
Meer nieuws op www.haarlemmermeer.nl/nieuws

   

Krant van de gemeente Haarlemmermeer - Jaargang 13, nummer 47, donderdag 13 december 2018

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

Nieuwjaarsreceptie 
gemeente 
Haarlemmermeer
De gemeenteraad en burge-
meester en wethouders van 
Haarlemmermeer nodigen 
inwoners en ondernemers 
van harte uit voor de eerste 
nieuwjaarsreceptie van de 
nieuwe gemeente Haar-
lemmermeer. Deze is op 
vrijdag 4 januari 2019 van 
19.30-21.30 uur in de pas-
sage van het Cultuurgebouw, 
Raadhuisplein in Hoofddorp. 
Om 20.00 uur houdt bur-
gemeester Onno Hoes zijn 
nieuwjaarstoespraak en om 
20.45 uur is de prijsuitreiking 
aan de winnaars van de quiz 
‘Wat weet jij van de nieuwe 
gemeente?’ 

Aanmelden 
sportmedailles 2018
Ieder jaar zet de gemeente 
Haarlemmermeer sporters 
die een bijzondere prestatie 
hebben geleverd in de schijn-
werpers. Sporters die in 2018 
een 1e, 2e of 3e plaats heb-
ben behaald op een NK, EK, 
WK of die bij de eerste acht 
zijn geëindigd op de Olympi-
sche of Paralympische Spe-
len, kunnen zich aanmelden 
voor de Haarlemmermeerse 
sportmedaille. De sporters 
moeten in Haarlemmermeer 
wonen. Voor sportteams 
geldt dat dit ten minste bij 
51 procent van de teamleden 
het geval moet zijn. De uitrei-
king is op maandag 18 maart 
2019 in het Cultuurgebouw in 
Hoofddorp. Aanmelden voor 
een sportmedaille kan tot 11 
januari via topsporthaarlem-
mermeer.nl.

Wethouder Sport Adam Elzakalai 
reikte de gemeentelijke sportme-
dailles 2017 uit tijdens het Sport-
podium in maart van dit jaar. 
Foto: Jur Engelchor

Verzoek geheimhouding 
persoonsgegevens
De persoonsgegevens 
van alle inwoners van de 
gemeente worden opgesla-
gen in de Basisregistratie 
Personen (BRP). Dit zijn 
onder andere naam, adres 
en geboortedatum. Deze 
gegevens mag de gemeente 
doorgeven aan andere 
overheidsorganisaties en 
aan instanties zoals pensi-
oenfondsen, verzekeraars 
en spaarfondsen. Wie niet 
wil dat de gemeente zijn of 
haar gegevens aan andere 
instanties doorgeeft, kan 
om geheimhouding vragen. 
Geheimhouding vragen kan 
niet voor het verstrekken van 
informatie aan overheidsor-
ganisaties, zoals de Belas-
tingdienst, de politie of de 
Rijksdienst voor het wegver-
keer (RDW). Meer informatie, 
ook over de manier waarop 
een verzoek om geheimhou-
ding kan worden ingediend, 
op haarlemmermeergemeen-
te.nl/taak/geheimhouding-
persoonsgegevens.

Wapen met leeuw, graan en water
HAARLEMMERMEER / HAARLEM-
MERLIEDE EN SPAARNWOUDE – 
Dit is hem dan: het nieuwe 
gemeentewapen. Haarlemmer-
meer en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude vormen vanaf 
1 januari 2019 een nieuwe 
gemeente mét een nieuw wapen. 
Elementen van de oude wapens 
komen hierin terug. Burgemees-
ter Onno Hoes onthulde het 
gemeente wapen tijdens de raads-
vergadering van 6 december.

Bij een nieuwe gemeente hoort 
een nieuw gemeentewapen, vinden 
beide fusiepartners. De leeuw van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
en de graanhalmen en het water van 
Haarlemmermeer zijn hierin elegant 
samengebracht. De ‘oude’ wapens 
hebben beide een blauwe achter-
grond en een zogeheten gravenkroon 
(een kroon met drie bladeren en 
twee parels). Ook die zijn in het 
nieuwe wapen terug te vinden.

