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Opening Taalhuis 
Voor inwoners die Neder-
lands willen leren of beter 
willen lezen en schrijven, 
bestaat in Haarlemmermeer 
een groot cursusaanbod. In 
het Taalhuis in de centrale 
bibliotheek in Hoofddorp 
kan iedereen terecht die 
beter Nederlands wil leren 
spreken, lezen en schrijven 
of wil leren omgaan met 
de computer. In het Taal-
huis krijgen zij hulp bij het 
vinden van de juiste cursus 
of activiteit. Zo’n 8.400 tot 
11.000 inwoners van Haar-
lemmermeer hebben moeite 
met Nederlands lezen en 
schrijven. Dat kan een belem-
mering zijn om mee te doen 
in de maatschappij en op de 
arbeidsmarkt. Het Taalhuis 
biedt deze groep een steun 
in de rug. De opening van 
het Taalhuis is op woensdag 
14 december van 15.00 tot 
17.00 uur in de bibliotheek 
op het Raadhuisplein 7 in 
Hoofddorp.

Eerste veiligheidsster 
winkelcentrum Floriande 
Winkelcentrum Floriande 
heeft de eerste ster ontvan-
gen van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen. Wethouder 
Ondernemerschap Ap Rein-
ders plaatste de veiligheids-
ster op vrijdag 2 december 
samen met de ondernemers 
en winkeliers van het win-
kelcentrum. Ondernemers, 
gemeente, politie, brand-
weer, eigenaar ASR en 
beheerder Billfinger werken 
nauw samen om de veilig-
heid in het winkelcentrum te 
verbeteren, met als resultaat 
deze eerste veiligheidsster. 
De betrokken partijen onder-
tekenden ook een convenant 
over de voortzetting van de 
samenwerking. 

De veiligheidsster in winkel
centrum Floriande. 
Foto: Jur Engelchor.  

Inloopavond 
bestemmingsplannen 
Zuidrand 
In de Zuidrand van Hoofd-
dorp zijn plannen voor drie 
nieuwe woningbouwpro-
jecten. De twee bestem-
mingsplannen en hogere 
grenswaarden die in ontwerp 
zijn vastgesteld liggen tot 
maandag 16 januari 2017 ter 
inzage. De plannen zijn op 
papier in het raadhuis in te 
zien of digitaal via ruimtelij-
keplannen.nl en haarlemmer-
meer.nl/RO. De gemeente 
en Ymere organiseren ook 
een inloopavond waarbij 
de bestemmingsplannen 
worden toegelicht en vragen 
beantwoord.  De inloop-
avond is op maandag 12 
december van 19.00 tot 20.30 
uur in het Tudorhouse, Ben-
nebroekerweg 609, Tudorpark 
in Hoofddorp. Iedereen is 
van harte welkom.  
Meer informatie over de 
Zuid rand via haarlemmer-
meergemeente.nl/hoofddorp-
zuid.  

Huisvesting voor statushouders
HOOFDDORP - Een kantoorpand aan de Binnenweg 3 en een pand aan 
de Lutulistraat 140 in Hoofddorp worden geschikt gemaakt voor de huis-
vesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning).    

Aan de Binnenweg komen 23 woon-
eenheden, aan de Lutulistraat komen 
er 16. De bewoners delen er straks 
de keuken, badkamer en toiletten. 
De komende weken worden de twee 
panden nog opgeknapt en schoonge-
maakt, maar nog voor kerst kunnen 
de nieuwe bewoners hun huurcon-
tract tekenen. 

Wachten op gezinshereniging   
In het gebouw aan de Binnenweg, 
op de hoek met de Nieuweweg en 
vlak bij Hoofddorp-Centrum, krijgen 
mensen uit onder meer Somalië, 
Ethiopië, Iran, Eritrea, Syrië en Rus-
land onderdak. Deze statushouders 
zijn zowel mannen als vrouwen en 
ze wachten tijdens hun verblijf aan 
de Binnenweg op gezinshereniging. 

Als hun echtgenoten en kinderen in 
Nederland aankomen, verhuizen de 
gezinnen naar een huurwoning van 
Ymere. Door de statushouders alvast 
tijdelijk te huisvesten, kunnen ze 
beginnen met inburgering en taalcur-
sussen. VluchtelingenWerk helpt hen 
daarbij. Het pand aan de Binnenweg 
wordt over een paar jaar gesloopt om 
plaats te maken voor woningbouw. 
Het krijgt nu voor twee jaar een 
woonfunctie. Op dit moment staat 
het leeg. Op 19 december vindt de 
sleuteloverdracht aan de statushou-
ders plaats.   

Maatschappelijke noodzaak 
De statushouders die op 16 de-
cember 2016 verhuizen naar de 16 
onzelfstandige woonruimten aan de 

Wethouder Verkeer Derk Reneman: 
“Hoofddorp-Centrum heeft een 
levendig woon- en werkklimaat en is 
goed bereikbaar met de auto, maar 
ook met het openbaar vervoer en 
de fiets. De fietsstraat Hoofdweg 
Westzijde levert een goede fietsont-
sluiting, precies wat het centrum van 
Hoofddorp nodig heeft.”  

