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Laatste kans: doe mee 
met Groenste Idee 
Iedereen met een goed, 
duurzaam idee, maakt kans 
op 10.000 euro om dit uit te 
voeren. Inwoners, bedrijven 
en organisaties zijn uitgeno-
digd om mee te doen met 
het Groenste Idee Haarlem-
mermeer 2018. Een groen 
idee inzenden kan tot zondag 
8 april 12.00 uur. De wed-
strijd wordt georganiseerd 
door NMCX Centrum voor 
Duurzaamheid in samenwer-
king met Nieuwe Pioniers in 
opdracht van de gemeente 
Haarlemmermeer. Meer 
informatie op nieuwepio-
niers.nl.

Pieter Verhoogt van MHC De 
Reigers, initiatiefnemer van de 
Energy Battle, een van de win-
naars van het Groenste Idee 2016. 
Foto: Jur Engelchor

Fietsen verwijderd op 
stations
Op de stations van Hoofd-
dorp en Halfweg-Zwanen-
burg is veel overlast van 
hinderlijk en gevaarlijk 
gestalde (brom)fietsen. Dit 
leidt tot ergernis bij reizigers. 
Ook levert het gevaarlijke 
situaties op voor mensen die 
slecht ter been zijn, blinden 
en slechtzienden. (Brom)
fietsen die gevaarlijk of 
hinderlijk geparkeerd staan, 
worden verwijderd en naar 
het fietsdepot gebracht. Eige-
naren kunnen hun eigendom 
tegen betaling van 25 euro 
ophalen. Wie vragen heeft, 
kan bellen met 0900 1852.

Foutgeparkeerde fietsen leiden tot 
ergernis en gevaarlijke situaties. 
Foto: Margo Oosterveen

Whatsappen met de 
gemeente
Wie een praktische vraag 
heeft aan de gemeente, kan 
die stellen via WhatsApp 
op het speciale nummer 06 
13310900. Denk hierbij aan 
vragen over een nieuw pas-
poort, over afval of het mel-
den van kapotte straatverlich-
ting. Van maandag tot en met 
vrijdag tussen 8.30-17.00 uur 
beantwoorden medewerkers 
van de gemeente vragen via 
WhatsApp. Een vraag wordt 
doorgaans binnen een half 
uur beantwoord. Een vraag 
kan op elk moment worden 
verstuurd, een foto bijvoe-
gen kan ook. Nieuws over de 
dienstverlening ontvangen 
kan ook via WhatsApp. Bij-
voorbeeld over strooiroutes 
of gewijzigde openingstij-
den. Aanmelden kan door 
een appje te sturen met de 
tekst ‘nieuws aan’ naar 06 
13310900. Afmelden? Dat kan 
door een appje te sturen met 
de tekst ‘nieuws uit’.

De Cruquius legt Madurodam droog
HAARLEMMERMEER - Het oudste 
nog werkende stoomgemaal dat 
de Haarlemmermeerpolder heeft 
drooggemalen, is vanaf deze zo-
mer een attractie in Madurodam. 
Het Cruquiusgemaal wordt hier 
op de helft van de ware grootte 
nagebouwd.

Bezoekers gaan in deze familieattrac-
tie terug naar de tijd waarin Nederland 
nog grotendeels uit binnenmeren en 
rivieren bestond. Vanaf de zestiende 
eeuw werden de binnenmeren een 
voor een drooggelegd met molens, 
maar bij het Haarlemmermeer bleek 
dat eeuwenlang onmogelijk. Tot een 
stormachtige Kerstavond in 1836: 
hét moment in de geschiedenis 
waarop de Nederlanders hun innova-
tieve kracht laten zien en besluiten ’s 
werelds grootste stoommachine te 
bouwen voor de droogmaking van dit 
verwoestende meer. 

Zelf droogleggen 
In een spectaculaire, interactieve 
show beleven bezoekers hoe een van 
Nederlands meest indrukwekkende 
overwinningen op het water tot stand 
kwam. Zij kunnen zelf het stoom-
gemaal bedienen en van water land 
maken. De droogmaking van Haar-
lemmermeer is een inspiratiebron om 
over de droogmaking van Nederland 
te vertellen. Wethouder Cultuur Derk 

Reneman is zo trots als een pauw: 
“Het Cruquiusgemaal is een impo-
sant bouwwerk dat zo’n ereplaats bij 
Madurodam zeker verdient. Ik ben 
trots dat ons culturele pronkstuk een 
attractie wordt in Madurodam.” 

