Startersplatform op
17 oktober
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‘De geest is uit de fles in Hoofddorp’
HOOFDDORP - Omwonenden,
ondernemers en anderen hebben
vier jaar lang meegedacht en meegepraat over het gebied tussen het
station en het centrum van Hoofddorp. Op woensdag 3 oktober is
het open proces van HoofddorpCentraal op een bijzondere manier
afgesloten.
Met een tentoonstelling konden de
ongeveer zeventig bezoekers een
reis door de tijd maken. Ze liepen
langs wanden met krantenknipsels
met schreeuwerige koppen van de
tijd voor het open proces, via foto’s,
tekeningen en verslagen van belangrijke momenten (zoals de opening
van de nieuwe route van het station
naar het centrum) tot een weergave
van de plannen voor Hyde Park.
Anders-dan-anders-aanpak
Om meer samenhang en levendigheid in het gebied te krijgen, koos
de gemeente in 2014 rigoureus voor
een ‘anders-dan-anders-aanpak’. Er
lag geen plan, geen businesscase en
geen afgebakend projectgebied. In
plaats daarvan startte de gemeente
een open proces waarop iedereen
invloed kon hebben. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water: “We
gooiden de bestaande plannen, waar
bewoners tegen waren, de papiervernietiger in. En we bekeken hoe
we samen verder konden.” Wethouder Adam Elzakalai: “We gingen dit
met z’n allen doen en het gemeenschappelijke doel daarbij was en is
een veilige, levendige wijk maken in

het centrum van Hoofddorp.”
Bijvangst
Herman Vuijsje, die werkt aan een
boek over Hoofddorp-Centraal, gaf
tijdens de slotbijeenkomst een lezing
over het democratisch proces: “Meepraten en meebeslissen kost veel tijd
en energie, maar er is een interessante ‘bijvangst’ van betrokken
bewoners die bereid zijn hun handen
uit de mouwen te steken. Wat wil je
nog meer in Haarlemmermeer?”
Noten gekraakt
De aanwezigen blikten terug op de
bijzondere periode die ze samen hebben meegemaakt. “Er zijn hier heel
wat harde noten gekraakt”, vatte iemand het samen. Een ander vertelde
dat het proces begon met scepsis.
“We dachten: als het niet anders
gaat dan voorheen, heeft dit geen
zin.” Weer een andere participant:
“We hebben ons er met z’n allen
hard voor gemaakt dat het park mooi
groen zou blijven. En met succes.” Er
waren ook kritische geluiden, bijvoorbeeld over de hoogte van de toekomstige woongebouwen van Hyde Park.
“Natuurlijk, er moet wat gebeuren”,
zei een van de aanwezigen. “We zijn
ook niet tegen bouwen, maar wel
tegen de hoogte van de gebouwen
en de massaliteit van de plannen.”
Advies van buiten
Het afsluitende woord was van
Marjolein Steffens. “Dit traject was
écht een open proces. Werkelijk alles
lag aan het begin nog open. Het zijn

uiteindelijk de deelnemers met hun
‘advies van buiten’ geweest die het
gemeentebestuur adviseerden. Met
dit open proces hebben we samen
Projecten
Het open proces van HoofddorpCentraal is nu officieel gestopt.
De plannen worden uitgewerkt
in verschillende projecten: het
tenniscomplex, het Wandelbos, de
Fruittuinen en de waterhuishouding. Ook zijn er ontwikkelingen
in Beukenhorst-West, zoals de

iets in gang gezet. De geest is uit de
fles en die krijgen we er niet zomaar
weer in terug. En dat willen we ook
niet!”
woningbouwplannen van Hyde
Park, het KomEtenPlein en een
nieuwe horecagelegenheid in een
boerderijschuur: de Gerritshoeve.
De vergunning voor dit laatste initiatief ligt ter inzage (zie officielebekendmakingen.nl). Belanghebbenden hebben zes weken de tijd
om hun zienswijze te geven.