Meer fietsstraten 
Naast deze fietsstraat zijn ook een 
deel van de Zijdewinde in Vijfhuizen, 
de ventweg langs de Bennebroe-

kerweg ter hoogte van Tudorpark en 
de fietsroute langs het Leeghwater-
kwartier een fietsstraat geworden. 

Lutulistraat in de Hoofddorpse wijk 
Pax wonen daar waarschijnlijk langer. 
Deze mensen zijn alleenstaand en 
komen uit Syrië, Irak, Iran, Rwanda 
en Eritrea. Ze hebben geen gezins-
hereniging aangevraagd en stromen 
niet door naar een huurwoning van 
Ymere. Ze worden ook begeleid 
door VluchtelingenWerk. Dit pand 
krijgt voor vijf jaar een woonfunctie. 
Speel-o-theek De Blokkendoos die 
nu nog in het pand zit, verhuist naar 
het Cultuurgebouw.    

De gemeente heeft bewoners, 
bedrijven en instellingen in de directe 
omgeving geïnformeerd. Voor beide 
panden is een omgevingsvergunning 
verleend. Alle aanvragen van vergun-
ningen en verleende vergunningen 
zijn te vinden op officielebekendma-
kingen.nl. Het college van B en W 
heeft ook een besluit genomen over 
de exploitatie van de twee gebou-
wen.

Fietsstraat: meer fietsers en minder auto’s 

Spoedzoekers en statushouders 
In Haarlemmermeer is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Er 
komen daarom op locaties verspreid door de hele gemeente extra, 
goedkope huurwoningen waar spoedzoekers (gezinnen zonder dak 
boven hun hoofd) en statushouders (vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning) onderdak kunnen vinden. De gemeente moet dit jaar in 
opdracht van het Rijk meer dan vijfhonderd statushouders huisvesten. 
Meer informatie via Haarlemmermeer.nl/woningnood.   

Jan Malipaard, geboren in 1925 in 
Leimuiden en Maria Malipaard–Olij 
geboren in 1928 in Haarlemmermeer, 
trouwden op 4 december 1946. Het 
echtpaar Malipaard, dat inmiddels 
twee kinderen, vier kleinkinderen en 
zeven achterkleinkinderen heeft, leer-
de elkaar kennen op een dansavond 
in Halfweg in juni 1945. Meneer 
Malipaard werkte toen als bewaker 
op het sectorpark voor politieke delin-
quenten, mevrouw Malipaard werkte 
in die tijd in de huishouding. Hij 
kwam uit Leimuiden terwijl mevrouw 
een geboren Zwanenburgse is.  

Mooie reizen
In 1946 werd meneer Malipaard als 
dienstplichtige opgeroepen voor de 7 
December Divisie voor Nederlands-

Indië. Hij werd echter op het nip-
pertje afgekeurd. Meneer Malipaard 

ging aan de slag als besteller en 
was vervolgens van 1954 tot 1988 
hoofdbesteller bij de PTT. Het echt-
paar heeft tijdens hun huwelijk vele 
mooie reizen gemaakt, onder andere 
naar Canada voor familiebezoek en 
vakanties in Europa.

Zesde 70-jarig huwelijk van 2016

De trouwfoto van het echtpaar Malipaard uit 1946. Foto: privécollectie familie Malipaard. 

Ook komt er een 
stuk fietsstraat 
langs de Kruisweg 
ter hoogte van het 
woningbouwplan 
Beukse Poort.  
 
Werk met werk
“Op de Hoofdweg 
Westzijde vonden 
onderhoudswerk-
zaamheden aan de 
weg en de stoep 
plaats. Dit hebben 
we aangegrepen 
om gelijktijdig een 
goede fietsvoorzie-
ning aan te leggen. 
Zo maken we werk 
met werk en gaan 
we efficiënt met 

gemeenschapsgeld om”, aldus 
wethouder Beheer en Onderhoud 
Marjolein Steffens-van de Water. 

Meer fietsers, minder auto’s 
Een fietsstraat is een inrichtingsvorm 
voor een straat, waarop minimaal 
twee functies gecombineerd worden. 
Enerzijds een doorgaande functie 
voor het fietsverkeer en anderzijds 
een zogenoemde erftoegangsfunctie 
voor het autoverkeer. Het is een straat 
die ingericht is als een fietsroute, 
maar waar motorvoertuigen zijn 
toegelaten. De vormgeving van een 
fietsstraat moet het beoogde gebruik 
bevorderen, zoals een gematigde 
snelheid en veilig inhaalgedrag.  
 
Autoluw
Vaak wordt ook een maximum 
snelheid van 30 kilometer per uur 
ingesteld. De straten liggen meestal 
in woongebieden die daardoor een 
meer autoluw karakter kunnen 
krijgen. In een straat waar veel auto’s 
rijden, is een veilige fietsstraat niet 
haalbaar.  

De Hoofdweg Westzijde in Hoofddorp is al ingericht als fietsstraat. Foto: Jur Engelchor.  

ZWANENBURG - Burgemeester Theo Weterings bracht op zondag  
4 decem ber een felicitatiebezoek aan het echtpaar Malipaard ter  
gelegenheid van hun 70-jarig huwelijk. Het is het zesde echtpaar in  
Haarlemmermeer dat in 2016 deze mijlpaal bereikte.

