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Partijprogramma’s online
Wat zijn de plannen van de partijen die 
meedoen met de gemeenteraadsverkie-
zing in Haarlemmermeer op 16 maart? Dat 
is te lezen in hun partijprogramma’s. Op 
haarlemmermeer.nl/verkiezingen zijn de  
links te vinden naar de programma’s en 
de websites van de partijen. Wie geen tijd 
heeft zich te verdiepen in de partijpro-
gramma’s kan gebruikmaken van hulpmid-
delen zoals haarlemmermeer.stemwijzer.nl 
of haarlemmermeer.kieskompas.nl. 

Stempas
Uiterlijk dinsdag 1 maart valt de stempas 
in de brievenbus. Die stempas is, samen 
met een identiteitsbewijs, nodig om te 
kunnen stemmen bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 16 maart. Kijk voor 
meer informatie over de verkiezingen op  
haarlemmermeer.nl/verkiezingen.

Fort van Hoofddorp en  
Fort bij Aalsmeer
Mooi nieuws van het fortenfront. Het Fort 
van Hoofddorp heeft de NRP Gulden Feniks 
2021 gewonnen, een prijs voor hergebruik 
van de bestaande gebouwde omgeving. 
Het fort is winnaar in de categorie ‘trans-
formatie’. De jury typeert de transformatie 
van het fort als fascinerende ‘slow archi-
tecture’ op zijn best. “Grote waardering 
gaat uit naar het particuliere initiatief om 
deze ‘verborgen schat’ nieuw leven in te 
blazen. (…) Hier is het samenspel van initia-
tiefnemer/opdrachtgever Femme Hammer 
en architect Serge Schoemakers doorslag-
gevend voor een buitengewoon resultaat. 
De jury is onder de indruk van de integriteit 
en vakkundigheid waarmee zij met het fort 
omgaan.” Oók goed nieuws is er over het 
Fort bij Aalsmeer. De gemeente heeft het 
plan van Stadsherstel Amsterdam aange-
nomen om van dit fort een attractiepunt te 
maken met kunstenaarsbroedplaatsen en 
een tentoonstellingsruimte. Onderdeel van 
het plan is ook het behoud van museum 
CRASH in het fort. 
Lees het artikel over het Fort bij Aalsmeer 
op haarlemmermeer.nl/informeer.

Meer nieuws op 
haarlemmermeer.nl/ 
informeer

Ondersteuning van gedupeerden
Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire zaten jarenlang in een donkere tunnel zonder licht aan het einde.

“Natuurlijk kunnen we niet alles oplossen, 
daar moeten we eerlijk in zijn”, vertelt Latifa 
Bakrine. “Maar als gemeente willen wij echt 
het verschil maken voor deze ouders. Door 
een luisterend oor te bieden, te verwijzen 
naar goede hulpverlening en zelf te doen 
wat we kunnen. Denk aan schuldhulp, 
bijzondere bijstand of tegemoetkomingen 
voor bijvoorbeeld school- of sportactivi-
teiten van de kinderen.” Voor wie dat nodig 
is, wordt binnen twee weken een voorzie-
ning geregeld en uitbetaald. 

Donkere tunnel
Van de 417 gedupeerde ouders in Haarlem-
mermeer hebben er 165 gereageerd op de 
brief die ze van de gemeente ontvingen. 
Zij zijn binnen twee dagen gebeld voor 
een afspraak. De gesprekken met hen zijn 
intensief, vertelt Mohamed Onasser. “We 
beginnen met tien-nul achterstand. Die 

mensen hebben zolang in een donkere 
tunnel gezeten zonder licht aan het einde. 
Ze zijn jarenlang door de Belastingdienst 
aangemerkt als fraudeur en hebben 
compleet het vertrouwen in de overheid 
verloren. Het belangrijkste wat je kunt doen 
is mensen hun verhaal laten vertellen en 
laten merken dat je serieus luistert.”

Schrijnende verhalen
Mohamed: “Je hoort schrijnende verhalen. 
Sommige gedupeerden zagen door alle 
stress en financiële ellende hun relatie 
stuklopen, moesten hun huis verkopen en 
hebben ernstige mentale problemen. Ik 
sprak iemand die vertelde dat ze op het 
punt stond om zelfmoord te plegen, maar 
dat haar kind niet wilde aandoen. Iemand 
anders vertelde dat hij uiteindelijk zélf was 
gaan geloven dat hij een fraudeur was.”

