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‘Het begint langzaam door te dringen’
BEINSDORP – Dat ze iets heel bijzonders heeft gepresteerd, begint
langzaam tot Esmee Visser door
te dringen. “Vooral wanneer ik de
beelden en de foto’s zie van mijn
race en erover praat.” De olympisch schaatskampioene op de
vijf kilometer is weer thuis.
Op het moment dat we haar spreken,
is Esmee net bezig om samen met
haar moeder haar koffer uit te pakken.
Hectische dagen zijn het. Maandag
vloog ze terug vanuit Zuid-Korea, na
aankomst was er de huldiging van de
sporters in het Olympisch Stadion in
Amsterdam en ’s avonds zat ze in het
televisieprogramma Jinek. “Toen had
ik 27 uur niet geslapen.” Haar telefoon
ontploft. “Iedere minuut is er wel een
berichtje. Ik ben maar even opgehouden te kijken.”
Bloemen
Het huis in Beinsdorp staat vol
bloemen, er hangen vlaggetjes en
er zijn heel veel kaarten. Een slinger
met foto’s van het ‘thuisfront’ die ze
meehad naar Pyeongchang, heeft ze
nu hier opgehangen. “Het is heel fijn
om weer thuis te zijn, bij mijn familie
en anderen die dicht bij mij staan en

Groenste Idee 2018 van
start

Esmee Visser won op 16 februari 2018 goud op de vijf kilometer tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Foto: Hollandse Hoogte
die het hele traject tot hier aan toe
met mij hebben meegemaakt.”
Gefocust
Ze heeft genoten van haar eerste

Huldiging Esmee Visser zaterdag in Beinsdorp
De huldiging van Esmee Visser is op zaterdag 3 maart om 16.00 uur
op een podium op de parkeerplaats van restaurant Bregje, Rietkraag 2
in Beinsdorp. Burgemeester Onno Hoes overhandigt haar de sport
medaille van de gemeente. Ook Wendy Oudshoorn, voorzitter van de
dorpsraad, en Cock de Blaeij, oud-voorzitter van schaatsclub Nut en
Vermaak, spreken Esmee toe. Belangstellenden kunnen het beste op
de fiets komen. Vanwege de huldiging is zaterdag van 14.00-18.00 uur
de Venneperweg afgesloten tussen de Hillegommerdijk en de N205
voor doorgaand verkeer (ook bewoners en bedrijven) en is er op de
Hillegommerdijk tussen Zwaanshoek (Spieringweg) en Lisserbroek
(ter hoogte van de N207) eenrichtingsverkeer. Het verkeer vanuit Lis
serbroek en vanuit Zwaanshoek kan niet richting Beinsdorp rijden. De
manege blijft bereikbaar.

Olympische Spelen. “Alles was
nieuw voor mij. Vóór 16 februari,
de dag van de vijf kilometer, heb ik
me helemaal gefocust op mijn race,
maar daarna ben ik ook bij andere
sporten wezen kijken, zoals het
shorttrack en ijshockey.” Heel Nederland zag haar ook op de tribune zitten
naast Ivanka Trump, de dochter van
de Amerikaanse president. “Tja…”,
Esmee blijft er nuchter onder en kan
er wel om grinniken.
Bekende Nederlander
Dat ze nu een bekende Nederlander
is, is wennen. “Al die aandacht hoeft
van mij niet zo, ik moet ermee om
leren gaan. Ik probeer maar gewoon
mezelf te blijven en volgens mij
lukt dat tot nu toe redelijk goed.”
In de schijnwerpers staat ze zeker
op 23 maart, als ze met de andere

medaillewinnaars te gast is op paleis
Noordeinde bij koning WillemAlexander en koningin Máxima. Én
aanstaande zaterdag, tijdens de
huldiging in Beinsdorp. Hoe vindt
ze het om in haar dorp te worden
geëerd? “Ik laat het op me afkomen.
Ik waardeer het heel erg dat mensen
zo met me hebben meegeleefd en
dit willen organiseren.”
Genieten
Naast alle huldigingen en verplichtingen hoopt Esmee voldoende tijd over
te houden om ook te blijven trainen.
“Het schaatsseizoen duurt nog twee
of drie weken, ik wil nog zoveel
mogelijk van het ijs genieten. Ik
houd echt van het schaatsen en het
trainen. Anders had ik dit ook nooit
kunnen bereiken.”

