jou,
Esmee”, aldus Cock de Blaeij, oudvoorzitter van ijsclub Nut en Vermaak.
Op de kaart
“Je hebt Beinsdorp op de kaart ge
zet”, zei Wendy Oudshoorn, voorzitter
van de dorpsraad. Ze vertelde hoe ze
met honderd man in het dorpshuis
hadden gezeten om haar te zien
schaatsen in Pyeongchang. De Beins
dorpse zanger én buurman van de
familie Visser Martijn Stam zong zijn
zelfgeschreven lied ‘Esmee’ en bur
gemeester Onno Hoes reikte Esmee
de sportmedaille van de gemeente
Haarlemmermeer uit. “We hebben
er speciaal een laten maken, een
gouden. Ontzettend bedankt namens

Repair Café Vijfhuizen

Vijfhuizen is de zesde kern in
Haarlemmermeer met een
Repair Café. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water
was vorige week de allereerste klant. Zij bracht een
boormachine mee die stuk
was. Vrijwilligers staan vanaf
nu elke derde maandag van
de maand klaar in d’Oude
Waterwolf. Zij repareren fietsen, kleding, lampen, computers, koffiezetapparaten
en andere kapotte spullen.
Kijk voor meer informatie
en locaties en tijden van de
Repair Cafés in Haarlemmermeer op repaircafehaarlemmermeer.nl.

Esmee Visser tijdens de huldiging:
“Ik vind het echt geweldig dat jullie hier
allemaal voor mij zijn.”
Foto: Danny de Casembroot
iedereen in Beinsdorp, in Haarlem
mermeer, in Noord-Holland en heel
Nederland. We verwachten nog heel
veel van je!”

Groot zonnepark in
Hoofddorp geopend
HOOFDDORP – Automobilisten op de N201 en NS-reizigers op het traject
Schiphol-Hoofddorp hebben de duizenden zonnepanelen al zien liggen.
Het valt niet te missen: het eerste deel van het gloednieuwe zonnepark
op bedrijventerrein de Hoek in Hoofddorp is gereed. De afgelopen maanden zijn hier 125.520 panelen geplaatst op 25 hectare grond. Dinsdag
was de opening.
Om de klimaatdoelstellingen van Pa
rijs te halen en omdat de woningen
in Nederland van het aardgas af moe
ten, zijn andere vormen van energie
opwekking noodzakelijk. Stroom
opgewekt door zonnepanelen is
een van de oplossingen hiervoor. In
Hoofddorp wordt daarom gewerkt
aan SADC Solar Park Groene Hoek.

Op 21 maart is het raadgevend referendum over de
Wet op de inlichtingen en
veiligheidsdiensten 2017.
Kiezers kunnen dan hun
stem uitbrengen voor of
tegen deze wet. Uitleg over
de wet is te vinden op referendumwiv2017.nl. De gehele
tekst van de wet staat op
elkestemtelt.nl en ligt tot 21
maart ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp en in de
servicecentra in Nieuw-Vennep en Halfweg. In het raadhuis en de servicecentra kan
de geprinte tekst ook worden
afgehaald. Meer informatie
over het referendum staat
op haarlemmermeer.nl/referendum. Op 21 maart zijn er
geen gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer
en Haarlemmerliede en
Spaarnwoude. In verband
met de fusie van deze
gemeenten zijn de gemeenteraadsverkiezingen hier op
21 november.

totale omvang van 50 hectare is dit
een van de grotere zonneparken
in Nederland. Door inzet van de
energie van de Groene Hoek wordt
straks jaarlijks ongeveer evenveel
CO2 bespaard als 530 huishoudens
in één jaar aan CO2 uitstoten.

Ook drie Haarlemmermeerse sporters die in het verleden medailles wonnen tijdens
Olympische of Paralympische Spelen kwamen de schaatskampioene feliciteren.
Links staat Kirsten van der Kolk met dochter (roeien). Rechts naast Esmee Visser
staat Lisanne de Roever (hockey) en daarnaast Lisa den Braber (zwemmen).
Foto: Danny de Casembroot

Goed begin
Wethouder John Nederstigt (Duur
zame economische ontwikkeling)
vindt dat Haarlemmermeer met
deze zonneweide goed is begonnen.
“Maar ik hoop dat de komende vijf
jaar deze zonneweide vele malen zal
worden overtroffen. Ik hoop dat veel
meer ondernemers de stap zetten
naar duurzame energie. En dat we als
overheden in staat zijn om oude regel
geving overboord te gooien en meer
zonneweides mogelijk te maken,
zodat we écht van het gas af kunnen.”