Herstel
Mohamed en Latifa zijn blij dat ze iets voor 
de gedupeerde ouders kunnen betekenen. 
Mohamed: “Het is fijn dat je kunt regelen dat 
iemand met gebitsproblemen die jarenlang 
niet naar de tandarts is geweest, daar nu 
wel weer naartoe kan. Of dat kinderen een 
beugel kunnen krijgen. Of dat je iemand die 
dat nodig heeft, kunt aanmelden bij de 
Voedselbank.” Er zijn inmiddels gesprekken 
gevoerd met 158 gedupeerden. Met iedereen 
wordt een plan opgesteld. Als mensen 
dat willen, wordt er gedurende ongeveer 
twee jaar iedere zes maanden contact 
opgenomen om na te gaan of de hulp 
voldoende is geweest, of dat meer nodig is. 

Lees het hele artikel op 
haarlemmermeer.nl/informeer.  ❮❮

HAARLEMMERMEER - “Je merkt soms dat mensen alles weer herbeleven als ze  
erover vertellen. Af en toe moeten ze stoppen omdat ze overmand zijn door  
emoties.” In Haarlemmermeer wonen volgens de Belastingdienst 417 gedu-
peerden van de toeslagen  affaire. De gemeente heeft hen een brief geschreven  
met een aanbod voor hulp. Met de gedupeerde ouders die hierop hebben  
gereageerd voeren medewerkers van Sociale Dienstverlening, onder wie Latifa 
Bakrine en Mohamed Onasser, gesprekken. 
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Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Badhoevedorp
Newtonstraat, tussen nr. 33a en 33n,  
28 februari-8 maart, voetpad 
afgesloten.

Halfweg
Julianastraat, tussen nr. 24 en 44b,  
28 februari-1 maart, rijbaan half 
afgezet.

Hoofddorp
Rotonde Beursplein, 25 februari- 
7 maart, afgesloten.

Zwanenburg
Wilgenlaan, tot en met 26 februari, 
gefaseerde wegafsluiting.

Een compleet overzicht van de 
tijdelijke verkeersmaatregelen staat 
op haarlemmermeer.nl/verkeer.

Kinderburgemeester Floor ten Veen was te gast in het Adamas Inloophuis 
in Nieuw-Vennep. Het inloophuis biedt ondersteuning en begeleiding aan 
volwassenen en kinderen die kanker hebben of hebben gehad, hun naasten 
en aan nabestaanden. De kinderburgemeester was uitgenodigd om een 
kijkje te komen nemen op 15 februari, Wereld Kinderkanker Dag. Zij sprak met 
vrijwilliger Gabriëlle Hillebrand en met Kimi, die zijn vader verloor aan kanker. 
Kimi: “Wanneer je nergens heen kunt met je verdriet, of je stuit op onbegrip 
in je omgeving, dan is het heel fijn om met leeftijdgenoten je gedachten te 
delen.” Het zijn niet alleen maar verdrietige gesprekken, er wordt ook veel 
gelachen in het inloophuis. Je kunt er ook gewoon lekker chillen en even niet 
met de ziekte bezig zijn. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er twee 
keer per maand KidsClub. Voor jongeren vanaf 12 jaar is er twee keer per 
maand de ChillClub. Kijk voor meer informatie op adamas-inloophuis.nl.  ❮❮

Kinderburgemeester bij Adamas Inloophuis   
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Oproep
Gedupeerde ouders die nog niet 
hebben gereageerd op de brief die zij 
van de gemeente hebben ontvangen, 
kunnen dat alsnog doen. Ook als de 
brief kwijt is. Mailen kan naar: kinder-
opvangtoeslag@haarlemmermeer.nl.
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Om aan de 1,5 meter-regel te kunnen voldoen, was de raadsbehandeling van de 
Voorjaarsrapportage op 25 juni 2020 in de Expo in Vijfhuizen.

De griffier is het eerste aanspreekpunt voor 
de gemeenteraad, het ‘lokale parlement’. 
Zijn terugblik bevat veel complimenten 
aan de raadsleden. Die zijn, vindt hij, 
ondanks de coronacrisis overeind gebleven 
en hebben de lokale democratie onder 
beperkende omstandigheden dóór kunnen 
laten draaien. Ondanks politieke verschillen 
hebben zij eensgezind de belangen van de 
inwoners en ondernemers gediend. “Daar 
mag je best trots op zijn.”

Nieuwe burgemeester
Het was een relatief korte raadsperiode. 
Dat kwam door de late verkiezingen, in 
november 2018, vanwege de fusie met 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. “Er 
moest veel gebeuren in korte tijd.” Zo 
moest de gemeenteraad op zoek naar een 
nieuwe burgemeester. “Een van de belang-
rijkste dingen daarbij is dat tijdens dit deli-
cate traject alles wat geheim moet blijven, 
dat ook blijft. En dat lukte.” Toen eenmaal 
burgemeester Marianne Schuurmans aan 
boord was, begon de gemeenteraad na de 
zomer van 2019 op stoom te komen. 

