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Wedstrijd Lincolnpark 
Circulair
In het zuiden van Hoofddorp 
komt straks een bijzondere 
wijk, Lincolnpark Circulair. 
Een wijk die een voorbeeld 
wordt op het gebied van 
duurzaamheid, circulariteit 
en innovatie. De gemeente 
nodigt inwoners uit een 
persoonlijk beeld te schet-
sen van deze wijk van de 
toekomst. Dit mag gaan over 
het uiterlijk van de wijk, wat 
er gebeurt op het gebied 
van energie, water, afval of 
vervoer. Of over afspraken 
die inwoners er met elkaar 
maken, waar ze elkaar ont-
moeten en hoe ze met elkaar 
omgaan. Alle ideeën worden 
als inspiratie meegegeven 
aan de ontwikkelaars van de 
wijk. Wie mee wil doen kan 
zijn verhaal, foto’s of film 
uiterlijk 29 oktober sturen 
naar lincolnpark@haarlem-
mermeer.nl. Degene met de 
beste of mooiste inzending 
wint een bijdrage van 750 
euro om zijn huis of tuin te 
verduurzamen. Zie ook het 
artikel op haarlemmermeer.
nl/informeer.

Beeld: gemeente Haarlemmermeer

Laatste nieuws 
gemeente per e-mail 
Wie op de hoogte wil blij-
ven van het laatste nieuws 
van de gemeente kan zich 
nu ook abonneren op de 
nieuwsbrief van InforMeer 
online. Elke week wordt deze 
nieuwsbrief met daarin de 
belangrijkste nieuwsartikelen 
die de gemeente publiceert 
per e-mail naar de abonnees 
verstuurd. Abonneren op de 
nieuwsbrief van InforMeer 
online kan via haarlem-
mermeer.nl/nieuwsbriefin-
formeer. Afmelden voor de 
nieuwsbrief kan heel eenvou-
dig via de nieuwsbrief zelf of 
via de aanmeldsite van de 
nieuwsbrief. Het nieuws van 
de gemeente is ook dagelijks 
te volgen via social media 
of haarlemmermeer.nl/infor-
meer en wekelijks via deze 
krant.

Verkiezingen 
21 november
Vanaf 1 januari 2019 vormen 
de gemeenten Haarlemmer-
meer en Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude samen één 
gemeente. Op woensdag 
21 november stemmen de 
inwoners van beide gemeen-
ten voor een nieuwe geza-
menlijke gemeenteraad. Op 
de website haarlemmermeer.
nl/verkiezingen komt alle 
informatie te staan over de 
verkiezingen. Er staat nu al 
informatie op over de stem-
pas. De komende weken 
wordt de website steeds ver-
der gevuld.

Eerste 4 jaar Meer voor Elkaar geslaagd

HOOFDDORP - Een drukbezochte 
goednieuwsshow. Zo kan het 
symposium over vier jaar Meer 
voor Elkaar, dinsdag 25 september 
in Schouwburg De Meerse, wor-
den samengevat. De “megaklus”, 
zoals wethouder Tom Horn (Zorg, 
Welzijn en Wonen) het noemde, is 
geklaard.

Begin 2015 kreeg de gemeente van 
het Rijk er een groot aantal taken in 
het sociaal domein bij. Nu, bijna vier 
jaar later, ligt er volgens wethouder 
Horn een uitstekend fundament 
waarop het nieuwe gemeentebe-
stuur, vrijwilligers, inwoners en pro-
fessionals in de zorg, hulp en onder-
steuning verder kunnen bouwen aan 
de Meer voor Elkaar-samenleving. 
De wethouder bedankte hiervoor 

uitdrukkelijk de zaal, die was gevuld 
met al die vrijwilligers, professionals 
en inwoners die hieraan hebben ge-
werkt. “We stonden er gezamenlijk 
voor, we hebben het samen gedaan.” 

Lourdes
Dagvoorzitter Marc de Hond had 
eerder op de middag al duidelijk 
gemaakt dat je, zoals hij zelf heeft 
ervaren, als rolstoelganger helemaal 
zo slecht niet af bent in de polder. Hij 
woonde nog maar net in Haarlem-
mermeer toen hij een brief kreeg van 
de gemeente Amsterdam, zijn vorige 
woonplaats. “Er stond in: u heeft nog 
een rolstoel van ons, wilt u die terug-
brengen? Terwijl ik toch echt naar 
Haarlemmermeer was verhuisd, niet 
naar Lourdes!” Weer een week later 
had Marc de Hond al een keuken-

tafelgesprek. “Wat ik allemaal nodig 
had, bijna niets was te gek. Perfect 
geregeld in Haarlemmermeer.”