9.000 huishoudens
Het eerste deel (15.000 MWh) van
het zonnepark is nu klaar en gaat
in productie. De verwachting is
dat vanaf oktober het tweede deel
wordt gebouwd. In totaal liggen
er straks circa 275.000 zonnepa
nelen. Die zijn samen goed voor
ruim 33 megawatt aan capaciteit,
dat is stroom voor 8.500 tot 9.000
huishoudens. De opgewekte stroom
wordt aan Eneco geleverd. Met een

Samenwerking
Zonnepark de Groene Hoek is een
samenwerking van grondeigenaar
SADC (Schiphol Area Development
Company), Solar ontwikkelaar Solar
EnergyWorks, bouwer F&S Solar en
investeerder Blue Elephant. Zij hebben
een contract gesloten voor 25 jaar.
Circulaire werklocaties
SADC onderzoekt samen met
eigenaar Blue Elephant op welke
manier de stroom in de toekomst
geleverd kan worden aan de Green
Datacenter Campus op
Schiphol Trade Park. Dit is
een nieuw bedrijventerrein
voor datacenters en hier
aan gerelateerde bedrijvig
heid. Het lokaal opwekken
en verbruiken van energie
past binnen de ambitie van
SADC om bij te dragen aan
ontwikkeling van circulaire
werklocaties.

De samenwerkende partijen zetten op 6 maart het zonnepark symbolisch in werking. SADC Solar
Park Groene Hoek levert als het helemaal klaar is stroom voor 8.500 tot 9.000 huishoudens.
Foto: Jur Engelchor

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

SADC is in 1987 opgericht
om de concurrentiepositie
van de regio in (inter)natio
naal verband te versterken.
Het bedrijf heeft vier gelijk
waardige aandeelhouders
(elk voor 25 procent): ge
meente Haarlemmermeer,
gemeente Amsterdam,
provincie Noord-Holland en
Schiphol Group.

Foto: Jur Engelchor

Visie op mobiliteit

De gemeente Haarlemmermeer maakt een nieuwe visie
op mobiliteit en presenteert
die tijdens drie bijeenkomsten aan inwoners en ondernemers. Zij kunnen daar ook
knelpunten in het verkeer
aangeven, bijvoorbeeld een
onveilige oversteek of een
te smal fietspad. Er is ook
informatie over de nieuwe
parkeerverordening en
algemene bewegwijzering
in de gemeente. Dinsdag 13
maart: raadhuis Hoofddorp,
dinsdag 20 maart: dorpshuis
Badhoevedorp, dinsdag 27
maart: De Rank Nieuw-Vennep, steeds van 19.00-21.00
uur. Graag aanmelden via
GenR@haarlemmermeer.nl.

Verkeerssituatie op de Waddenweg bij basisschool Het Braambos in Hoofddorp.
Foto: Margo Oosterveen

Houthakdag in
Parklanden

Jongens en meisjes die zich
een echte houthakker of
brandweerman of –vrouw
willen voelen, kunnen op
zaterdag 17 maart van 10.0015.00 uur naar de tweede
houthakdag in Parklanden.
De brandweer komt tussen
10.00-12.00 uur langs met
een echte spuit- en duikwagen en brandweermannen
laten zien hoe zij een boom
doorzagen. Maar er is nog
veel meer te doen en te
beleven, zoals een kampvuur
maken (onder begeleiding),
broodjes bakken en aardappels poffen. Deelname aan
de houthakdag kost vier euro
per persoon. Aanmelden
(verplicht) via parklanden@
gmail.com. Meer informatie
via parklanden.nl/houthakdag.