Verkiezing Haarlemmermeerse sporters van 2017
HAARLEMMERMEER – Wordt het
Amy, Bowien, Jordy of Enzeli? Op
19 maart wordt bekend wie van
deze genomineerde sporters op
de hoogste trede van het Haarlemmermeers Sportpodium 2017 komt
te staan. Niet alleen zij, maar alle
sporters die vorig jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd,
worden die dag in de schijnwerpers
gezet.

Wie meer wil weten over het
Ontwikkelplan Stadscentrum
Hoofddorp (OSH) is van harte
welkom op een informatie
bijeenkomst op woensdag
7 maart van 19.00-21.00 uur in
het raadhuis, Raadhuisplein
1 in Hoofddorp. Het OSH
gaat over het raadhuis en
omgeving en een nieuwe
parkeergarage aan de Binnen
weg. Medewerkers van de
gemeente geven uitleg over
de plannen en beantwoorden
vragen. Ook stedenbouw
kundig bureau Urhahn is
aanwezig. Meer informatie
is te vinden op haarlemmer
meergemeente.nl/hoofddorp.
Aanmelden bij Rita van den
Boom via r.van.den.boom@
haarlemmermeer.nl.

Haarlemmermeer en Team Sportservice Haarlemmermeer per categorie
vier genomineerden voor Sportpodium 2017 voorgedragen.
Wie op 19 maart zichzelf de Haarlemmermeerse sporters van 2017

mogen noemen, dat bepaalt voor 50
procent een deskundige jury en voor
50 procent het publiek. Van donderdag 1 maart tot en met zondag 11
maart kan iedereen stemmen op zijn
of haar favoriet via haarlemmermeer.

nl/sportpodium. Wie stemt, maakt
bovendien kans op een sportieve
prijs. Onder de stemmers wordt een
rittenkaart verloot voor een zwembad
in Haarlemmermeer naar keuze.
De genomineerden zijn:
Haarlemmermeerse Topsporter van
2017 (18 jaar en ouder)
Amy Pieters, wielrennen
Bowien Jansen, atletiek
Jordy Vonk, windsurfen
Enzeli de Ruiter, karate

Alle Haarlemmermeerse sporters die
in 2017 een podiumplaats hebben
behaald op een NK, EK of WK krijgen
een sportmedaille. “Haarlemmermeer barst van het sporttalent”, aldus
sportwethouder Adam Elzakalai.
Dat blijkt, want op 19 maart mag hij
maar liefst 400 medailles uitreiken.
Uit deze indrukwekkende lijst van
sportkampioenen hebben Topsport

Haarlemmermeers Sporttalent van
2017 (tot 18 jaar)
Rinus van Kalmthout, karten/racen
Jesper de Jong, tennis
Ricardo de Jong, nunchaku do
Imani de Jong, zwemmen

Op 19 maart wordt bekend welke sporters bovenaan het Haarlemmermeers Sportpodium
2017 staan. Op de foto de winnaars van 2016: Lisa den Braber, Merel van der Marel en
dansteam Dancety. Foto: Renata Jansen

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

Haarlemmermeers Sportteam 2017
Pre-junioren AB, RDG Academy,
ritmische gymnastiek
Moerman boys, BVH Hoofddorp,
basketbal
Dames 1, Pioniers, softbal
Senioren team, ZPCH, synchroonzwemmen

Goede, duurzame ideeën zijn
weer welkom bij het Groen
ste Idee van Haarlemmer
meer. Het kan bijvoorbeeld
gaan om het vergroenen
van de buurt, energie bespa
ren of CO2 verminderen.
Inwoners, instellingen en
bedrijven kunnen tot 8 april
12.00 uur hun idee indie
nen via groensteidee.nl. De
hoofdprijs is een bedrag van
10.000 euro om het plan te
realiseren. Als speciale prijs
voor het beste idee over
voedsel helpt een expert van
NMCX om dit verder uit te
werken. Iedereen die inspira
tie op wil doen, kan 21 maart
van 19.30 tot 21.00 uur naar
het Groenste Idee Café in de
bibliotheek in het Cultuur
gebouw, Raadhuisplein 7 in
Hoofddorp.