Vijfde overdekte attractie 
Het Cruquiusgemaal in Madurodam 
opent nog deze zomer de deuren. 
Het is de vijfde overdekte attractie 
van het themapark. Samen met de 
Maeslantkering, de Beatrixsluis, de 

Waterweg en de Rotterdamse haven 
vormt het Cruquiusgemaal een van 
de vele kanten van ‘Nederland, wa-
terland’ dat in het Haagse themapark 
te zien is.

bekende supermarktketen werkt op 
landelijk niveau al samen met JOGG.

Balletje
Albert Heijn Toolenburg biedt luid en 
duidelijk zijn gezonde producten aan 
en zet deze niet achterin de schappen. 
Ook heeft het bedrijf meegewerkt 
aan acties van scholen die draaiden 
om gezond ontbijten. Wethouder Tom 
Horn is in zijn sas met de nieuwe part-
ner. “We bereiken jongeren via scho-

len en sportverenigingen. Maar met 
Albert Heijn erbij bestrijken we nog 
veel meer momenten uit het leven 
van jongeren die bepalend zijn voor 
een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld 
als ze de koelkastdeur opendoen of 
aanschuiven voor de maaltijd. Ik hoop 
dat het balletje gaat rollen en dat nog 
meer commerciële partners zich bij 
JOGG Haarlemmermeer aansluiten.”
Lees het volledige artikel op 
haarlemmermeer.nl/informeer.

Een veelzeggende anekdote die Van 
Agteren deelt met wethouder Tom 
Horn (Zorg, Welzijn en Wonen) en 
de manager van de supermarkt in 
Hoofddorp, Ruben Blom, tijdens de 
ondertekening van de samenwerkings-
overeenkomst met JOGG Haarlem-
mermeer (Jongeren Op Gezond 

Gewicht). Onder deze paraplu van de 
gemeente werken Team Sportservice 
Haarlemmermeer, GGD Kennemer-
land, Maatvast, MeerWaarde, Stichting 
Kinderopvang Haarlemmermeer en 
Zorg en Zekerheid samen. En nu 
dus ook Albert Heijn Toolenburg. Het 
doel is om de jeugd in Hoofddorp 
op gezond gewicht te brengen en te 
houden. Een gezonde leefstijl met 
gezonde voeding en voldoende sport 
en beweging moet de normaalste zaak 
van de wereld zijn. Albert Heijn Toolen-
burg is de eerste commerciële partner 
van JOGG Haarlemmermeer. De 

Kauwgom verwijderen

Deze straatgraffiti in Hoofddorp al gespot? Er ligt in Hoofddorp-Centrum zoveel kauwgom 
op straat dat een schoonmaakploeg de komende twee weken bezig is die weg te halen. 
De vieste straten worden helemaal aangepakt. In de minder vervuilde gedeelten wordt 
vooral rondom afvalbakken en putten schoongemaakt. De schoonmaakactie is een 
samenwerking van de gemeente en Stichting Ondernemersfonds Hoofddorp Centrum 
(SOHC). Foto: gemeente Haarlemmermeer

Artist Impression van het Cruquiusgemaal in Madurodam. Beeld: Madurodam

AH Toolenburg ook bij JOGG Haarlemmermeer

Wethouder Tom Horn tapt water voor Ruben Blom (links) en Peter van Agteren van Albert 
Heijn Toolenburg. Foto: Jur Engelchor

HOOFDDORP - Het moment dat bij Peter van Agteren, assistent-super-
marktmanager van Albert Heijn Toolenburg, het kwartje viel, was toen hij 
voor zijn kleindochter (4) uit de koelkast een frisdrank wilde pakken. “Nee, 
geef maar water”, zei het kleine meisje. “Op school drinken we ook water.”



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 5 april  
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de 
  agenda, van de verslagen van 8 maart 2018 en van de lijst 
  van ingekomen brieven en stukken. Raadzaal 
17.15-18.15 uur Vragenuur. Raadzaal 
18.15-19.00 uur Pauze
19.00-22.00 uur Hoorzitting en sessie over Ruimtelijke Economische Visie 
  Rijsenhout (2018.004234). Raadzaal 
19.00-20.00 uur Sessie Voortgangsrapportage sluitende aanpak personen 
  met verward gedrag in Haarlemmermeer (2018.0008680). 
  Heijezaal 
Ca. 22.15 uur Stemmingen. 

Op 12 april is er geen Raadsplein. Volgend Raadsplein is donderdag 
19 april, aanvang 17.00 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 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.