Voor startende ondernemers
die de afgelopen drie jaar
een bedrijf zijn begonnen,
of die dat binnenkort willen
doen, is er op woensdag 17
oktober om 19.00 uur het
Startersplatform in de Burgerzaal in het raadhuis in
Hoofddorp. Gastspreker is
Fred Wieringa van Stichting
Ondernemersklankbord.
Deze stichting helpt al bijna
veertig jaar mkb-ondernemers met klankbordtrajecten waarin zij persoonlijke
begeleiding krijgen van een
oud-ondernemer. Tijdens het
Startersplatform kunnen vijf
ondernemers hun bedrijf
drie minuten in het zonnetje
zetten op een echte zeepkist.
Aanmelden voor de zeepkist
kan via ondernemersplein@
haarlemmermeer.nl. Deelname aan het Startersplatform
is gratis, aanmelden is wel
verplicht via haarlemmermeer.nl/startersplatform.

Coachtraject ZAAI
van start

Tekenaar Ymke Wieringa beeldde ter plekke uit wat de deelnemers vertelden.
De tekeningen kregen een plek in de tentoonstelling.

Haarlemmermeer heeft niet
alleen het Startersplatform
(zie bericht hierboven) voor
startende ondernemers,
maar ook het coachtraject
ZAAI. Dinsdag 2 oktober was
de kick-off van alweer de
vierde editie van ZAAI Haarlemmermeer. In een traject
van zes maanden krijgen
startende ondernemers en
zp’ers (zelfstandig professionals) ondersteuning en
begeleiding bij het ontwikkelen van hun commerciële
vaardigheden. Ze hebben
individuele gesprekken met
een coach en volgen masterclasses. Er is aandacht voor
zaken als klantenwerving,
jezelf presenteren, verkopen
en netwerken.

Dankzij Rose staan er scooterbeugels bij het station
NIEUW-VENNEP - Scooters en fietsen stonden tot voor kort kriskras
door elkaar bij station Nieuw-Vennep. Daardoor raakten de scooters snel
beschadigd. Ook stonden ze er niet echt veilig omdat je ze nergens aan
vast kon maken. Dankzij Rose Kattenberg (18) uit Lisserbroek, lid van de
jongerengemeenteraad, zijn er nu 25 beugels waar eigenaren hun scooters aan kunnen bevestigen.
Zelf heeft ze geen scooter, maar een
vriend wees Rose erop hoe lastig het
was om scooters goed en veilig te
parkeren bij station Nieuw-Vennep. “Ik
zat toen net in de jongerengemeenteraad, dus ik dacht: nu ben ik in de positie om daar wat aan te doen. Ik ben
me in het onderwerp gaan verdiepen
en heb de mening van verschillende
scootergebruikers gevraagd.”
Echt iets bereiken
Rose stelde een advies op voor de
gemeente. Daarin schetste ze het
probleem en droeg ze mogelijke
oplossingen aan: beugels plaatsen of
een aparte scooterstalling maken. De
gemeente ging met haar advies aan
de slag en koos voor de beugels. Die
zijn vrijdag 28 september geplaatst.
Rose: “Ik ben natuurlijk superblij en

Deelnemers van het coachtraject
ZAAI 2018-2019 met wethouder
Ap Reinders (vooraan midden).
Foto: Jur Engelchor

trots. Het had wel wat voeten in de
aarde, want het gebied rondom het
station is geen eigendom van de
gemeente, maar van de NS. Maar uiteindelijk is het gelukt. Heel leuk om te
merken dat je vanuit de jongerengemeenteraad echt iets kunt bereiken.”