Leeuw met rode nagels
Veel wapens in Nederland hebben 
een afbeelding van een leeuw. De 
leeuw van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude is terug te voeren op 
de wapens van de heren van Spaarn-
woude die hier in de middeleeuwen 
woonden. De leeuw is sinds 1986 
zilverkleurig met rode nagels en een 
rode tong. Ook werden in dat jaar de 
zilverkleurige blokjes rond de leeuw 
aan het wapen toegevoegd. De 

graanhalmen en het golvende water 
in het huidige wapen van Haarlem-
mermeer staan voor het (agrarische) 
land dat uit het vroegere meer is 
gewonnen. In het nieuwe wapen zijn 
de graanhalmen gebleven. Het water 
ook, maar dit is teruggebracht tot 
één golvende diagonale lijn.

Hoge Raad van Adel
Het ontwerp is gemaakt in overleg 

met de Hoge Raad 
van Adel. Dat is 
de instantie die de 
regering adviseert 
over onder meer 
de wapens van het 
Rijk, de provincies, 
gemeenten en 
waterschappen. De 

gemeenteraden van 
Haarlemmermeer 
en Haarlemmer-

liede en Spaarnwoude hebben in juli 
van dit jaar ingestemd met het voor-
stel. Dat is vervolgens uitgewerkt 
door de wapentekenaar van de 
Hoge Raad van Adel. De gemeen-
ten hebben een offi cieel schriftelijk 
verzoek ingediend bij koning Willem-
Alexander voor het nieuwe wapen. 
Deze heeft op 5 november 2018 
bij Koninklijk Besluit toestemming 
verleend.

Op trouwboekje en in ambtsketen 
Het gemeentewapen wordt gebruikt 
op onder meer trouwboekjes, in de 
ambtsketen van de burgemeester, 
in de toga’s van de trouwambtena-
ren, de kleding van bodes en op de 
gemeentevlag. De oude gemeente-
wapens vervallen per 1 januari 2019, 
maar ze verdwijnen niet overal. In het 

monumentale oude raadhuis in Half-
weg blijft het wapen van Haarlem-
merliede en Spaarnwoude op diverse 
plekken zichtbaar. Dat geldt ook voor 
het oude wapen van Haarlemmer-
meer in de muur voor het raadhuis in 
Hoofddorp. 

De nieuwe gemeente Haarlemmer-
meer heeft niet alleen een nieuw 
gemeentewapen, maar ook een 
nieuwe huisstijl en logo. Een artikel 
hierover staat volgende week in 
InforMeer.

Boven de ‘oude’ gemeentewapens van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en Haarlemmermeer. Links het nieuwe gemeente-
wapen van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

‘Inwoners geven zelf hun gemeenschap vorm’
HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE - Sinterklaas is terug naar 
Spanje, Kerstmis en Oud en Nieuw naderen, kortom 2018 loopt ten 
einde. En daarmee het laatste jaar uit het 155-jarige bestaan van de 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Burgemeester Pieter 
Heiliegers en de wethouders Bob Graal en Raymond van Haeften blikken 
met enige weemoed terug.

Maar die weemoed legt het af tegen 
de goede hoop op een mooie toe-
komst voor de drie dorpen en twee 
buurtschappen van Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude die per 1 januari 
2019 opgaan in het nieuwe Haarlem-
mermeer.

Juiste moment
Een afscheidsinterview, afgenomen 
in een uitstekende sfeer, met veel 
persoonlijke noten, grappen en af en 
toe onderlinge plaagstootjes. De drie 
zijn het erover eens dat zij het juiste 
college op het juiste moment waren. 
Wethouder Raymond van Haeften: 
“Vorige colleges maakten veel be-
leid. Dit college heeft beleidsplannen 
uit het verleden uit de la getrokken, 
is ermee aan de slag gegaan en heeft 
ze ten uitvoer gebracht.” Hoewel ze 
zeker weten dat hun gemeente er na 
de fusie op vooruit zal gaan, vervult 
hetgeen ze achterlaten hen met 
trots. Van Haeften: “Het was geen 

gemakkelijke keuze, maar het is toch 
goed geweest dat we dit hebben ge-
daan en hebben doorgezet. Veelzeg-
gend is ook dat de raad voltallig heeft 
ingestemd met een bestuurlijke fusie 
met de buurgemeente Haarlemmer-
meer.”