Tweestrijd: voorstelling 
voor en door jongeren 
Wanneer ben je écht jezelf? 
Bestaat er één ‘ik’ of zijn er 
meer? Deze en andere vra-
gen rond het thema ‘jezelf 
zijn’ staan centraal in de jon-
gerenvoorstelling Tweestrijd 
zaterdagmiddag 7 april 14.00 
uur in cultureel centrum Pier 
K in Hoofddorp. Initiatief-
nemer is theatermaakster 
Alissya Brouwer (20) uit 
Hoofddorp. Het stuk is losjes 
gebaseerd op ervaringen van 
de twee spelers Remco Vis-
ser (16), Geena Romeijn (20) 
en haarzelf. Om de drempel 
voor jongeren zo laag moge-
lijk te maken, is de voorstel-
ling gratis te zien. MENES, de 
organisatie voor jongerenpar-
ticipatie in Haarlemmermeer, 
heeft het productieproces 
begeleid. Kaarten reserveren 
kan via: berichtalissya@out-
look.com. 
Lees het hele artikel op haar-
lemmermeer.nl/informeer.

Remco Visser, Alissya Brouwer en 
Geena Romeijn. 
Foto: Jur Engelchor

Informatiemarkt 
Badhoevedorp op 
zaterdag 7 april
Er staan veel projecten op de 
planning voor Badhoevedorp. 
Tijdens een informatiemarkt 
op zaterdag 7 april van 13.00-
16.00 uur wordt er in dorps-
huis Badhoevedorp (Snellius-
laan 35) meer verteld over de 
plannen voor het centrum, 
de Sloterbrug, de sloop van 
de viaducten, de bouw van de 
eerste woningen en nog veel 
meer. Kinderen kunnen gerust 
meekomen, ook voor hen is 
er genoeg te doen.

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:

Aalsmeerderbrug
Naritaweg, 9-10 april, afgesloten. 

Leimuiderbrug
Weteringweg, 10 april, 
weg half afgezet.

Nieuw Vennep
IJweg, 9 april-1 juni, 
fietspad half afgezet.

Rijsenhout
Grote Poellaan, 9 april-21 mei, 
afgesloten.

Vijfhuizen
Kromme Spieringweg, 9-15 april, 
afgesloten.

Zwanenburg
Lindenlaan, 6-13 april, 
weg half afgezet.

Werken aan de weg

U maakte een tweede ‘Rondje door de 
polder’. Hoe was dat?

“Mijn tweede ‘Rondje door de pol-
der’ heb ik samen met collega-burge-
meester Pieter Heiliegers gemaakt. 
Hij introduceerde me in ‘zijn’ gemeen-
te Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
Om te beginnen bij de Stompe Toren, 
waar al rond 1100 sprake was van een 
verhoging in het landschap waarmee 
als het ware een basis is gelegd voor 
de (nieuwe) gemeente Haarlemmer-
meer. Dat is sowieso bijzonder vanaf 1 
januari: de geschiedenis van Haarlem-
mermeer wordt enorm verrijkt met die 
van de huidige gemeente Haarlem-
merliede en Spaarnwoude. Het kerkje 
dat aan de dertiende-eeuwse toren is 
gebouwd, dateert van 1764 en staat 
in het huidige recreatiegebied Spaarn-
woude. Vanaf de toren kijk je over de 
uitgestrekte polders naar Haarlem, 
Amsterdam en Velsen. Vervolgens 
gingen wij naar het gemeentehuis in 
Halfweg waar ik altijd grappend over 
zeg dat het de nieuwe ambtswoning 
van de burgemeester kan worden 
inclusief de mooie betimmerde bur-
gemeesterskamer en de historische 
raadzaal. Via de Bietenbrug gingen we 
richting dorpshuis De Olm waar we 
een genoeglijk gesprek hadden met 
de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. 

Heel fijn dat sommige dubbeldorpen 
al langer een gezamenlijke dorpsraad 
hebben. Dat geeft vertrouwen in een 
prettige samenwerking in de komen-
de jaren. Vervolgens waren we bij de 
dorpsraad van Spaarndam. Al varend 
vanaf de Timmerloods langs Spaarne 
Buiten en de Kolksluis naar de Grote 
Sluis, spraken we over de herinde-
ling (waarover de dorpsraad anders 
denkt dan beide gemeentebesturen). 
Hoe het proces ook afloopt: de rela-
tie moet en zal goed blijven, want we 
hebben elkaar altijd nodig. Ten slotte 
gingen we naar de dorpsvereniging 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
die de bewonersbelangen van de 
hele gemeente probeert te vertegen-
woordigen. In De Stoep werden we 
bijgepraat over parkeerhandhaving, 
de gebiedsvisie Penningsveer en Pola-
nenpark. Kortom, weer nieuwe indruk-
ken die mij een ‘rijkere’ burgervader 
maken, dank daarvoor!”