Webinar over pubers

Ontmoetingsplek in PARK21
De jongerengemeenteraad bestaat
uit jongeren tussen de 12 en 21
jaar die de gemeente gevraagd en
ongevraagd advies geven. De raad
bestaat nu één jaar. Rose kijkt met
tevredenheid op de afgelopen periode
terug: “Het is het ontzettend leuk om
te doen. Je krijgt de kans je mening
te laten horen en kunt zo een beetje
invloed uitoefenen.” De jongerengemeenteraad heeft onder meer een advies opgesteld over openbaar vervoer
in Rijsenhout en een plan gemaakt
voor een ontmoetingsplek voor alle
Haarlemmermeerders in PARK21.
Rose heeft dit jaar eindexamen
gedaan en is in Leiden begonnen aan
de studie psychologie. “Maar ik woon
voorlopig nog in Lisserbroek, dus

Rose is trots dat de scooters door haar nu een stuk veiliger staan bij station
Nieuw-Vennep. Foto: Jur Engelchor
ik blijf zeker nog een jaar lid van de
jongerengemeenteraad.”

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

Meer informatie op haarlemmermeergemeente.nl/jongerengemeenteraad.

Dat pubers soms niet willen luisteren, is bekend. Hoe
kun je hier als ouder mee
omgaan? En hoe komt het
dat pubers soms ongehoorzaam zijn? In de webinar (live
videopresentatie) ‘Pubers
– regels en grenzen, rust of
drama?’ vertelt opvoedkundige en ervaringsdeskundige
Marina van der Wal hier
meer over. Ook geeft ze tips
om beter naar elkaar te luisteren. De online cursusavond
is bedoeld voor ouders van
(aankomende) pubers, maar
ook interessant voor mensen met jongere kinderen.
De webinar is op woensdagavond 17 oktober van
20.30-21.30 uur gratis online
te volgen. Meer informatie
en aanmelden via cjghaarlemmermeer.nl/meld-je-aanvoor-gratis-webinars.

Opfriscursus
rijvaardigheid

60-plussers kunnen weer
meedoen met een gratis
opfriscursus rijvaardigheid.
De cursus bestaat uit twee
bijeenkomsten, op woensdag
7 en woensdag 28 november van 9.00-12.00 uur bij
Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord, Beemsterstraat 4 in Hoofddorp.
Verkeersregels en nieuwe
verkeerssituaties komen aan
bod zoals turborotondes en
nieuwe belijningen. Ook is
het mogelijk een oogtest te
doen en met een instructeur
een praktijkrit te maken.
Inschrijven kan tot 14 oktober
door een mail te sturen met
naam, geboortedatum, adres
en telefoonnummer naar
haak.rien1@gmail.com.
Meer informatie op sv-hn.nl.

Tentoonstelling
‘Iconische vrouwen’

Oktober is de Maand van
de Geschiedenis. Dit jaar is
het thema ‘Opstand’. Bibliotheek Haarlemmermeer
hield afgelopen zaterdag een
workshop creatief schrijven
over belangrijke vrouwen uit
de geschiedenis. De verhalen
en gedichten die hier werden
gemaakt krijgen een plekje op
de tentoonstelling
‘Iconische vrouwen’ van
18-31 oktober in de bibliotheek in het Cultuurgebouw
aan het Raadhuisplein in
Hoofddorp. De feestelijke
opening is op donderdag
18 oktober om 19.00 uur door
polderdichter Mirjam Noach.
Deelnemers lezen hier hun
bijdragen voor.

Polderdichter Mirjam Noach
leest bij de opening een gedicht
voor. Foto: Jur Engelchor

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en
wordt wekelijks huis-aan-huis
verspreid in Haarlemmermeer
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Al het nieuws van de
gemeente staat op haarlemmermeer.nl/informeer. Abonneren op
de nieuwsbrief van InforMeer
online kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer.
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
Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Denk mee over de wijk van de toekomst
HOOFDDORP - In het zuiden van
Hoofddorp komt straks een bijzondere wijk, Lincolnpark Circulair. De wijk wordt hét voorbeeld
op het gebied van duurzaamheid,
circulariteit en innovatie. Hoe ziet
deze wijk van de toekomst eruit?
En welke afspraken maken bewoners er met elkaar? De gemeente
nodigt inwoners uit hierover een
verhaal, foto’s of film te maken.
De beste inzending wordt beloond met een bijdrage van 750
euro voor verduurzaming van huis
of tuin.
Lincolnpark Circulair wordt op
een nieuwe manier ontwikkeld en
gebouwd. Het wordt een wijk voor
mensen met verschillende woonbehoeften en leefstijlen. Een wijk waar
zoveel mogelijk wordt gewerkt met
de meest duurzame materialen en
oplossingen. Waar de woningen gemakkelijk kunnen worden aangepast
als de leefsituatie van de bewoners
verandert. Waar energie zoveel
mogelijk zelf wordt opgewekt en zo
efficiënt mogelijk wordt omgegaan
met drink-, regen- en afvalwater. En
waar geen restafval is.
Betrokken en verantwoordelijk
Duurzaamheid in Lincolnpark slaat
niet alleen op de bouw en inrich-