HOOFDDORP - Voor de zomer is 
de Hoofdweg Westzijde een fiets-
straat geworden. Dat betekent dat 
het wegdek van het fietsgedeelte 
van de straat rood is, de fietser 
ruim baan krijgt en de auto er te 
gast is. Met die maatregel wil het 
gemeentebestuur dit deel van de 
fietsroute tussen de wijk Pax en 
Hoofddorp-Centrum veiliger en 
aantrekkelijker maken.



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 dinsdag 13 december 
19.00-19.05 uur Opening, mededelingen, vaststellen van de agenda. 
  Raadzaal 
19.05-20.30 uur Herindelingsontwerp nieuwe gemeente Haarlemmermeer 
  tot samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en 
  Spaarnwoude en Haarlemmermeer (2016.0061821). 
  Raadzaal 
20.45 uur Stemmingen. Raadzaal

■ Raadsplein donderdag 15 december
19.00-19.30 uur Vragensessie. Raadzaal 
19.30-21.00 uur Sessiedebat De TransforMeerMonitor Sociaal Domein 
  2015 (2016.0061564). Raadzaal 
19.30-20.30 uur Sessie Vaststellen bestemmingsplan Hoofddorp Zuidrand 
  Westkavel en Tegen Pleinen (2016.0057092). Heijezaal
21.00-22.00 uur Sessie op verzoek van de fractie VVD over Internationale 
  School (2016.0065849). Raadzaal
21.00-22.00 uur Sessie Schuldbeheersing 2016 (2016.0051961). Heijezaal

■ Raadsplein 8 december  
17.00 uur: Opening en vragenuur; 19.00 uur: Sessie op verzoek van de 
fractie HAP over Stankoverlast de Meerlanden; 19.00 uur: Sessie Meerja-
renperspectief Investeringen Najaar 2016; 20.00 uur: Sessie Opschoning 
beleidsindicatoren in de (financiële) Planning en Control Producten; 20.30 
uur: Raadsdebat Najaarsrapportage 2016; 22.15 uur: stemmingen.  

■ 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   

Colofon

InforMeer is een uitgave van de 
gemeente Haarlemmermeer en 
wordt wekelijks huis-aan-huis 
verspreid in de hele gemeente. 

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
haarlemmermeer.nl
Facebook.com/ 
gemeentehaarlemmermeer

Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Inloopavond 
bestemmingsplannen 
Op 12 december wordt een 
inloopavond in het service-
centrum aan de Sloterweg 22 
in Badhoevedorp gehouden 
over de bestemmingsplan-
nen Lijnden-Oost Quatrebras 
en Schuilhoeve. Geïnteres-
seerden kunnen op maandag 
12 december tussen 19.30 en 
21.00 uur de stukken inzien 
en vragen stellen aan mede-
werkers van de gemeente.  

Bedrijventerrein Lijnden.
Foto: Kees van der Veer.  
 
Kerstbomen rooien in 
PARK21 
Inwoners van Haarlem-
mermeer kunnen deze kerst 
één van de eerste PARK21-
kerstbomen in hun woon-
kamer hebben staan. Op 10 
december is er een speciale 
kerstboomrooidag, maar 
nu al kunnen kerstbomen 
gerooid en meegenomen 
worden. Het is dus de bedoe-
ling dat geïnteresseerden 
zelf hun kerstboom rooien. 
Als extra cadeautje wordt er 
een PARK21 paperbag bij-
gedaan die om de kluit van 
de kerstboom gedaan kan 
worden. Overigens zijn niet 
alle bomen even groot. Net 
als de rest van de natuur in 
PARK21 zijn de bomen nog 
groeiende. De blauwspar-
ren, de Nordmanbomen, zijn 
maximaal anderhalve meter 
hoog en de normale kerst-
bomen 1.80 tot 2 meter. De 
kerstbomen kunnen worden 
gerooid bij de December-
hoeve, IJweg 1391 in Nieuw-
Vennep. Op 10 december is 
de kerstboomrooidag vanaf 
9.00 uur, waarbij inwoners 
van Haarlemmermeer in een 
kerststemming hun eigen 
boom uit de polderklei kun-
nen halen.  
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Werken aan de weg

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Hoofddorp 
Oranjestraat, 9 december, afgesloten.  
Parallelweg Kruisstraat, 9 december, 
afgesloten.  
Rijnlanderweg, 12-16 december, 
rijdende afzetting.  

Nieuw Vennep 
Montrealpad, 12-21 december, voet-
gangersbrug afgesloten. 
Wageningenstraat, 12 december, weg 
half afgezet.  

Rijsenhout 
Konnetlaantje, 5 december-23 januari 
2017, herstraten parkeerterrein. 
Bennebroekerweg/Aalsmeerderweg, 
13 december, afgesloten.   

Vijfhuizen 
Spieringweg, 14 december, weg half 
afgezet.  

Gemeente Haarlemmermeer  
In december worden in diverse kernen 
wegen gedeeltelijk afgesloten door 
een rijdende halve wegafzetting voor 
de reparatie van het asfalt.