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

‘Dit had ik veel eerder moeten doen’ 
NIEUW-VENNEP - De glimlach op het gezicht van de klant: dáár gaat de 
Vennepse ondernemer Rik Balder voor. Het heeft hem geen windeieren 
gelegd. De eigenaar van Boekuwzending.com werd in december, samen 
met zijn vrouw Margreet, uitgeroepen tot Ondernemer van Haarlem-
mermeer 2017. Op woensdag 18 april biedt hij als gastspreker tijdens het 
Startersplatform tips en inspiratie aan startende ondernemers.

Hoe is hij ooit zelf begonnen? Balder: 
“Ik werkte bij pakketdienst DPD. 
Daar merkte ik dat veel klanten meer 
vroegen dan wij konden leveren, 
zoals vervoer van pallets, luchtvracht 
en koeriersdiensten. Omdat ik het 
vervelend vond om nee te verkopen, 
ging ik voor hen op zoek naar bedrij-
ven die dat wel boden. Het op die 
manier regelen van transport bleek 
een gat in de markt.” Op 1 april 2007 
begonnen Rik en Margreet Balder 
op de zolderkamer voor zichzelf. “De 
eerste boekingen gingen soms nog 
per fax! Dat kun je je nu niet meer 
voorstellen.” 

Tips 
Boekuwzending.com is nu een 
bloeiend bedrijf dat voor het mid-
den- en kleinbedrijf vervoer regelt 
van pakketten over de hele wereld 
en van pallets binnen Europa. “We 
hebben een vliegende start gehad, 
ook al omdat ik precies wist wie 
mijn klanten waren en wat ze wil-
len.” Dat geldt waarschijnlijk niet 
voor de gemiddelde starter. Een van 
de tips van Balder is om vooral tijd 
te investeren in klantenwerving. “Je 
hebt omzet nodig om te overle-

ven. Het is verleidelijk om allemaal 
netwerkbijeenkomsten af te lopen, 
maar richt je vooral op je klanten.” 
Een andere tip (‘ik heb er nog 99’) is 
om de focus te houden en niet dui-
zend dingen tegelijk te doen. “Dat 
is een van mijn valkuilen”, erkent hij. 
“Ik heb zoveel ideeën die ik allemaal 
wil uitvoeren, maar dat gaat nu 
eenmaal niet.” 

Ondernemersprijs 
Dat Rik en Margreet Balder in 
december de Ondernemersprijs 
Haarlemmermeer 2017 wonnen, 

maakt hem blij en trots. “Helemaal 
omdat de jury unaniem was.” Bij de 
beoordeling wordt behalve op de 
financiële cijfers, ook gelet op zaken 
als: visie, doelstelling, maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen, 
duurzaamheid, personeelsbeleid, 
communicatie. Gewetensvraag: wat 
is de grootste blunder die hij zelf 
heeft gemaakt, waar hij anderen voor 
zou willen behoeden? “Poeh….dat 
is een lastige. Natuurlijk doe je soms 
dingen fout, maar daar leer je ook 
weer van.” Dan weet hij het: “Mijn 
grootste blunder is dat ik niet veel 

eerder met mijn onderneming ben 
begonnen. Dan waren we nu al veel 
verder geweest.” 

Jacht op een lach 
Balder spreekt regelmatig over on-
dernemerschap op bijeenkomsten én 
blogt hierover. Bijvoorbeeld over die 
glimlach op het gezicht van de klant 
in zijn blog ‘De jacht op een lach’. De 
blogs zijn te lezen op Boekuwzen-
ding.com. Startende ondernemers 
zijn van harte welkom om zich te 
laten inspireren tijdens het Starters-
platform (zie kader).

Startersplatform 
Haarlemmermeer
Startersplatform Haarlemmer-
meer is voor startende onderne-
mers die de afgelopen drie jaar 
een bedrijf zijn begonnen of die 
van plan zijn dit binnenkort te 
doen. De avond is woensdag 18 
april van 19.00-22.00 uur in het 
raadhuis in Hoofddorp, Raad-
huisplein 1. Deelname is gratis, 
aanmelden kan via haarlemmer-
meer.nl/startersplatform.

Een van de tips van ondernemer Rik Balder is om de focus te houden. 
Foto: Boekuwzending.com


