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Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

A44
Toeritten Kaag en Oude Wetering, 
van 22 februari 21.00 uur–23 februari 
10.30 uur afgesloten.

Badhoevedorp
Newtonstraat, 25 februari-1 maart, 
afgesloten.

Hoofddorp
Bennebroekerweg, 25 februari-5 april, 
afgesloten.
Kruisweg (parallel aan N196), 
27 februari, weg half afgezet.
Bunderbos ter hoogte van nr. 77,  
25 februari, weg half afgezet.
Van Heuven Goedhartlaan, fietspad 
richting Skagerrakpad, 26 februari, 
afgesloten.

Oude Meer
Schipholdijk ter hoogte van nr. 245, 
22-23 februari, weg half afgezet.

Rozenburg
Incheonweg, 25 februari – 22 maart, 
weg half afgezet.

Schiphol
Stationsplein, 22 februari-23 februari  
’s avonds en ’s nachts, afgesloten.

Vijfhuizen
Kromme Spieringweg, 25 februari-
8 maart, weg half afgezet.
Vijfhuizerweg richting IJweg,  
25 februari-1 maart, afgesloten.

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

Inloopspreekuur 
Badhoevedorp 
Inwoners van Badhoevedorp met vragen 
over bijvoorbeeld de openbare ruimte of 
zorg en welzijn, kunnen terecht bij het in-
loopspreekuur in het dorpshuis, Snelliuslaan 
35. Elke derde donderdag van de maand 
van 10.00-12.00 uur zijn de gebiedsmanager, 
de wijkagent en mensen van MeerWaarde, 
Maatvast en Ymere aanwezig. Het eerstvol-
gende inloopspreekuur is op donderdag 21 
februari.

Afscheid oud-wethouders 
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst 
namen oud-wethouders Adam Elzakalai, 
Derk Reneman, Tom Horn en John Neder-
stigt op woensdag 13 februari afscheid. Zij 
kregen onder meer een fotocollage met 
mooie herinneringen aan Haarlemmermeer. 
Ook is 1500 euro ingezameld voor Stichting 
Leergeld. 

Volop genieten in het noorden

Altijd al willen weten hoe een dienst van 
een handhaver eruitziet? Op dinsdag 19 
maart van 9.00-22.00 uur organiseert de 
gemeente een meeloopdag. Handhavers 
gaan in blokken van anderhalf uur met 
inwoners op pad in Halfweg, Hoofddorp, 
Nieuw-Vennep en Schiphol. Wie meeloopt 
kan met eigen ogen zien wat het werk van de 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 
inhoudt. Nicky Siebert, teammanager Hand-
having en Toezicht: “Mensen zien ons nog te 
vaak als de mannen en vrouwen in het blauw 
die bekeuringen uitdelen. Wij willen juist 
samen met inwoners en ondernemers zorgen 
voor oplossingen en als het mogelijk is een 
gedragsverandering bereiken die goed is voor 
de leefbaarheid en veiligheid.” Aanmelden 
kan via haarlemmermeer.nl/boa-dag.  ❮❮ 

Meelopen met de handhavers? Dat kan!
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SPAARNDAM/SPAARNWOUDE - Met de 
voormalige gemeente Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude erbij is Haar-
lemmermeer er absoluut nóg mooier 
op geworden. Oogstrelende groene 
vergezichten, zwanen in de sloten, 
plekken waar de tijd stil lijkt te staan.

Het groepje ambtenaren van Gebieds-
team Noord, Beheer en Onderhoud en 
wethouder Marjolein Steffens-van de 
Water (Fysieke Leefomgeving) keken hun 
ogen uit. Zij namen de sfeer gretig op 
tijdens het werkbezoek vorige week aan 
het meest noordelijk deel van Haarlem-
mermeer. De rondrit vergde wel de nodige 
stuurmanskunst van de chauffeur. Want 
de wegen zijn niet al te best en boven-
dien smal. “Die combinatie van mooie 
uitzichten en een slecht wegdek, kan 

bloedlink zijn”, luidde een van de inzichten 
die onderweg zijn opgedaan.

Spaarndammerdijk
In dit verband moet de ongeveer zeven kilo-
meter lange Spaarndammerdijk zeker worden 
genoemd. In 2018 is het wegdek proviso-
risch opgelapt. Voor een meer toekomst-
bestendige oplossing moet eerst een besluit 
worden genomen over de verkeersfunctie. 