Keukentafels
Op het podium in de schouwburg 
mochten de leden van het col-
lege aan heuse keukentafels met 
inspirerende voorbeelden komen. 
Wethouder Derk Reneman ging in 
op de financiële kant van de zaak. 
“We hebben met minder geld méér 
moeten doen en dat is ons gelukt. 
We hebben ons reservepotje niet 
hoeven aanspreken.” Wethouder 
Marjolein Steffens-van de Water 
roemde tijdens haar keukentafelge-
sprek de vele maaltijdvoorzieningen 
die Haarlemmermeer nu rijk is, veelal 
in dorpshuizen en wijkgebouwen. 
Hierdoor hoeft in principe niemand 

tegen zijn zin alleen aan tafel te 
zitten. Ook ontstaan door die maal-
tijden netwerken om mensen heen, 
aldus de wethouder.

Maf
Wethouder John Nederstigt vond 
vooral de mensen die actief zijn 
in het sociale domein inspirerend. 
Zij hebben dikwijls lef getoond en 
kwamen soms “met maffe oplos-
singen voor maffe vraagstukken”. 
Burgemeester Onno Hoes noemde 
een gezin met veel honden die hun 
behoefte in de tuin deden. Daar 
waren veel klachten over en talloze 
gesprekken leidden niet tot verbete-
ringen. Die kwamen er wel nadat er 
met de regels was gezwaaid en de 
hondenbaasjes een tikkeltje harder 
werden aangepakt. Soms, was de 
moraal van dit verhaal, helpt de harde 
hand beter dan de zachte.

Estafette
Wethouder Tom Horn had als inspi-
rerend voorbeeld een project van 
de gemeente en corporatie Ymere, 
Estafette. Dit zijn tijdelijke wooneen-
heden in Floriande voor eenouder-
gezinnen met minderjarige kinderen 
die dakloos dreigen te worden als 
gevolg van een (v)echtscheiding. Veel 
sociale problematiek begint bij het 
niet hebben van een woning. Dat is 
één van de lessen van de afgelopen 
vier jaar. Ook al is de gemeente niet 
verantwoordelijk voor het stuk-
lopen van relaties, veel ellende die 
daarmee samenhangt, kan worden 
voorkomen met een dak boven je 
hoofd.”

Dit is een ingekorte en bewerkte 
versie van een artikel op haarlemmer-
meer.nl/informeer.

Dagvoorzitter Marc de Hond heeft zelf ervaren dat je als rolstoelganger helemaal zo slecht niet af bent in de polder. Foto: Jur Engelchor

Zwammen, ganzenballen 
en karma shoarma
HOOFDDORP - Hoe komen we tot een duurzaam voedselsysteem, waar-
in niks wordt weggegooid? Hierover spraken ondernemers en anderen 
vorige week in C-Bèta, creatieve broedplaats voor de circulaire economie 
aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp. De bijeenkomst, georganiseerd door 
SHARE Meets, stond geheel in het teken van ‘circular food’. 

Een voorbeeld van slim hergebruik 
van afval in de voedselsector gaf 
Marleen Sijpestijn van Containing 
Mushrooms Hoofddorp. Zij kweekt 
oesterzwammen op weggegooid 
koffiedik. “Ik haal het koffiedik op en 
lever oesterzwammen terug aan de 
leverancier. Dat is alvast één keer 
winst. Als het koffiedik vervolgens 
voor het kweken is opgebruikt, en dus 
opnieuw afval is geworden, dan is het 
perfecte compost. Dubbel winst dus.”

Kromme komkommer
Vincent van Munster gaf een presen-

tatie over zijn BioExpress in Nieuw-
Vennep, eerder dit jaar winnaar van 
het Groenste Idee van Haarlemmer-
meer. “Een kromme komkommer en 
een bloemkool met een vlekje zijn net 
zo lekker als een perfect exemplaar, 
alleen kopen mensen het niet”, aldus 
ondernemer Vincent van Munster. 
“Supermarkten gooien jaarlijks ton-
nen aan prima groente en fruit weg. 
Wij maken van deze afdankertjes 
heerlijke soepen, smoothies en sinds 
kort ook vegetarische burgers, die we 
verkopen in onze lunchroom. Net als 
in grootmoeders tijd, niets zomaar 
weggooien, maar verwerken in een 
nieuw gerecht.”