Digitaal vergaderen
“En toen werd het 2020. En toen kwam 
corona.” Door de coronamaatregelen 
moest de gemeenteraad dan weer digi-
taal vergaderen, dan weer (deels) fysiek. 
Het georganiseer dat daarbij kwam kijken 
maakte dat John van der Rhee in een 
eerder interview de griffie al eens verge-
leek met een evenementenbureau. Over 
het digitaal vergaderen heeft hij gemengde 
gevoelens. Aan de ene kant is hij er blij mee, 
omdat zo de gemeenteraad operatio-
neel kan blijven. “Maar het blijft behelpen.” 
Doordat de lichaamstaal ontbreekt, gaat 
volgens Van der Rhee “een belangrijk deel 
van de communicatie en daarmee de 
nuance verloren.” 

Veel gefikst
Zeker gegeven de omstandigheden waar-
onder de gemeenteraad zijn zware en 
belangrijke taak moest uitvoeren, is een 
opgestoken duim meer dan op zijn plaats, 
vindt de griffier. “Er is in die drie jaar, 
waarvan twee coronajaren, veel gefikst. 
Dat mag ook wel eens worden gezegd.”

Toekomst
En hoe gaat het straks? “Als ik kijk naar het 
tijdelijke raadhuis waar we na de verkie-
zingen terechtkomen, dan zie ik dat we 
ons daar in geen geval aan die 1,5 meter-
regel kunnen houden.” Het zou dus zo 
maar kunnen dat de griffie nog even een             
evenementenbureau blijft. “Want ik denk 
ook dat de nieuwe gemeenteraad zo min 
mogelijk digitaal wil vergaderen.” Na een 
hoestbui voegt hij hieraan toe: “Ik ga nu in 
elk geval terug naar bed.”
Lees het hele artikel op 
haarlemmermeer.nl/informeer. 
Meer informatie over de verkiezingen op 
haarlemmermeer.nl/verkiezingen.  ❮❮

HAARLEMMERMEER - Deze raadsperiode zit er bijna op. Op 10 maart is de laat-
ste raadsvergadering van deze periode en op 16 maart zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. Tijd voor een terugblik met John van der Rhee, griffier van de  
Haarlemmermeerse gemeenteraad. Wegens omikron vindt het interview met de 
kuchende griffier telefonisch plaats. Vervelend voor hem. Tegelijkertijd tekenend 
voor de afgelopen periode.

Colofon
InforMeer is een uitgave van de  
gemeente Haarlemmermeer en wordt 
wekelijks huis aan huis verspreid in 
Haarlemmermeer. Al het nieuws van de 
gemeente staat op haarlemmermeer.
nl/informeer. Abonneren op de digitale 
nieuwsbrief kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer. Reacties: 
Cluster Communicatie en Externe 
Betrekkingen, Postbus 250, 2130 AG 
Hoofddorp of nieuws@haarlemmer-
meer.nl. Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Officiële bekendmakingen
De gemeente Haarlemmermeer publi-
ceert haar officiële bekendmakingen 
op officielebekendmakingen.nl. Het 
gaat bijvoorbeeld om  vergunningen, 
besluiten in bestemmingsplannen of 
verkeersbesluiten. Een abonnement 
nemen op de e-mailservice met 
berichten over uw buurt kan via 
overheid.nl. 

Het is in de Verenigde Staten een serieuze 
hobby: stormchasing. Oftewel: storm
jagen. Stoere mannen en vrouwen die in 
het orkaanseizoen met busjes vol appa
ratuur proberen om hun meters in het oog 
van de storm te plaatsen. Met de be
doeling om erachter te komen hoe zo’n 
orkaan in elkaar zit en hoe men nog beter 
kan voorspellen dat er een orkaan aan
komt. Orkanen zoals in de Verenigde 
Staten, of cyclonen zoals in Azië, maken we 
hier gelukkig niet mee. Maar de afge  
lopen dagen kregen we wel te maken met 
extreme stormen. Dudley, Eunice en 
Franklin volgden elkaar in  letterlijk  
razend tempo op en richtten ongekende 
schade aan. Tientallen bomen, schut
tingen, daken, gevels: de windstoten 
waren zó heftig dat alles wat los en vast 
zat werd meegesleurd. Clusterstormen 
heet het verschijnsel dat twee of meer 
stormen elkaar in korte tijd opvolgen. 
Volgens het KNMI waren er eerder 
clusterstormen in bijvoorbeeld november 
1928, december 1954, november 1977 en 
december 1999. Ik ben zaterdag  tussen 
Eunice en Franklin door  de gemeente in
gegaan om mensen een hart onder de 
riem te steken. De verbijstering was  
soms groot. Zo was in Badhoevedorp de 
glazen pui van een trappenhuis als oud 
papier in elkaar gefrommeld. De brand
weer in onze veiligheidsregio  de veilig
heidsregio Kennemerland  kreeg maar 
liefst 369 mel dingen. Door de storm was 
het onmogelijk om alle meldingen meteen 
af te handelen. Maar wat hebben de 
hulpdiensten ongelofelijk hard gewerkt! 
Niet alleen de mensen die de straat  
op gingen om de ergste problemen op te 
lossen, maar ook de mensen in de 
meldkamers en de medewerkers van de 
gemeente. Ik ben daar ongelofelijk trots 
op. Daarom maak ik van deze gelegen  
 heid gebruik om al die stormhelden een  
enorm groot compliment te maken!