Riool
Ook aan het riool staat Spaarndam een 
stevige vervangingsklus te wachten, uit 
te voeren in acht fasen. Het is de bedoe-
ling om het dorp uit te rusten met een 
rioleringssysteem waarmee het hemel-
water apart kan worden afgevoerd. Met 
bergingen krijgt het wateroverschot ook 
een plek. Spaarndam heeft zo’n klimaat-

bestendige riolering hard nodig omdat de 
grondwaterstand in het dorp hoog is. 

Stompe Toren
Natuurlijk stond ook een bezoek aan de 
Stompe Toren in Spaarnwoude op het 
programma. Twee stichtingen ontfermen 
zich over het prachtige kerkje. De ene richt 
zich op het onderhoud, de ander houdt 
zich bezig met culturele activiteiten. Ook 
als trouwlocatie is de Stompe Toren gewild. 
Wethouder Steffens drukte ter plekke het  
gerucht de kop in dat Haarlemmermeer 
die functie zou willen beëindigen. De 
trap beklimmen kost best wat moeite en 
scherpte is gewenst. Ook hier is het uitkijken 
geblazen waar je je voeten zet maar is 
weer veel te zien. “Prachtig”, twitterde 
wethouder Steffens na afloop. Lees het hele 
artikel op haarlemmermeer.nl/informeer.  ❮❮

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water en een groep medewerkers van de gemeente krijgen uitleg bij de Stompe Toren in Spaarnwoude.
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RaadsPlein
Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeente-
raad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Agenda’s zijn onder 
voorbehoud. Actuele informatie via Twitter, iBabs, haarlemmermeer.
nl/gemeenteraad of bij de griffie.       

Raadsplein 7 maart in de Raadzaal
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, definitief vaststellen van 
  de agenda, van de verslagen van 31 januari 2019 
  en van de lijst van ingekomen brieven en stukken.
17.15-18.15 uur Vragenuur.
18.15-19.00 uur Pauze.
19.00-21.00 uur Raadsdebat over het vaststellen profielschets 
  burgemeester Haarlemmermeer (2960974), in het 
  bijzijn van de commissaris van de koning Noord- 
  Holland, de heer A.Th.H. van Dijk. Tijdens de bespre-
  king van de profielschets is er voor de fracties gele-
  genheid tot een verklaring met betrekking tot het 
  profiel en kan de commissaris van de koning vragen 
  stellen aan de raad. Direct aansluitend aan het 
  raadsdebat is de stemming over: 

  1. Profielschets burgemeester Haarlemmermeer 
  (2960974); 2. Verordening op de vertrouwens -  
  commissie Haarlemmermeer (2960978); 
  3. Benoemen van leden in de vertrouwens -  
  commissie Haarlemmermeer. Hierna is er een 
  korte schorsing. 
Ca. 21.15 uur Overige stemmingen.

Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen of terugkijken kan ook via gemeenteraad.haar-
lemmermeer.nl. Actuele raadsstukken via ibabs.eu of de iBabs-app. 
Inloggen met Haarlemmermeer/burger/burger.

Inspreken
Inspreken kan in het vragenuur en bij raadsdebatten en -sessies. 
Kijk voor meer informatie over de regels op haarlemmermeer.nl/
gemeenteraad of neem contact op met de griffie.

Info, vragen en contact
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad
griffie@haarlemmermeer.nl 
023 567 6819
@HlmmrRaad

Column
burgemeester
Bijna elke donderdagavond wordt er in 
het raadhuis uitvoerig gesproken over 
belangrijke zaken die in de gemeente 
spelen. Dat doet de gemeenteraad 
tijdens het Raadsplein. Als voorzitter zorg 
ik dat ik alles in goede banen leid en 
iedereen voldoende spreektijd geef. Ook 
u kunt tijdens de raadsvergaderingen een 
bijdrage leveren. Bent u het ergens niet 
mee eens? Of wilt u juist een belangrijke 
zaak onder de aandacht brengen? Dan 
kunt u inspreken bij de raad. Tal van 
onderwerpen kunnen aan bod komen. 
Mensen kunnen bijvoorbeeld inspreken 
als ze zich zorgen maken over een 
vuurwerkopslag of over verkeersoverlast 
door nieuwbouwplannen in de buurt. 
Maar ook met suggesties over locaties 
waar juist meer woningen kunnen komen 
of over verbetering van de groen
voorziening in de buurt. Inspreken over 
een persoonlijke situatie is niet effectief 
omdat raadsleden en de wethouder daar 
in het openbaar nooit op in kunnen gaan. 
Wilt u een keer inspreken, schroom dan 
niet om eens naar het Raadsplein te 
komen. U moet zich wel de woensdag 
voorafgaand aan de vergadering voor 
12.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie. U 
kunt ook op andere manieren in contact 
komen met de gemeenteraad. Zo kunt u 
ook als publiek aanwezig zijn bij het 
Raadsplein of een keer als speciale gast 
van de raad deelnemen aan Ervaar de 
Raad. Zit u liever thuis of bent u niet in 
staat om naar het raadhuis in Hoofddorp 
te komen? Dan kunt u het raadsdebat  
live volgen via: gemeenteraad.haar
lemmermeer.nl. Ik raad u aan zeker een 
keer bij het Raadsplein aanwezig te zijn. 
Zo niet op de spreekstoel, dan wel in het 
publiek.  