Een vader met zijn kinderen aan
het houthakken.
Foto: gemeente Haarlemmermeer

Expats Experience
Haarlemmermeer

Ervaar wat Haarlemmermeer
te bieden heeft bij Experience
Haarlemmermeer in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp.
Expats en andere bezoekers
kunnen op 17 maart de hele
dag naar lezingen, workshops, stands, beursacties,
een gezellig café, een Engelstalige comedy en live muziek.
De beurs over Haarlemmermeer is van 14.00-19.00 uur
en gratis toegankelijk. Bezoekers moeten wel vooraf hun
gratis tickets bestellen via
experiencehaarlemmermeer.
nl. Hier staat ook alle informatie over het evenement.
Tijdens het evenement is er
(ook gratis) professionele kinderopvang.

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 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
haarlemmermeer.nl
Facebook.com/
gemeentehaarlemmermeer
Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Een door idealisme gedreven bobo
HAARLEMMERMEER - “Een pensionado met een hobby”, noemt Ben
Langendoen (72) zich. Hij kruipt
graag achter zijn toetsenbord om
artikelen te schrijven over de historie van Haarlemmermeer. Bijvoorbeeld over Barthold Arnold baron
van Verschuer (1809–1901). Deze
baron wordt het derde ‘polderﬁguur’ in PARK21. De onthulling
van het beeld is op 24 maart.
Langendoen: “Onder de vele groot
grondbezitters die zich in de 19e
eeuw bezighielden met de landbouw
en deze op een hoger plan brachten,
behoort ook baron van Verschuer. Hij
was in 1827 tweede luitenant bij de
dragonders, soldaten die zich te paard
verplaatsten en te voet vochten. Als
zodanig was hij in garnizoen (gestati
oneerd) in de Koudenhorn Kazerne in
Haarlem. Hij maakte daar kennis met
de jongedame Anna Maria Brants,
een rijke Amsterdamse koopmans
dochter die in de zomermaanden op
het landgoed de Hartekamp nabij Ben
nebroek woonde. Het huwelijk met
haar stelde hem in staat zijn liefde
voor volbloedpaarden uit te leven en
deel te nemen aan pogingen om de
akkerbouw en veehouderij meer op
wetenschappelijk wijze te beoefenen.
Toen het Rijk de drooggevallen Meer
gronden in het openbaar verkocht,
wisten hij en zijn broer daarvan een
kleine 400 hectare te verwerven.”
Beleid met vlijt
De gronden die baron van Verschuer

kocht, waren
hoofdzakelijk
gelegen aan
de Ringdijk en
Spieringweg. Ze
waren gemakkelijk
te bereiken vanaf
zijn landgoed in
Bennebroek. Lan
gendoen schrijft:
“Hij liet zeker
zes boerderijen
bouwen waarvoor
hij bedrijfsboeren
in dienst nam. Nu
zou men zeggen
bedrijfsleiders.”
Die boerderijen
hadden prachtige
namen die het
niet slecht zouden
doen op wandte
gels: ‘Beleid met
Vlijt’, ‘Overleg
alles’, ‘Onver
moeid vooruit’ en
Een artist impression van het derde polderfiguur in PARK21, Baron van Verschuer. Beeld: Richard van Os
‘Eert den koning’.
‘Beleid met Vlijt’
aan de Bennebroekerdijk 98 is van
Hooischudders
derij ‘Onvermoeid vooruit’ werden al
de familie Wennekers en verkeert
Baron van Verschuer schafte veel
in 1862 door hem ploegdemonstra
volgens Langendoen nog redelijk
landbouwmachines aan, schrijft
ties gegeven. Ook importeerde hij
in originele staat. Andere zijn later
Langendoen, die in Engeland werden varkens en schapen van diverse En
herbouwd zoals de boerderijen ‘Over gefabriceerd, zoals Hohenheimer
gelse rassen welke konden worden
leg Alles’ aan de Bennebroekerdijk
ploegen, grasmaaiers, hooischud
aangekocht door lokale boeren om
165 en ‘Onvermoeid vooruit’ aan de
ders, gerst en boekweitschoners,
zo hun veestapel op een kwalitatief
Spieringweg 1090. ‘Eert den koning’
haksel en hooisnijders, bietensnij
hoger peil te brengen.”
die op de hoek van de Spieringweg
ders, vervoerbare stoomwerktuigen
werd gesticht, is aan het begin van
en dorstrommels. “Hij was ook altijd
Dit is een ingekorte versie van
de vorige eeuw herbouwd en wordt
bereid demonstraties te geven van
een artikel op haarlemmermeer.nl/
nu als manege geëxploiteerd.
zijn werktuigen. Op zijn land bij boer
informeer.