Column burgemeester

Om de veiligheid van onze inwoners
en ondernemers zo goed mogelijk te
waarborgen, wordt goed cameratoezicht steeds belangrijker. Overvallen
op snackbars, benzinepompen en
winkels nemen in Haarlemmermeer
ernstige vormen aan. Daarom grijpen
we de landelijke Week van de Veiligheid aan om iets concreets te doen.
Het opsporen van deze criminelen is
vaak een ingewikkelde kwestie, omdat er geen of slechte camerabeelden zijn. Uit een onderzoek van het
Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV) is gebleken dat
50 procent van de camerabeelden
van ondernemers onbruikbaar is voor
opsporingsdoeleinden van de politie.
Om deze reden is het project Excellent Cameratoezicht in samenwerking
met de politie, het Openbaar Ministerie, CCV en Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) opgezet.
Speciaal opgeleide personen komen
tijdens deze pilot op aanvraag bij de
ondernemer het cameratoezicht controleren. Is het in orde? Dan krijgt de
ondernemer het keurmerk Excellent
Cameratoezicht. Op dit moment loopt
er een pilot in de gemeente Haarlem,
maar het RPC wil ook onze gemeente

Werken aan de weg

meegegeven aan de
ontwikkelaars van de
wijk.
Meedoen met de
wedstrijd?
Een verhaal, foto’s of
film inzenden kan tot
uiterlijk 29 oktober
naar lincolnpark@
haarlemmermeer.nl.
Het gaat om een
origineel en persoonlijk verhaal in tekst
of beeld. Teksten
moeten in het Nederlands zijn, maximaal 1.500 woorden
lang en met een
korte samenvatting
van 150 woorden.
Verhalen in beeld
bestaan uit maximaal
drie beelden met
een korte omschrijIedereen kan zijn of haar ideeën over Lincolnpark delen door middel van een verhaal, foto’s of film.
ving. Een filmpje
Foto: Shutterstock
mag maximaal dertig
seconden lang zijn
ting van de wijk. Het gaat ook om
lijk en willen iets betekenen voor hun en is ondertiteld. Door in te zenden
financiële duurzaamheid - worden er
omgeving en voor elkaar. Zodat ook
geven de deelnemers de gemeente
nieuwe businessmodellen toegepast. ouderen en anderen die ondersteutoestemming om hun verhaal, foto’s
En om sociale duurzaamheid: leven
ning, hulp of zorg nodig hebben hier
of film te gebruiken en te publiceren.
met elkaar en omkijken naar elkaar
prettig kunnen wonen.
Natuurlijk wordt daarbij de naam van
staan centraal in Lincolnpark. Bewode maker vermeld.
ners zijn betrokken en verantwoorde- Beeld van Lincolnpark
Hoe ziet deze wijk van de toekomst
Prijs
eruit? De gemeente daagt inwoners
Een jury beoordeelt de inzendingen.
uit een persoonlijk beeld van LincolnHet gaat er vooral om hoe inspirepark te schetsen. Denk niet alleen
rend de tekst, het beeld of de film
aan het uiterlijk of de inrichting van
is. Maar de jury let er ook op of
de wijk, maar bijvoorbeeld ook aan
elementen uit het verhaal daadwerhoe wordt omgegaan met energie,
kelijk in de wijk toepasbaar zijn. De
water, afval en vervoer. En aan de
vijf beste bijdragen worden straks op
omgang met elkaar. De gemeente
een circulair object bij de entree van
hoort graag van mensen hoe zij hier
de wijk geëxposeerd. De winnaar
zelf zouden willen wonen en leven,