Korte lijntjes
Bij een college dat vooral uitvoert, 

zegt wethouder Bob Graal, horen 
korte lijntjes. “Ik krijg een mail-
tje of een telefoontje dat er een 
stoeptegel los of scheef ligt. Ik loop 
rechtstreeks naar de ambtenaar 
die wordt geacht de tegel goed te 
leggen. Soms legde ik die tegel 
zelf goed. Hahaha! Ik heb me wel 
zorgen gemaakt of in de nieuwe 
gemeente ook alles zo snel kan wor-
den geregeld. De lijnen in Haarlem-
mermeer zijn ongetwijfeld langer, 
korter dan bij ons kan sowieso 
niet. Maar ik ben er nu gerust op. 
De ambtenaren hebben ons warm 
onthaald, van hoog tot laag, van 
verschillende disciplines.”

Lagere woonlasten
Burgemeester Pieter Heiliegers is 
ervan overtuigd dat ook de inwoners 
een goed gevoel hebben bij het fusie-
proces. In de supermarkt in Spaarn-
dam, waar hij woont, gaat het gesprek 
over de behoorlijk lagere woonlasten 
die ze tegemoet kunnen zien. “Dat is 
goed voor ons.” Wat ook mee heeft 
geholpen, zegt hij, is het fusieproces 
zelf dat open en transparant was. 
En de enorme betrokkenheid daarbij 
van de inwoners en ondernemers. 
“De inwoners en ondernemers zijn 
al die tijd goed meegenomen. Met 
interviews, huis aan huis bezorgde 
kranten, enquêtes en bijeenkomsten. 
Uiteindelijk is de keuze voor Haarlem-
mermeer, 2,5 jaar geleden, bijna een 
vanzelfsprekende geworden.”

Gemeentegrenzen
Van Haeften: “Laten we ook de 
veranderingen niet overdrijven. De 
dorpskern waar je woont, verandert 
niet, je blijft diezelfde inwoner, je 
doet boodschappen in dezelfde 
winkel waar je dat altijd al doet.” Bur-
gemeester Heiliegers sluit hier naad-
loos op aan met een fragment uit zijn 
afscheidstoespraak: “Niet technische 
gemeentegrenzen bepalen hoe een 
gemeenschap zich vormt maar hoe 
de inwoners zelf hun gemeenschap 
vormgeven.”

Dit is een ingekorte versie van een 
uitgebreid interview dat te vinden is 
op haarlemmermeer.nl/informeer.

Burgemeester Pieter Heiliegers (midden) en wethouders Bob Graal (links) en Raymond 
van Haeften van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vlak voor hun afscheid dinsdag-
avond 11 december in De Zoete Inval in Haarlemmerliede. Foto: Jur Engelchor



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 20 december: buitengewone openbare 
raadsvergadering in de raadzaal
19.00-20.00 uur a. Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de 
    agenda en van de lijst van ingekomen brieven en stukken; 
  b. Commissie van onderzoek van de geloofsbrieven voor de 
    nieuwe raad.
20.00-22.00 uur a. Woord van dank aan de raadsleden die zitting zullen
     hebben in de nieuwe gemeenteraad; 
  b. Woord van dank en afscheid van de raadsleden die geen
    zitting zullen hebben in de nieuwe gemeenteraad; 
  c. Sluiting buitengewone raadsvergadering.

Volgend Raadsplein: Op donderdag 2 januari wordt de gemeenteraad van 
de nieuwe gemeente Haarlemmermeer geïnstalleerd door burgemeester 
Onno Hoes. De raadsleden zijn gekozen op 21 november 2018. 

■ 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. Al het nieuws van de 
gemeente staat op haarlemmer-
meer.nl/informeer. Abonneren op 
de nieuwsbrief van InforMeer 
online kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer.