KSH wint Scholieren Debattoernooi 

Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op haar-
lemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er http://live.andes.nl/
ltcmobile/Haarlemmermeer. 

Start tweede editie Zaai

Vanaf 10.30 uur waren er voorrondes 
en toen om 15.00 uur de finale van 
het toernooi op het punt van begin-
nen stond, waren er nog twee teams 
over, van KSH (Katholieke Scholenge-
meenschap Hoofddorp) en Haarlem-
mermeer Lyceum. Zij gingen de strijd 
aan om de eer wie zich een jaar lang 
de beste debaters van de Haarlem-
mermeerse scholieren mogen noe-
men. Uiteindelijk ging KSH er met de 
winst vandoor. De prijs van de beste 
individuele debater ging naar Naomi 
Rumkorf.  

Tachtig scholieren
In totaal deden zestien teams (zo’n 
tachtig scholieren) van vijf middelbare 
scholen mee, naast KSH en Haarlem-
mermeer Lyceum ook HVC, Nova 
College en Kaj Munk College. In de fi-
naleronde debatteerden de scholieren 
over de stelling: ‘Haarlemmermeer 
is voor jongeren een fantastische 
gemeente om te leven.’ Argumenten 
over uitgaan, gezondheid, scholen en 
participatie werden door de jongeren 
aangedragen om hun standpunt, voor 
of tegen, te verdedigen.  

Kwaliteit 
Het winnende team van KSH, 
bestaande uit Emma Bos, Janel 
Bosscha, Kayleigh van Klaveren en 
Anne Bosveld, ontving een beker 
uit handen van wethouder Marjolein 
Steffens-van de Water. De wethouder 
prees de finaleteams: “Beide teams 
beschikken over veel kwaliteiten als 
het gaat om structuur, stijl en het 
omgaan met interrupties. Het was 
lastig voor de jury om een besluit te 
nemen.”  

Het Haarlemmermeers Scholieren 
Debattoernooi is inmiddels een 
traditie. De jury bestaat uit raadsle-
den, aangevuld met andere politici, 
medewerkers van de gemeente en 
jongerenwerkers. De Haarlemmer-
meerse raad is de enige gemeente-
raad die zelf een debattoernooi voor 
scholieren organiseert.  

“Goed dat jullie de stap hebben ge-
zet om in jullie zelf en in jullie onder-
neming te investeren”, zei wethou-
der Ap Reinders (Ondernemerschap) 
in zijn toespraak tijdens de eerste 
bijeenkomst van Zaai op 30 novem-
ber. In gebouw Jupiter in Hoofddorp 
maakten de elf deelnemers kennis 
met elkaar en met hun coach Heidy 
Peperkamp. Alle deelnemers zijn 
de afgelopen drie jaar een bedrijf 
begonnen. Op basis van een pitch 
en hun businessplan zijn zij geselec-
teerd om mee te doen met de editie 
van Zaai 2016. Vorig jaar is dit traject 
met veel succes voor het eerst in 
Haarlemmermeer georganiseerd. 
 

Coaching en masterclasses
“Haarlemmermeer heeft volgens 
Elsevier de sterkste lokale econo-
mie van Nederland”, zei Reinders. 
“Natuurlijk mede dankzij Schiphol, 
maar ook dankzij alle ondernemers 
die in Haarlemmermeer hun bedrijf 
hebben. Klein en groot: iedereen 
draagt eraan bij. Daarom investeren 
wij als gemeente in projecten als 
Zaai.” Het komend half jaar krijgen de 
ondernemers drie één-op-één coa-
chingsgesprekken, drie masterclas-
ses en begeleide intervisiesessies. 
De masterclasses staan ook open 
voor andere startende ondernemers 
en ZP’ers. De data en onderwerpen 
worden nog bekendgemaakt. 

HOOFDDORP - Gedurende de dag was het geroezemoes van de vele 
scholieren bij de raadzaal in het raadhuis van Haarlemmermeer op don-
derdag 1 december al te horen. De deelnemers van de negende editie 
van het Haarlemmermeerse Scholieren Debattoernooi hadden er zin in. 

Het winnende team van KSH van het Scholieren Debattoernooi, direct nadat zij uit 
handen van wethouder Marjolein Steffens-van de Water de prijs ontvingen. 
Foto: Jur Engelchor.

De eerste bijeenkomst van Zaai werd geopend door wethouder Ap Reinders (midden). 
Foto: Jur Engelchor.

HOOFDDORP – Klanten werven, jezelf presenteren, netwerken, verkopen: 
sommige startende ondernemers en ZP’ers (zelfstandig professionals) 
kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken bij het ontwikkelen van ‘on-
dernemersvaardigheden’. Vorige week startte daarom de tweede editie 
van Zaai Haarlemmermeer.
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Opnieuw ruiming bommen in Rijsenhout 

Tussen november 2016 en uiterlijk 
medio 2018 worden fi etsers en wan-
delaars omgeleid. Op het hiernaast 
afgebeelde kaartje is informatie 
te vinden over de afslui-
ting en omleidingen. Op 
randstad380kv.nl staat 
gedetailleerde informatie 
van TenneT over de werk-
zaamheden in Boseilanden 
en waarom die de nodige 
tijd vergen. De omleidings-
routes zijn in overleg met 
de gemeente bepaald.   
De fi etsverbinding door 
Boseilanden tussen 
Zwaanshoek en Floriande 
via de brug over de N205 
tussen de Spieringweg 
en Deltaweg (tussen 
eiland 3 en 4) is vanaf 12 
december afgesloten. 
Fietsers kunnen omrijden 
via de Bennebroekerweg 
(route A op het kaartje) 
of Boschplaat (route B).  
De rotonde Spieringweg/
Bennebroekerweg wordt 
vermeden door fi etsers 
om te leiden via de Laan 
van Westerhout.
      