ontvangt bovendien een bijdrage van
Burgemeester Onno Hoes.
wat ze zouden doen en laten, en wat
750 euro om zijn huis of tuin duurzaFoto: Renata Jansen-Fotografie
zij hier zelf zouden kunnen betekemer te maken.
nen. Alle ideeën worden ter inspiratie
bedienen en dat juich ik toe. Mijn dringende advies is dan ook: investeer
in kwaliteit. Dankzij goede camerabeelden zijn daders beter te herkennen en kan de politie beter ingrijpen.
Dat brengt me gelijk bij het volgende
punt. Het valt me op dat daders van
Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad.
dergelijke incidenten steeds jonger
Inwoners, ondernemers en belangstellenden zijn van harte welkom, ook
zijn en dat baart mij ernstige zorgen.
om alleen een onderdeel bij te wonen. De agenda’s zijn onder voorbehoud
Ik vraag me ook af hoe deze jongeren
van wijzigingen. Actuele informatie over de agenda’s via Twitter, iBabs,
tot zo’n vreselijk daad komen. Waar
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad of bij de griffie.
ging het mis? Wat voor een opvoeding hebben ze genoten? Leven ze
wel in een veilige omgeving? We
 Raadsplein 18 oktober
moeten niet alleen zorgen dat we
17.00-17.15 uur: Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de
deze daders pakken, maar problemen
agenda, van de verslagen van 6 en 13 september 2018, en
veel eerder signaleren. Maar een eervan de lijst van ingekomen brieven en stukken. Raadzaal
ste stap is goed cameratoezicht, dat
17.15-18.15 uur: Vragenuur. Raadzaal
helpt enorm om het juiste profiel te
18.15-19.00 uur: Pauze.
krijgen en in de buurt zoekacties op
19.00-20.00 uur: Sessie aangevraagd door fractie CDVP over Beroep op
touw te zetten. Samen zorgen we
zelfrealisatie inzake dossier Onteigening Woon- en
voor een veilige samenleving.
Winkelcomplex Concourslaan-Tuinweg in Hoofddorp.
(2018.0042546). Raadzaal
19.00-20.00 uur: Sessie Integraal Meerjarenplan Veiligheid 2019-2022
Noord-Holland (2018.0058838). Heijezaal
Ca. 20.15 uur:
Stemmingen. Raadzaal

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Badhoevedorp
Nieuwemeerdijk ter hoogte van nr.
175, 15-19 oktober, weg half afgezet.
Stevinstraat, 15-28 oktober, afgesloten.

6 november, weg half afgezet.

Hoofddorp
Bennebroekerweg ter hoogte van
nr. 609, 16 oktober-6 november, weg
half afgezet.
Spoorlaan, 15 oktober-9 november,
afgesloten.

Nieuw-Vennep
Drakenstraat, 18 oktober, weg half
afgezet.

Lijnden
Melbournestraat, 15 oktober-

Lisserbroek
Lisserdijk en Hillegommerdijk, 15-19
oktober, weg half afgezet.

Vijfhuizen
Polderbaanpad (fietspad), 12-16 oktober, afgesloten.
Kromme Spieringweg, 12-16 oktober,
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

Overige data Raadsplein: op 25 oktober is er geen Raadsplein. Volgende
bijeenkomsten van de raad zijn op 1 november (begroting 2019 etc. aanvang
17.00 uur) en 8 november (sessies, aanvang 19.00 uur).
■ Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen kan vanaf de tribune, maar ook via gemeenteraad.haarlemmermeer.nl. Daar staat ook het videoarchief van de raad. Actuele raadsstukken, 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