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

Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Waar wordt gestrooid?
De winter staat voor de deur 
en dus staat de gladheidsbe-
strijding klaar. Er is nu een 
kaart waarop de strooiroutes 
binnen de gemeente Haar-
lemmermeer, inclusief Haar-
lemmerliede en Spaarnwou-
de, in beeld zijn gebracht. Op 
haarlemmermeer.nl/gladheid 
kan iedereen zien op welke 
wegen en fietspaden wordt 
gestrooid. Het huidige glad-
heidsbestrijdingsplan loopt 
tot en met 2020 en is vorig 
jaar opgesteld in samenwer-
king met de dorps- en wijkra-
den. Het komt neer op min-
der zout, minder kilometers 
en kortere uitruk- en strooitijd 
dan voorheen. De belangrijke 
infrastructuur wordt eerder 
gestrooid, terwijl binnen de 
bebouwde kom minder glad-
heid wordt bestreden. 

Meerlanden is klaar voor de 
winterkou. Foto: Jur Engelchor

Nieuwsbrief Hoofddorp-
Centrum
De komende tijd verschijnt 
de nieuwsbrief Hoofddorp-
Centrum weer vaker als er 
nieuws is over projecten in 
het gebied tussen de Hoofd-
vaart en het station. Bijvoor-
beeld in het centrum van 
Hoofddorp of Beukenhorst-
West (Hyde Park). Aan- of 
afmelden voor nieuwsbrie-
ven van de gemeente kan 
via haarlemmermeer.nl/
nieuwsbrieven. Iedereen die 
in de buurt woont van het 
toekomstige Hyde Park kan 
zich ook abonneren op een 
nieuwsbrief over de werk-
zaamheden in het gebied via 
bouwenaanhydepark.nl. 

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er haarlemmermeer.nl/
werkenaandeweg.  

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Badhoevedorp 
Rietvinkstraat, 20 december, 
weg half afgezet.

Buitenkaag 
Huigsloterdijk, ter hoogte van nr. 369, 
19 december, weg half afgezet.

Hoofddorp
Bennebroekerweg, tussen Tudorpark 
en Hoofdweg, 15 december, 
afgesloten.
Watervliet, 19 december, 
weg half afgezet.

Zwanenburg
Hoekenes, 14 december, 
weg half afgezet.
Wilgenlaan, 17 december, 
weg half afgezet.

Vier koninklijke onderscheidingen

Werken aan de weg

Wat weet u van de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de Mens? En 
hoe vindt u dat we daarmee omgaan? 
Heeft u enig idee dat deze verklaring 
geen ver-van-mijn-bed-show is, maar 
juist gaat over het dagelijks leven van 
miljarden mensen? Met deze vragen 
onder de arm ging ik afgelopen maan-
dag naar het Herbert Vissers College 
in Nieuw-Vennep. Daar ging ik in ge-
sprek met leerlingen over belangrijke 
thema’s aangaande dit onderwerp. 
Dat ging niet alleen over onderwer-
pen die op wereldwijd niveau spelen, 
zoals de arbeidsomstandigheden in 
arme landen. Maar het ging vooral 
ook om situaties die de eigen leef-
wereld raken. Zoals het recht op on-
derwijs, het recht op toegankelijke 
gezondheidszorg, het recht op vrije 
nieuwsgaring. Ik vind het belangrijk 
dat jongeren stilstaan bij alle facetten 
van de mensenrechten en dat zij daar 
goed over nadenken. Daarom ben ik 
in overleg getreden met de scholen in 
Haarlemmermeer om te bezien welke 
vorm we daarvoor kunnen vinden. In 
Maastricht heb ik de Mensenrechten-
prijs tijdens mijn afscheidsreceptie 
in het leven geroepen. Studenten en 
scholieren worden daardoor ieder jaar 
uitgenodigd om actief stil te staan bij 
een specifiek artikel uit de universele 
verklaring. Ik heb op 10 december, de 

dag waarop de hele wereld stilstaat bij 
deze verklaring, kunnen aankondigen 
dat ook in Haarlemmermeer scholie-
ren aan de slag gaan met de verkla-
ring. Zij maken een statement over het 
jaarthema voor 2019 en brengen dat 
op een overtuigende, creatieve manier 
over aan andere jongeren. De vorm is 
vrij, alle creatieve uitingen zijn welkom: 
film, toneel, gedichten, strips of kunst-
werk, alles is toegestaan. De mooi-
ste en indrukwekkendste inzending 
wint een beperkte geldprijs. Dit prij-
zengeld wordt doorgegeven aan een 
goed doel dat de winnaars zelf kiezen. 
Jongeren zijn immers de toekomst 
van onze wereld. En we kunnen niet 
vroeg genoeg beginnen met stilstaan 
bij de betekenis van mensenrech-
ten. Ik wilde daarom deze belangrijke 
wedstrijd - die in Maastricht een groot 
succes is gebleken - ook in de polder 
uitzetten. En ik ben superblij dat het 
met twee handen wordt aangepakt.