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Colofon
InforMeer is een uitgave van de 
gemee nte 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. Haarlem-
mermeer publiceert haar officiële 
gemeentelijke bekendmakingen op 
officielebekendmakingen.nl. Het  
gaat bijvoorbeeld om aanvragen en 
besluiten op vergunningen, besluiten 
in bestemmingsplannen of verkeers-
besluiten. Een abonnement nemen op 
de e-mailservice met berichten over 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.
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Beweegadvies van sportcoach

Daan Handgraaf: “Ik vind het leuk om mensen enthousiast te maken en te motiveren om te bewegen.”

Iwona Dijk had een actief en sportief leven. 
Tot daar drie jaar geleden abrupt een eind 
aan kwam. “Ik werkte in een revalidatie-
centrum, deed tai chi en nordic walking en 
ging eropuit met mijn kinderen. Door over-
belasting van mijn polsen kon ik van de ene 
dag op de andere niets meer, niet eens een 
kopje thee of koffie zetten.”

Beweegadvies
Dankzij medische behandeling en manuele 
therapie kwam Iwona er langzaam weer 
bovenop. Sinds anderhalf jaar fitnest ze in 
Gezondheidscentrum Floriande. En omdat 
het steeds beter gaat, wilde ze er een 
sport bij gaan doen. “Ik wist alleen niet 

wat.” Daarom ging ze te rade bij buurt-
sportcoach Daan Handgraaf, die in het 
gezondheidscentrum beweegadvies geeft. 

Mensen enthousiast maken
Daan Handgraaf: “Ik vind het leuk om 
mensen enthousiast te maken en te moti-
veren. In een gesprek gaan we samen op 
zoek naar een geschikte beweegactiviteit. 
Waar word je blij van? Wat voor sporten 
heb je in het verleden gedaan? Houd je van 
bewegen in een groep of wil je liever indi-
vidueel aan de slag? Zo kwamen we voor 
Iwona op dynamic tennis. Dat is tennis op 
een klein veld, met een heel licht racket en 
een lichte foam bal.”

Probeer het gewoon
“Ik had nog nooit van dynamic tennis 
gehoord”, vertelt Iwona lachend. Ze twij-
felde of het wel iets voor haar was. “Maar 
Daan zei: ‘probeer het nou maar gewoon’. 
En het gaat heel goed. Ik voel me steeds 
beter en krijg meer zelfvertrouwen. Ik ben 
heel blij met het advies van Daan.”

Iedereen kan voor een gratis beweegad-
vies terecht bij de buurtsportcoaches van 
Team Sportservice Haarlemmermeer. Kijk 
voor meer informatie en tijden en locaties 
van de spreekuren op teamsportservice.nl/
haarlemmermeer of neem contact op via 
haarlemmermeer@teamsportservice.nl of 
023 2055500. 

Tips
Tips van Daan voor iedereen die wil 
beginnen met bewegen of sporten:

• Ga ’s avonds een half uur of een 
uur wandelen.

• Zoek een maatje om samen te 
bewegen of te sporten. Je stimu-
leert elkaar!

• Zoek een beweegactiviteit of sport 
die je echt leuk vindt. Neem de tijd 
om je te oriënteren. Alleen als je 
iets leuk vindt, houd je het vol.

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

HOOFDDORP - “Direct al de eerste 
keer was ik superenthousiast”, vertelt  
Iwona Dijk (60) uit de Hoofddorpse wijk 
Toolenburg. Sinds enkele maanden zit 
ze op dynamic tennis. Een sport die 
ze leerde kennen dankzij buurtsport-
coach Daan Handgraaf van Team 
Sportservice Haarlemmermeer.
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