Informatieavond 
TenneT organiseert een 

informatieavond over de aanleg van 
de nieuwe ondergrondse hoogspan-
ningskabel in Floriande op maandag 
12 december in Sportcomplex 

Koning Willem-Alexander, First Place 
Horeca, Bennebroekerweg 800 
in Hoofddorp. Inlopen is mogelijk 
op ieder gewenst moment tussen 
19.00 en 21.00 uur. Meer informatie 
en contact met TenneT via 026 373 
3239, randstad380kv.nl en info@
randstad380kv.nl.  

Werkzaamheden Boseilanden en 
Floriande voor 380kV-verbinding
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Afgesloten fietsroute
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Tijdens de werkzaamheden worden fietsers en wandelaars op verschillende plekken omgeleid. 
Infographic: het Omslag Grafische vormgeving.

HOOFDDORP - Aan de westkant van Hoofddorp is TenneT gestart met de 
werkzaamheden voor een nieuwe hoogspanningsverbinding: de Rand-
stad 380kV Noordring. Om de veiligheid te garanderen zijn verschillende 
delen van Boseilanden afgesloten.

Tot nu toe staat de teller op dertig. 
Zoveel bommen uit de Tweede 
Wereldoorlog zijn er gevonden in het 
akkerland tussen de A4, Bennebroe-
kerweg en Aalsmeerderweg. Het 
onderzoek naar de aanwezigheid van 
mogelijke andere bommen nadert 
zijn einde, maar is nog gaande. De 
eerste twee bommen zijn op 22 en 
23 november succesvol en vol-
gens planning geruimd. Uiteindelijk 
worden alle bommen geruimd, dit 
gebeurt gefaseerd.  
 
Twee Duitse bommen 
De twee bommen die op dinsdag 
13 december tot ontploffi ng worden 
gebracht wegen elk 500 kilogram en 
zijn van Duitse makelij. Beide bom-
men liggen stabiel, maar omdat de 

projectielen op drie meter afstand 
van elkaar liggen, moeten ze gelijk-
tijdig geruimd worden. Ook worden 
deze bommen nu geruimd omdat 
die van alle resterende bommen het 
dichtst bij de Aalsmeerderweg en 
Bennebroekerweg liggen.  

Evacuatie 
De ruiming staat gepland op dinsdag 
13 december om 14.00 uur. De 
Explosieven Opruimingsdienst en de 
hulpdiensten hebben de afgelopen 
tijd overlegd over welke maatregelen 
genomen moeten worden om de 

twee bommen veilig te kunnen rui-
men. De bewoners van 34 woningen 
is per brief verzocht om tussen 13.00 
en 15.00 uur hun woning uit voorzorg 
te verlaten. Als zij zelf geen tijdelijke 
opvang kunnen regelen, kunnen deze 
bewoners terecht in de Ontmoe-
tingskerk op Werf 2 in Rijsenhout.

Wegafzettingen 
Om de werkzaamheden rondom het 
ruimen van de bommen veilig te kun-
nen uitvoeren, worden tussen 13.00 
ten 15.00 uur de volgende wegen 
afgezet door verkeersregelaars en 
politie:
• Bennebroekerweg tussen A4 en 

Aalsmeerderweg 
• Kruising Aalsmeerderweg – 

Bennebroekerweg 
• Konnetlaantje tussen Bennebroe-

kerweg en ingang sportvereniging 
• Kruising Aalsmeerderweg en 

Hennikstraat 
• Kruising Henninkstraat en 

Hoogvlietkade 
• Kruising Aalsmeerderweg en 

Rijsdrecht  

Resterende bommen 
De 26 resterende bommen zullen op 
diverse data in januari 2017 worden 
geruimd. De exacte data worden 
later bekendgemaakt, evenals de 
maatregelen die dan worden geno-
men.

De wethouder is namelijk zeer te 
spreken over hun aanpak, Welzijn 
op Recept genaamd. “Midden in de 
roos”, aldus Tom Horn. 

Activiteiten 
Welzijn op Recept betekent dat de 
huisarts, praktijkondersteuner of 
fysiotherapeut van het gezondheids-
centrum in voorkomende gevallen 
de patiënt in contact brengt met de 
‘sociaal makelaar’ in plaats van een 
recept uit te schrijven of een therapie 
te adviseren. Samen met de patiënt 
gaat Mary van der Drift vervolgens 
na of hij of zij baat kan hebben bij 
aansluiting bij een kookclub in de 
wijk, een wandelclub, een hardloop-
groep of naailessen, yoga, darten 
of bridgen. Of misschien kan een 
andere activiteit op het gebied van 
kunst, cultuur en natuur verlichting 
brengen en de klachten verhelpen. 
Want zo’n ‘persoonlijk arrangement’ 
kan een patiënt helpen om uit zijn 
of haar sociale isolement te komen. 
Dat geeft een positieve draai aan je 
leven, staat er in de folder. En dat is 
bevorderlijk voor de gezondheid. 