Column burgemeester

Polderfiguren
Langs de IJweg, de Hoofdweg en de Rijnlanderweg in PARK21 komt
een aantal beelden te staan, zogeheten polderﬁguren. Dit zijn historische personen die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling
van de Haarlemmermeerpolder. Het polderﬁguur Baron van Verschuer
is het derde dat geplaatst wordt.

8 maart is Internationale Vrouwendag.
Waarom?
“Het blijft van belang dat wij ons continu realiseren dat de samenstelling
van onze samenleving heel divers is.
En dat iedereen die actief deelneemt
aan die samenleving dezelfde rechten
en plichten heeft. Internationale Vrouwendag is voor mij het symbool van
een groep actieve deelnemers aan die
samenleving die onterecht uitgesloten
werd van bepaalde rechten. Ik gebruik
vaak de emancipatiestrijd van vrouwen en homoseksuelen als voorbeeld
van hoe ik zou willen dat ook mensen
met een andere religieuze of etnische
achtergrond een volwaardiger plaats
in de samenleving zouden kunnen
hebben. Namelijk door net als vrouwen en homoseksuelen zelf actief de
barricaden op te gaan en je rechten
af te dwingen. De viering van Internationale Vrouwendag is dit jaar heel
speciaal omdat het precies honderd
jaar geleden is dat het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Dat wil zeggen
het passief kiesrecht: het recht om
gekozen te worden. Het actieve kiesrecht (het recht om te stemmen) voor
vrouwen werd pas twee jaar later, per
1 januari 1920, ingevoerd. Hoewel de
positie van vrouwen op politiek ge-

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie

bied sterk is verbeterd, zeker sinds
de tweede feministische golf in de jaren zeventig, is die echter nog steeds
niet gelijkwaardig. Gelijkwaardigheid
lijkt nog steeds niet vanzelfsprekend,
onbegrijpelijk toch? Niet voor niets is
dit jaar dan ook het thema ‘Vrouwen
en mannen zijn overal gelijkwaardig’.
Dat ondersteun ik van harte, zowel op
lokaal, provinciaal als landelijk niveau.
Ook bij de kandidaatstelling voor de
komende
gemeenteraadsverkiezingen van 21 november in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude hoop ik dat veel vrouwen zich
kandidaat stellen. Het doel moet wat
mij betreft blijven dat er een representatieve afvaardiging van de bevolking
in de gemeenteraad wordt gekozen.
En dat geldt dus niet alleen voor de
verhouding tussen mannen en vrouwen maar ook voor diversiteit in bredere zin!”

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Badhoevedorp
Zeemanlaan, 8 maart, weg half
afgezet
Hoofddorp
Nieuwe Bennebroekerweg, 12 maart,
weg half afgezet.

Schiphol
Handelskade, 1216 maart, ﬁetspad
half afgezet.
Schiphol-Rijk
Aalsmeerderweg, 1221 maart,
weg half afgezet
Weteringbrug
Lisserweg, 13 maart, weg half afgezet.

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

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 15 maart
21.0022.00 uur: Sessie kredietaanvraag begeleiding en omliggende
werkzaamheden Landgoed Wickevoort (2018.0008594) /
vaststelling bestemmingsplan Cruquius Wickevoort en
beeldkwaliteitsplan Landgoed Wickevoort (2018.0008627).
Raadzaal
 Raadsplein 8 maart
17.00 uur: opening, mededelingen enzovoort; 17.15 uur: vragenuur; 19.00 uur:
hoorzitting bestemmingsplan Cruquius Wickevoort en beeldkwaliteitsplan
Landgoed Wickevoort (Raadzaal); 20.00 uur: sessie gebiedsontwikkeling
Badhoevedorp; aanvullend krediet verplaatsing sportverenigingen (Raad
zaal); sessie voortgangsrapportage sluitende aanpak personen met verward
gedrag in Haarlemmermeer (Heijezaal); 21.00 uur: sessie bestemmingsplan
Hoofddorp Assumburg 24 (Raadzaal); ca. 22.15 uur: stemmingen
Volgend Raadsplein: donderdag 22 maart (17.00 uur) en 29 maart
(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 iBabsapp. 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