Trofee voor Wereldplein
in Hoofddorp

Het Wereldplein in de Hoofd
dorpse wijk Graan voor Visch
heeft de ‘Kern-met-Pit-trofee’
gewonnen. Deze prijs is
ingesteld door de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaat
schappij (KNHM) voor pro
jecten gericht op verbetering
van de buurt. Uit elke pro
vincie is een trofee-winnaar
gekozen. Bovenop een belo
ning van 1000 euro voor alle
geselecteerde deelnemers
ontvingen de trofeewin
naars nog eens 1.500 euro.
Zij strijden om de ultieme
hoofdprijs, de Gouden Pit.
De landelijke winnaar wordt
gekozen door internetstem
men en een vakjury. Uitein
delijk worden drie projecten
beloond met een Gouden,
Zilveren of Bronzen Pit en
een geldbedrag oplopend tot
3000 euro. Meer informatie
op kernmetpit.nl. Via deze
website kan in de maand mei
ook worden gestemd voor
de landelijke verkiezing. De
uitslag wordt in juni bekend
gemaakt.

Monique Mulder en Kees Klaassen, twee initiatiefnemers van
Stichting Het Wereldplein.
Foto: Jur Engelchor

Werkzaamheden
Bennebroekerweg lopen
uit door vorst

De rijbaan op de Bennebroe
kerweg tussen de IJweg en
de Nieuwe Molenaarslaan
blijft langer afgesloten dan
gepland. Door de aanhou
dende vorst duren de werk
zaamheden langer. In de loop
van volgende week wordt
bekend wanneer de rijbaan
weer opengaat. Het fietspad
op de Bennebroekerweg
tussen de Deltaweg en Bies
heuvelstraat gaat maandag
12 maart wel weer open.
De werkzaamheden aan het
fietspad tussen de IJweg (bij
het Sportcomplex Koning
Willem-Alexander) en de
Nieuwe Molenaarslaan, die
aanstaande maandag zouden
beginnen, zijn uitgesteld naar
een later tijdstip. Meer infor
matie via haarlemmermeer.
nl/bennebroekerweg.

WhatsAppborden
aanvragen

Buurten of wijken met een
WhatsAppbuurtpreventie
groep die nog geen bord
hebben, kunnen dit vanaf
nu aanvragen en laten plaat
sen door de gemeente. Bij
de aanvraag moet met een
schermafbeelding (print
screen) worden aangetoond
dat de groep uit meer dan
twintig deelnemers bestaat.
Ook moet worden vermeld
welke straten in de Whats
Appgroep vertegenwoordigd
zijn en moet de groep aan
gemeld zijn bij wabp.nl. Een
bord, inclusief plaatsing, kost
150 euro. Het bord wordt
op de toegangsweg naar de
wijk geplaatst. Het is niet
toegestaan om zelf borden
op te hangen vanwege de
verkeersveiligheid en het
onderhoud van de borden.
Een bord aanvragen kan via
info@haarlemmermeer.nl.

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 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
haarlemmermeer.nl
Facebook.com/
gemeentehaarlemmermeer
Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Pieter Heiliegers burgemeester x 2
HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE - Pieter Heiliegers, burgemeester van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, begint op 1 maart
aan zijn nieuwe functie. Vanaf dat
moment is hij óók waarnemend
burgemeester in de gemeente
Uithoorn. Een plek waar zijn kwaliteiten als verbinder goed tot hun
recht komen.
Burgemeester Pieter Heiliegers
werd op woensdag 14 februari door
de Commissaris van de Koning
benoemd tot waarnemend burgemeester van Uithoorn. Zijn werkzaamheden als burgemeester van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
legt hij door deze nieuwe benoeming
niet neer. Dit doet hij pas op 1 januari
2019, wanneer die gemeente samengaat met Haarlemmermeer.
Verdeling van taken
De nieuwe functie is volgens Heiliegers goed te combineren met zijn
huidige werk. Veel van zijn werkzaamheden zijn herverdeeld tussen
wethouder en locoburgemeester
Raymond van Haeften, wethouder
Bob Graal en hemzelf. Voor de taken
met betrekking tot Openbare Orde
en Veiligheid blijft de burgemeester
voor beide gemeentes verantwoordelijk. Pieter Heiliegers: “Eerlijk
gezegd is het werk voor ons als bestuur in Halfweg, en met name voor
mij als burgemeester, door de aanstaande samenvoeging al een stuk
minder geworden. Maar we moeten
een goede balans houden tussen
voldoende aandacht voor Uithoorn
en Haarlemmerliede en Spaarn-