Aanvulling 
Ook huisarts Fine Fischer is enthou-
siast over Welzijn op Recept. ‘’De 
huisartsen hier lopen nogal over. 

Overbos is een bewerkelijke wijk. 
De crisis heeft er hier fl ink ingehakt. 
Velen zijn hun baan verloren en wil-
len vooral praten over problemen. 
Het is moeilijk dat je, terwijl je graag 
mensen wilt helpen, ze niets kan 
bieden behalve een luisterend oor. 
Maar toch hebben ze fi kse proble-
men. Ik ben blij dat ik nu door Welzijn 
op Recept wel kan doorverwijzen.’’ 
Sociaal makelaar Mary van der Drift: 
“Het gebeurt ook wel dat ik twee 
mensen met vergelijkbare klachten 
met elkaar in contact breng. Die gaan 
dan samen dingen doen.’’ 

Netwerk 
In weer andere gevallen komt er door 
de huisarts en de sociaal makelaar 
een netwerk rondom een patiënt tot 
stand, waarin bijvoorbeeld de GGD, 
de kerk en Humanitas zijn vertegen-
woordigd. Ook de scootmobielclub 
is hiervan een voorbeeld. Die is 
opgericht voor ouderen die zich niet 
prettig voelen als ze in hun eentje 
met hun voertuig erop uit gaan. Echt 
meetbaar zijn de successen van 
Welzijn op Recept nog niet, maar de 
vrouwen durven op hun intuïtie af te 
gaan en die zegt hen dat ze op het 
goede spoor zitten. Het is de bedoe-
ling om Welzijn op Recept verder ‘uit 
te rollen’, te beginnen met Bornholm, 

Linquenda/centrum Nieuw-Vennep 
en het centrum van Hoofddorp. 

Pluim 
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, 
Meerwaarde, Huisartsen Vereniging 
Haarlemmermeer, Zorggroep Haar-
lemmermeer Ketenzorg, Gezond-
heidscentra Haarlemmermeer, Wijk-
raad Overbos, GGD Kennemerland, 
geloven erin. Net als wethouder Tom 
Horn. Hij plakte dan ook aan het einde 
van zijn bezoek de Meer voor Elkaar-
sticker met pluim op de voordeur. 

‘Welzijn op Recept geeft een 
positieve draai aan je leven’
HOOFDDORP - Meestal ga je niet voor je plezier naar de huisarts, maar 
het bezoek van wethouder Tom Horn (Zorg, Welzijn en Wonen) aan huis-
arts Fine Fischer van Gezondheidscentrum Overbos en sociaal makelaar 
Mary van der Drift van Meerwaarde was voor hem een uitzondering op 
de regel. Hij kwam dan ook niet met een klacht, maar met de Meer voor 
Elkaar-pluim.

Wethouder Tom Horn (links) deelt de Pluim uit aan huisarts Fine Fischer (midden) en 
sociaal makelaar Mary van der Drift (rechts). Foto: Jur Engelchor.

Graven naar bommen in Rijsenhout. Foto: Jordy de Schepper.  

Een van de twee bommen die op dinsdag 13 december gecontroleerd tot ontploffing 
worden gebracht. Foto: Jordy de Schepper.  

RIJSENHOUT – Op dinsdag 13 
december worden twee bommen 
van Duitse makelij uit de Tweede 
Wereldoorlog gecontroleerd tot 
ontploffi ng gebracht. Ook daarna 
volgen nog nieuwe ruimacties. 



Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

Inspirerende verhalen tijdens ‘SHARE meets’ 
HAARLEMMERMEER - Tijdens de eerste ‘SHARE meets’ op 2 december 
in de Circular EXPO kregen de deelnemers drie inspirerende verhalen 
voorgeschoteld van duurzame pioniers in de polder. Over olifantsgras 
(miscanthus) als grondstof voor giraffevoer, huizen bouwen van stro en 
de mogelijkheid om duurzame wegen te maken. 

Dat er behoefte bestaat om vaker bij 
elkaar te komen en ervaringen, suc-
cessen en dilemma’s te delen, blijkt 
wel uit het feit dat de inschrijving 
voor ‘SHARE meets’ al na anderhalf 
uur vol was, constateerde wethouder 
John Nederstigt (Duurzame econo-
mische ontwikkeling) in zijn ope-
ningstoespraak. Naast de jaarlijkse 
SHARE-bijeenkomst is er voortaan 
twee à drie keer per jaar een ‘SHARE 
meets’. Hier gaan ondernemers, ge-
meente en andere betrokken partijen 

met elkaar in gesprek over kansen 
en mogelijkheden voor de circulaire 
samenleving.  