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

HAARLEMMERMEER – Maar liefst vier inwoners ontvingen afgelopen 
week een koninklijke onderscheiding. Op zaterdag 8 december kon loco-
burgemeester Ap Reinders aan drie brandweermannen bekend maken dat 
koning Willem-Alexander hen had benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Maandag 10 december ontving Lia Tels-Klop een koninklijke on-
derscheiding én de felicitaties bij haar thuis van burgemeester Onno Hoes.

“Voor mij zijn jullie absolute helden”, 
zei locoburgemeester Ap Reinders 
zaterdag tijdens de jaarlijkse korps-
avond van de vrijwillige brandweer 
Halfweg-Zwanenburg. “Hoewel ieder 
kind zegt dat hij graag brandweer-
man wil worden, zijn er maar weinig 
mensen die het ook echt kunnen. 

Je moet omgaan met stress en 
adequate beslissingen nemen in een 
halve seconde. Het vergt wat van jul-
lie, en ook van jullie thuisfront.” 

Jubilarissen
De avond in de brandweerkazerne in 
Halfweg was extra feestelijk doordat 

Erik van Dessel, Richard Schaasberg 
en Robert-Jan Flaat in het zonnetje 
werden gezet vanwege hun 25-ja-
rig jubileum. Ploegchef Halfweg-
Zwanenburg Mark Hinderks roemde 
de jubilarissen om hun inzet bij het 
korps en overhandigde hen een 
brandweeronderscheiding. Daarna 
was de beurt aan locoburgmeester 
Ap Reinders om de koninklijke onder-
scheidingen aan hen uit te reiken. 

Bevelhebbers
Erik van Dessel is actief bij korps 
Halfweg-Zwanenburg als voertuig-
bediener en bevelhebber. Richard 
Schaasberg is naast zijn brandweer-
werk als bevelhebber ook actief als 
brandweercentralist op de meldkamer 
in Haarlem. Robert-Jan Flaat houdt 
zich naast zijn werk als bevelvoerder 
bezig met gevaarlijke stoffen en is ac-
tief binnen de ondernemingsraad van 
de Veiligheidsregio Kennemerland.

Lia Klop
Burgemeester Onno Hoes mocht 
afgelopen maandag een koninklijke 

onderscheiding overhandigen aan Lia 
Klop bij haar thuis in Hoofddorp. Zij 
heeft vele jaren met bevlogenheid 
en enthousiasme vrijwilligerswerk 
gedaan op verschillende terreinen. 
Zo was zij van 1983 tot en met 2017 
vrijwilliger bij KWF Kankerbestrijding. 
Zij begon als collectant, maar nam 
daarbij ook het beheer van de col-
lectebussen op zich, evenals de wer-
ving en ondersteuning van nieuwe 
collectanten. Ook organiseerde ze 
jaarlijks een bijeenkomst voor de 
collectanten. Later werd Lia Klop de 
secretaris voor KWF Haarlemmer-
meer. Ze was in Haarlemmermeer 
vele jaren het gezicht van KWF. 

De Lichtkring
Daarnaast heeft Lia Klop vanaf 1980 
veel functies vervuld in kerkgemeen-
schap De Lichtkring in Hoofddorp. Ze 
werkte mee aan het voorbereiden 
van de zondagsdienst, organiseerde 
gehandicaptenvieringen, regelde 
koren, organiseerde middagen voor 
ouderen en was actief binnen de 
autorijdienst.

Jubilarissen Erik van Dessel, Richard Schaasberg en Robert-Jan Flaat ontvingen een 
koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Ap Reinders (links). 
Foto: Jur Engelchor

Burgemeester Onno Hoes mocht een koninklijke onderscheiding uitreiken aan Lia Klop 
bij haar thuis in Hoofddorp. Foto: Jur Engelchor