33.000 kilometer
“We moeten eigenlijk vooruit naar 
vroeger”, had ook wethouder John 
Nederstigt (Duurzame economische 

ontwikkeling) eerder op de middag al 
gezegd. “Ons eten heeft gemiddeld 
33.000 kilometer afgelegd voor het 
op ons bord ligt. Dat was ooit wel 
anders, voedsel kwam gewoon uit de 
buurt. Daar moeten we naar terug. 
Weten waar je eten vandaan komt, 
eerlijk en puur. Dat betekent minder 
transportkosten en minder belasting 
voor het milieu. Het gaat om het 
maken van bewuste keuzes. Minder 
vlees eten hoort daar ook bij.”

Circulair wordt culinair
Pepijn Rijks, chef-kok van Food 
Union in Haarlem presenteerde zijn 
vegetarische ‘karma shoarma’ en 
chickenwings zonder kip. Gemaakt 
van knolselderij, uien en bloemkool 
van lokale boeren uit Haarlemmer-
meer. “En als je dan toch vlees wilt 

eten, waarom dan geen vlees dat als 
overbodig wordt beschouwd?” aldus 
Pepijn Rijks. Op Schiphol worden 
ganzen afgeschoten omdat zij een 
gevaar vormen voor de luchtvaart. 
Ganzenvlees is volgens Rijks heerlijk. 
En inderdaad, de geserveerde Royal 
Goose Ball, bitterballen van ganzen-
vlees, waren in minder dan geen tijd 
op. Bewijs geleverd.

SHARE Meets is een initiatief van 
Royal Schiphol Group, Rabobank, Dura 
Vermeer, SADC, Schenk Makelaars, 
Bouwland en gemeente Haarlem-
mermeer. Ieder kwartaal organiseert 
SHARE Meets een bijeenkomst voor 
ondernemers om concreet aan de 
slag te gaan met initiatieven op weg 
naar de circulaire economie.

Vincent van Munster (rechts): “Een kromme komkommer en een bloemkool met een 
vlekje zijn net zo lekker als een perfect exemplaar.” Foto: Jur Engelchor



Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. 
Inwoners, 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, 
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad of bij de griffie.                                
       

 Raadsplein 4 oktober
17.00-17.15 uur: Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de 
  agenda, van de verslagen van 24 mei en van 7, 14 en 21 juni 
  2018, en van de lijst van ingekomen brieven en stukken.  
  Raadzaal
17.15-18.15 uur:  Vragenuur. Raadzaal
18.15-19.00 uur: Pauze.
19.00-20.30 uur: Sessiedebat over Afval- naar grondstofinzameling  
  (2018.0030093). Raadzaal
Ca. 20.45 uur:  Stemmingen en vaststellen agenda Raadsplein 18 oktober.

Volgend Raadsplein is donderdag 18 oktober, 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. Al het nieuws van de 
gemeente staat op haarlemmer-
meer.nl/informeer. Abonneren op 
de nieuwsbrief van InforMeer 
online kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer.

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

Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Informatiemarkt 
Nieuw-Vennep
Op zaterdag 13 oktober van 
11.00-15.00 uur is er een 
informatiemarkt over mee-
doen, leven en wonen in 
Nieuw-Vennep. Onder andere 
MeerWaarde, Team Sport-
service Haarlemmermeer, 
Mantelzorg & Meer en de 
gemeente Haarlemmermeer 
zijn aanwezig. Het Meer voor 
Elkaar-team geeft informa-
tie over activiteiten en het 
ondersteuningsaanbod in 
Nieuw-Vennep. Voor ouderen 
die zelfstandig thuis wonen 
is er informatie en een over-
zicht met tips en instanties 
die langer thuis wonen 
ondersteunen. Ook de ont-
wikkelingen van PARK21 en 
de Nieuwe Kom komen aan 
bod. De informatiemarkt is in 
het Ontmoetingscentrum in 
Nieuw-Vennep, Elemastraat 
65.