Coalities 
“Haarlemmermeer heeft de sterkste 
lokale economie van Nederland  
en de Metropoolregio Amsterdam  
is één van de sterkste regionale 
economieën van Europa. Dat biedt 
enorme kansen én een grote 
verantwoordelijkheid om samen te 
werken aan een duurzame wereld”, 

aldus John Nederstigt. “Er gebeurt al 
heel veel, maar er moet méér en het 
moet sneller. Daarvoor zijn coalities 
en verbintenissen nodig, ruimte om 
te experimenteren en uitwisseling 
van ervaringen en inzichten.” En daar-
voor is onder meer ‘SHARE meets’.
 
Succesverhaal 
Gert-Jan Petrie deelde het succes-
verhaal van de Miscanthus Groep: 
een coöperatie van boeren die 
miscanthus (olifantsgras) verbouwt in 
de buurt van Schiphol. Dit manshoge 
gewas is geluiddempend, houdt 
ganzen weg uit de omgeving van de 
luchthaven, ‘vangt’ veel CO2 uit de 
lucht en is óók nog eens een prima 

grondstof die in tal van toepassingen 
kan worden gebruikt. Van beton tot 
papier en zelfs voer voor giraffen. 
 
Huis van stro 
Paul Zwetsloot van Ecovolt nam zijn 
toehoorders mee op een ‘reis’ die hij 
samen met zijn vrouw maakte bij het 
bouwen van een circulaire woning. 
“Een huis met een optimaal binnen-
klimaat, gebruikmakend van wat de 
omgeving biedt.” De woning met een 
houten frame bestaat uit blokken 
geperst stro op een schuimbeton-
nen fundering. Een bouwmethode 
die volgens Zwetsloot ook prima 
op grotere schaal toepasbaar is in 
woonwijken.  

Circulaire weg 
Menno van der Valk (Advin) en Erik-
Jan van der Linden (Enginn) willen 
graag laten zien dat de ‘circulaire’ 
weg morgen al realiteit kan zijn. Een 
duurzame weg die met veel minder 
grondstoffen wordt gemaakt, die 
bovendien weer kunnen worden 
hergebruikt als de weg moet worden 
vervangen. Zo’n weg is nu al te ma-
ken, maar overheden dwarsbomen 
dit door hun aanbestedingseisen. Zij 
willen wel de innovatie, maar willen 
óók bewijzen zien. 
 
De uitgebreide versie van dit artikel 
staat op haarlemmermeer/nieuws.

“Twintig jaar geleden maakten mijn 
man Martin en ik op een avond een 
fietstochtje langs de Ringvaart. De 
omgeving voelde als een oase van 
rust en ruimte. We woonden nog in 
Aalsmeer, waar Martin een bloemen-
exportbedrijf heeft en ik een schoe-
nenzaak runde. De vliegtuigoverlast 
maakte dat we graag weg wilden.” 
Het oog van Vicky en haar man viel op 
het bord ‘te koop’ in de tuin van een 
jaren zeventig twee-onder-een-kap 
woning die een stuk groter was dan 
de omringende oude dijkwoningen. 

Uitzicht als sprookje 
“Qua inhoud is ons huis net een 
dubbele eengezinswoning. Dat 
komt door het souterrain. Het grote 
voordeel van een dijkwoning. Wij 
hebben een samengesteld gezin met 
vijf zonen die inmiddels tussen de 15 
en 27 jaar oud zijn, maar wel allemaal 
nog thuis wonen. Veel ruimte is heel 
prettig.” Vanuit haar slaapkamer kijkt 
Vicky uit over de Ringvaart en de 
weilanden. “Als ’s morgens een laag 
mist boven het water en het grasland 
hangt, ziet het er sprookjesachtig 
mooi uit.” 

Wat wil het dorp zelf? 
Vroeger lagen achter hun huis de 
velden van de Weteringse voetbal-
club SVOW. “Voor onze jongens, 
die allemaal gek op voetbal zijn, een 

soort walhalla. Ze konden lopend 
naar hun wedstrijd.” Vicky vindt het 
jammer dat de voetbalclub niet meer 
bestaat. “Een sportcomplex is toch 
een meerwaarde voor het dorp.” Wat 
er gaat gebeuren met de ruimte is 
nog niet bekend. Kortgeleden heeft 
Vicky samen met een dorpsgenote 
een enquête onder de inwoners van 
Weteringbrug gehouden. “De vraag 
welke bestemming de grond moet 
krijgen, leverde de meest uiteenlo-
pende ideeën op: van hondenuitlaat-
park tot een afslagveld voor golfspe-
lers of een mountainbiketrail.” 

Dorpsraad 
Al noemt Vicky zichzelf ‘Wetering-
brugse import’, toch voelt ze zich 
volledig ingeburgerd. “Ik ben actief in 
de dorpsraad en we organiseren veel 
activiteiten voor de jeugd. Maar ook 
voor het hele dorp zoals bijvoorbeeld 
de inmiddels legendarische Oranje-
feesten met Koningsdag.”  

Lees het volledige artikel op Haar-
lemmermeer/nieuws. 
  