Burgemeester Marianne Schuurmans.
Foto: JustJusta

Column 
burgemeester

RaadsPlein
Raadsplein is de naam van de vergaderingen van de gemeenteraad. 
De raad vergadert in het raadhuis. Indien nodig zijn vergaderingen 
digitaal. Raadsvergaderingen zijn te volgen via gemeenteraad.
haarlemmermeer.nl. Agenda’s onder voorbehoud. Neem contact op 
met de griffie voor actuele informatie, ook over de mogelijkheid voor 
publiek om fysiek aanwezig te zijn bij de vergaderingen.

Raadsplein 3 maart
17.00-17.15 uur Opening raadsvergadering, mededelingen, enz.
17.15-18.15 uur Vragenuur.
19.00-20.30 uur Sessie over de ontwerp Kadernota sociaal domein 

2023-2026 (2022.0000058). Sociaal domein 
betekent in Haarlemmermeer alles wat de 
gemeente doet op het gebied van zorg, werk en 
maatschappelijke ontwikkeling. Een kadernota 
is een algemeen plan. Het huidige plan voor het 
sociaal domein loopt af in 2023. In deze nieuwe 
kadernota staat wat de gemeente tot 2026 wil 
doen en bereiken. Raadzaal

19.00-20.30 uur Sessie over het stedenbouwkundig Programma 
van Eisen, investeringsproject en anterieure over-
eenkomst Hoofddorp-Noord (2022.0000071). Deze 
sessie gaat over de ontwikkeling van het bedrij-
venterrein Hoofddorp-Noord, tot een aantrek-
kelijk gebied voor wonen en werken. Het totale 
plan heeft de titel ‘Het Nieuwe Noord’ gekregen. 
Heijezaal

20.30-22.00 uur Sessie over de uitgangspunten Verordening sociaal 
domein, beleidskader sociaal domein en inkoop 
Jeugd en Wmo 2023 (2022.0000115 ). Net als in 
heel Nederland zijn ook in Haarlemmermeer de 
kosten in het sociaal domein voor met name 

jeugdhulp en Wmo-ondersteuning opgelopen. 
Hoe dat komt, is onderzocht en de raad heeft er 
al enkele malen over vergaderd. Deze sessie gaat 
om nieuwe afspraken over de inkoop van deze 
voorzieningen. Raadzaal

20.30-22.00 uur Sessie over het Holmkwartier Hoofddorp: ante-
rieure overeenkomst en vaststelling vooront-
werp bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en 
stedenbouwkundig plan (RV 2022.0000214). Deze 
sessie gaat over een ontwikkeling in Bornholm in 
samenwerking met Amstelring, om het huidige 
zorggebouw te vervangen door twee nieuwe 
zorggebouwen met meer plaatsen, en boven-
dien ruimte voor woningen, commerciële en 
maatschappelijke voorzieningen. Heijezaal

Circa 22.15 uur Stemmingen.

Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen en achteraf terugkijken kan via gemeenteraad.
haarlemmermeer.nl. Alle raadsstukken staan op haarlemmermeer.
bestuurlijkeinformatie.nl.

Inspreken
Inspreken kan in het Vragenuur en de openbare sessies; aanmel - 
den kan tot uiterlijk woensdag 2 maart, 12.00 uur. Kijk voor de 
regels op de website of neem contact op met de griffie.   

Griffie: vragen en contact
gemeenteraad.haarlemmermeer.nl
griffie@haarlemmermeer.nl 
023 567 6819
Twitter: @HlmrRaad; Instagram: hlmr_raad

Compliment voor gemeenteraad
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