Nestkastjes op Eiland 8
Wethouder Marjolein Stef-
fens-van de Water reikte vrij-
dag 28 september de eerste 
nestkastjes voor vogels uit 
aan inwoners van Eiland 8 
in de wijk Floriande (Hoofd-
dorp). De bewoners van dit 
eiland krijgen nestkastjes, 
gemaakt door de medewer-
kers van Ons Tweede Thuis, 
om op te hangen in hun tuin. 
Het uitdelen van de nestkast-
jes is een van de acties die 
de gemeente onderneemt 
om de diversiteit van planten 
en dieren in de polder te ver-
groten.

Marjolein Steffens-van de Water 
(rechts) deelde de eerste nest-
kastjes uit. 
Foto: Danny de Casembroot
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Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er haarlemmermeer.nl/
werkenaandeweg.  

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Badhoevedorp
Sloterweg ter hoogte van winkel-
centrum, 5 oktober, parkeerhinder 
(Badhoevedorp Proeft). 

Halfweg 
Haarlemmerstraatweg, 10-12 oktober, 
kortdurende wegafsluitingen. 

Hoofddorp 
Elisa van Calcarstraat, 9 oktober, 
afgesloten. 
Grote Belt, 9 oktober, weg half afgezet. 
Jupiterstraat, Marsstraat en Planeten-
weg, 10-11 oktober, weg half afgezet. 
Mary Zeldenruststraat (wandelpad), 8 
oktober-2 november, afgesloten. 
Nieuwe Bennebroekerweg (rotonde 

met Nieuwe Molenaarslaan), 10-11 
oktober, weg half afgezet. 

Nieuw-Vennep 
Lisserweg, 9 -14 oktober, weg half 
afgezet. 
Grenadierstraat, 8-19 oktober, weg half 
afgezet. 
Venneperweg ter hoogte van nr. 863, 
1-5 oktober, weg half afgezet. 

Vijfhuizen 
Spaarnwouderweg ter hoogte van nr. 
1121, 9-27 oktober, weg half afgezet. 

Zwaanshoek 
Leendert van der Meulenpad (fiets- en 
wandelpad), 8 oktober-5 november, 
afgesloten.

Molen synoniem voor Haarlemmermeer

Werken aan de weg

Afgelopen tijd heeft u mij in het lande-
lijke nieuws kunnen zien. Niet als bur-
gemeester van onze gemeente, maar 
als voorzitter van het Schakelteam Per-
sonen met Verward Gedrag. Mensen 
met verward gedrag (en hun naasten) 
verdienen namelijk onze aandacht. Zij 
kunnen onbedoeld een gevaar voor de 
samenleving en voor zichzelf vormen. 
Denk aan iemand met een psychose, ie-
mand met een verstandelijke beperking 
of een verslaafde. Maar ook aan iemand 
die dement is en daardoor de grip op zijn 
of haar leven kwijtraakt. De afgelopen 
twee jaar stonden voor mij in het teken 
van deze mensen. Alle gemeenten in 
Nederland hebben de opdracht gekre-
gen een effectieve aanpak te bedenken 
om personen met verward gedrag beter 
te helpen. Daarbij moeten ze rekening 
houden met hun specifieke leefwereld. 
Het is in de zorg- en veiligheidsketen 
niet eenvoudig om de cliënt centraal 
te stelen en ‘ons systeem’ daar onder-
geschikt aan te maken. De gemeente 
Haarlemmermeer heeft deze opdracht 
gelukkig bijzonder serieus genomen en 
een protocol opgesteld om de juiste on-
dersteuning te bieden. Wie zich in onze 
gemeente zorgen om iemand maakt, 
kan terecht op: haarlemmermeerge-
meente.nl/u-maakt-zich-zorgen-om-ie-
mand. Nog niet alle gemeenten hebben 
hun zaken op orde, dat staat beschreven 
in het eindrapport dat we hebben opge-

leverd. Een ander belangrijk punt is een 
landelijk meldpunt. Niet iedereen weet 
hoe hij moet handelen als het gaat om 
een persoon met verward gedrag. Vaak 
wordt het noodnummer 112 gebeld of 
de politie. Om deze instanties te ont-
lasten en hulpvragers beter te helpen, 
pleitte ik al geruime tijd voor dit advies- 
en meldpunt. Tot mijn grote vreugde 
heeft staatssecretaris Paul Blokhuis 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
de toezegging gedaan dat het nummer 
er komt. Op 1 oktober is er een einde 
gekomen aan het Schakelteam. We 
sluiten deze periode af met het prach-
tige manifest Oog voor Elkaar, een uit-
nodiging voor u allen om mee te doen 
aan een samenleving waarin iedereen 
samen mag leven. Met dit manifest en 
de belofte van staatssecretaris Blokhuis 
kan ik mijn functie als voorzitter van het 
Schakelteam met een gerust hart neer-
leggen. Maar ik zal me altijd voor deze 
zaak blijven inzetten. Het Schakelteam 
stopt, maar de missie zetten we voort.