Verhalen delen 
De gemeente is op zoek naar verha-
len over de Ringvaart. Elke herinne-
ring aan de Ringvaart en Ringdijk is 
welkom. Verhalen, foto’s of filmpjes 
delen kan via verhalen@haarlemmer-
meer.nl, 0900 1852 of facebook.com/
gemeentehaarlemmermeer.nl. 

Wonen aan de Ringvaart: 
‘Oase van rust en ruimte’

Vicky Hartog over het uitzicht over de Ringvaart in Weteringbrug: “Als ’s morgens een 
laag mist boven het water en het grasland hangt, ziet het er sprookjesachtig mooi uit.” 
Foto: Jur Engelchor.

WETERINGBRUG - Niets zo kenmerkend voor Haarlemmermeer als de 
Ringvaart en de Ringdijk. De gemeente is benieuwd naar de verhalen 
hierover. Inwoners worden uitgenodigd hun verhalen te delen. In deze 
aflevering Vicky Hartog die woont aan de Leimuiderdijk in Weteringbrug. 
Een kleine kern met nog geen vierhonderd inwoners, gelegen aan de 
Ringvaart tussen Leimuiderbrug en Oude Wetering.

Genieten van wereld-
gerechten bij ‘Enjoy’
HOOFDDORP - Iedere maand pu-
bliceert de gemeente zo’n 250 of-
ficiële bekendmakingen. InforMeer 
gaat op zoek naar de verhalen 
achter die bekendmakingen. Shao 
Han Hu en drie collega-onderne-
mers misten in Hoofddorp een 
eetgelegenheid waar alle wereld-
keukens onder één dak te vinden 
zijn. Half november openden zij 
wereldrestaurant ‘Enjoy’ waarvoor 
zij een drank- en horecavergun-
ning aanvroegen. 

“Als je met een groep mensen uit 
eten gaat, lopen de wensen vaak 
uiteen. Waar de een graag Italiaanse 
pizza eet, wil de ander liever een Thai-
se curry. Uiteindelijk wordt er altijd ie-
mand teleurgesteld. Dat kan anders!” 
Shao Han Hu en drie collega-horeca 
ondernemers vonden het tijd voor een 
nieuw horeca-concept in Haarlemmer-
meer. Onlangs openden zij wereldres-
taurant ‘Enjoy’ boven supermarkt Lidl 
aan het Marktplein, die plaats biedt 
aan bijna zeshonderd gasten. 

Van teppanyaki tot t-bone steak 
Hu werkt sinds zijn vijftiende in de ho-
reca. Twintig jaar geleden opende hij 
zijn klassiek Chinese restaurant ‘China 
Fantasy’ in Hoofddorp. “Het leuke 
van ‘Enjoy’ is dat mensen met zoveel 

verschillende smaken kennis kunnen 
maken zoals de Japanse teppanyaki 
en sushi. Maar ook Indonesische, 
Thaise en Zuid-Amerikaanse gerech-
ten. “Denk aan T-bone steaks en grote 
hamburgers. Natuurlijk vinden gasten 
bij ons ook gerechten uit de Europese 
keuken zoals pizza’s en pasta’s.” De 
formule van ‘Enjoy’ is eenvoudig. Bij 
binnenkomst betaalt de bezoeker 
entreegeld en krijgt daarvoor drie 
drankmuntjes en mag zelf zijn eigen 
maaltijd samenstellen. Het tarief 
wordt bepaald op basis van leeftijd.  

Drank- en horecavergunning 
Zonder een drank- en horecaver-
gunning, is het niet mogelijk een 
restaurant of café te openen. Alcohol 
schenken mag alleen als een ver-
gunning is verleend. Ook moet het 
pand aan bepaalde inrichtingseisen 
voldoen. “Wij vinden de veiligheid 
van onze gasten natuurlijk belangrijk. 
Bij de plannen voor de inrichting van 
het restaurant hebben we bijvoor-
beeld gelet op goede klimaatbeheer-
sing, voldoende nooduitgangen en 
adequaat brandmeldingssysteem.” 
Aan de opening is bewust niet veel 
ruchtbaarheid gegeven, vertelt Hu. 
“We willen rustig de zaken die nog 
niet goed lopen meteen aanpakken 
en oplossen.” 

Officiële bekendmakingen per e-mail
Vergunningaanvragen, -verleningen en andere officiële bekendmakin-
gen (bijvoorbeeld verkeersbesluiten of aanpassingen van een bestem-
mingsplan) van de gemeente, het hoogheemraadschap van Rijnland, 
de provincie en het Rijk zijn te vinden via officielebekendmakingen.nl.   
Via overuwbuurt.overheid.nl kan iedereen een abonnement nemen op 
een e-mailservice en zo bekendmakingen over zijn of haar buurt (‘Be-
richten over uw buurt’) via e-mail ontvangen. De app ‘Over uw buurt’ 
maakt overheidsberichten uit heel Nederland toegankelijk. Wie geen 
toegang heeft tot internet, kan contact opnemen met de gemeente.

Shao Han Hu vroeg een drank- en horecavergunning aan voor zijn wereldrestaurant. 
Foto: Jur Engelchor.

Er bestaat een grote behoefte om ervaringen, successen en dilemma’s te delen, bleek tijdens de eerste ‘SHARE meets’. Foto: Jur Engelchor.