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

HOOFDDORP - “Ik was nog een 
kleuter die dag in januari 1977, 
toen De Eersteling werd ver-
plaatst.” Wethouder Ap Reinders 
(Ondernemerschap, Sociale 
Zaken en Arbeidsmarktbeleid) van 
Haarlemmermeer vertelt over zijn 
favoriete plek, molen De Eerste-
ling in Hoofddorp. “De romp van 
de bakstenen molen, die ruim 100 
ton weegt, werd op een dieplader 
geplaatst en over een afstand van 
bijna twee kilometer naar een 
nieuwe locatie gereden.”

“Ter gelegenheid van deze bijzondere 
gebeurtenis had de gemeente een 
kleurwedstrijd voor basisschool-
leerlingen uitgeschreven waaraan 
ik had meegedaan. Uit handen van 
toenmalig burgemeester Cor van 
Stam kreeg ik een oorkonde met een 
echte rode zegel als aandenken. Dat 
vond ik geweldig!”

De eerste van zes
Ap Reinders staat op de Hoofdweg-
Westzijde en kijkt hoe de wieken 

van molen De Eersteling draaien in 
de wind. De molen is gebouwd in 
1856 en stond oorspronkelijk in het 
centrum van Hoofddorp, dat toen pas 

een paar jaar oud was. “Molenmaker 
en timmerman Dirk David van Dijk 
vroeg de gemeente toestemming 
om aan de Kruisweg een korenmolen 
te bouwen. Het was de eerste van 
zes molens die in het pas ingepolder-
de Haarlemmermeer zouden worden 
gebouwd, vandaar de naam.” Vanaf 
eind jaren vijftig raakte de molen 
ingebouwd en verloor veel van zijn 
windvang, waardoor het maalwerk 
moest worden overgenomen door 
een motor.

Historisch foutje
Na de verplaatsing is de molen 
grondig gerestaureerd en weer in 
bedrijf gesteld. De wieken hebben 
een vlucht, ofwel afstand van de 
ene wiektop naar de top van de 
tegenoverliggende wiek, van bijna 
vijfentwintig meter. “De huidige 
molenaar laat de molen doorgaans 
op donderdag, vrijdag en zaterdag 
draaien. Dan is de molen ook te 

bezoeken.” De molen 
staat op de kop van 
Fort Hoofddorp dat 
onderdeel uitmaakt 
van de Stelling van 
Amsterdam. “His-
torisch gezien klopt 
deze plek natuurlijk 
niet. De molen staat 
zelfs in het schoots-
veld van het fort. 
Maar doordat het op 
een verhoging van 
zo’n zeven meter 
staat, heb je wel een 
mooi uitzicht over de 
Geniedijk.”

Historie verbindt
Voor geboren en 
getogen Haarlem-
mermeerder Rein-
ders staat molen De 
Eersteling synoniem 

voor de gemeente, omdat het ver-
bonden is met de historie van Hoofd-
dorp. “De huidige plek verbindt het 
stadse aanzicht van de polder met 
het polderlandschap dat juist een lan-
delijke aanblik geeft met schapen die 
in de weilanden grazen. Dat maakt 
deze plek het bezoeken waard.”

Mijn Haarlemmermeer
Haarlemmermeer fuseert 1 janu-
ari 2019 met Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude. De acht wet-
houders en twee burgemeesters 
vertellen in de serie Mijn Haar-
lemmermeer over een bijzonde-
re plek in de nieuwe gemeente 
die het bezoeken waard is. Deze 
keer: wethouder Ap Reinders 
van de gemeente Haarlemmer-
meer. Woensdag 21 november 
zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen voor de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer

Wethouder Ap Reinders, geboren en getogen in Haarlemmermeer, kan zich nog herinneren dat de molen 
De Eersteling werd verplaatst.  Foto: Jur Engelchor