woude. Ik heb daar
alle vertrouwen in,
zeker gelet op de
ervaring die binnen
mijn huidige college
is opgebouwd.”
Overeenkomsten
Er zijn veel raakvlakken tussen Uithoorn
en Haarlemmerliede
en Spaarnwoude.
Beide gemeenten
grenzen aan een
economisch bedrijventerrein en een
groen gebied. Waar
Uithoorn het Het
Groene Hart heeft,
ligt de gemeente
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude aan
De Groene Buffer.
Ook is Uithoorn een
fijne gemeente met
een aantal dorpen,
Burgemeester Pieter Heiligers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude met kinderburgemeester Nikki Koot.
De Kwakel en Uithoorn. Pieter Heilie- Foto: Jur Engelchor
gers: “De komende
tijd zal ik me veel meer verdiepen in
“Maar... mijn antwoord was ‘ja’. En
ervaring die ik de afgelopen jaren
Uithoorn.“
zo werd ik voorgesteld aan de raadshier heb opgebouwd, kan ik goed invertegenwoordigers van Uithoorn.”
zetten voor de gemeente Uithoorn.”
Combineren van twee functies
Als ‘samenwerkings- en verbindingsOf burgemeester Heiliegers lang
Samenwerking
type’ heeft hij goede verwachtingen
moest nadenken over de dubbelrol?
Uithoorn is een zogeheten Duo
van zijn waarnemerschap. Uithoorn is
“‘Lang nadenken’ is in deze situatie
plusgemeente (een samenwerkingsvolgens Heiliegers een interessante
een relatief begrip. Er is slechts een
verband van Diemen, Uithoorn en
gemeente. Samen met de gemeenkorte tijd beschikbaar om op het
Ouder-Amstel) en Haarlemmerliede
teraad van Uithoorn bespreekt hij de
verzoek van de Commissaris van de
en Spaarnwoude gaat dit jaar fuseren invulling van zijn functie, zodat hij
Koning te reageren.” Vooral het commet Haarlemmermeer. In samen1 maart goed kan beginnen. “Ik heb
bineren van zijn burgemeesterschap
werking lijkt zijn kracht te zitten. “De
er in ieder geval zin in.”
voor meerdere gemeenten was een
punt waarover hij moest nadenken.

Column burgemeester
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.

U was op bezoek bij slachtoffers van een
brand in Badhoevedorp. Waarom?
“Om te horen hoe met hen is. Want
kortgeleden brak er midden in de
nacht brand uit in een gemengde wijk
met woningen en bedrijfspanden.
Een oplettende bewoner rook letterlijk onraad en ging meteen de deuren
langs om medebewoners wakker te
maken. Ondertussen belden diverse
bewoners 112 waardoor eerst de politie en daarna de brandweer kwam.
Gelukkig slaagde de brandweer erin
om de brand te blussen en de schade,
hoewel aanzienlijk, in de omgeving
te beperken. En als dan de brand
geblust is, worden er kaartjes rondgedeeld met informatienummers,
wordt slachtofferhulp aangeboden en
kijken de uitgebluste brandweermannen nog één keer om voordat ze terug
naar de kazerne gaan. En dan kijken
bewoners elkaar aan, gaan slapen en
worden later wakker in een enorme
leegte. Want wat nu? Is iedereen
verzekerd, moeten er mensen opgevangen worden? Waar en wanneer
kunnen ondernemers hun activiteiten

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie
voortzetten? En kunnen we met elkaar iets betekenen voor mensen die
komende tijd niet veilig meer kunnen
wonen in hun huis? Talloze vragen die
om een antwoord vragen. Ik was blij
dat ik met deze bewoners en ondernemers na een paar dagen om de tafel
kon zitten om alles de revue te laten
passeren. Proberen de vragen zorgvuldig te beantwoorden en de eerste
noden te lenigen. En dan valt weer
eens op dat als iedereen heel direct
aan de meest betrokken hulpverleners vragen kan stellen, er ook meer
begrip voor elkaars situatie komt. En
dat de belangrijkste les ook is, dat het
goed is dat je elkaar kent in de buurt,
elkaar snel kunt bereiken en een gevoel van saamhorigheid ervaart op het
moment dat het écht nodig is.”

 Raadsplein
17.00-17.15 uur
		
		
17.15-18.15 uur
18.15-19.00 uur
19.00-20.00 uur
		
		
20.00-21.00 uur
		
		
20.00-21.00 uur
		
		
21.00-22.00 uur
		
Ca 22.15 uur

8 maart
Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de
agenda, van de verslagen van 1 en 8 februari en van de lijst
van ingekomen brieven en stukken. Raadzaal
Vragenuur. Raadzaal
Pauze.
Hoorzitting bestemmingsplan Cruquius Wickevoort en
Beeldkwaliteitsplan Landgoed Wickevoort (2018.0008627).
Raadzaal
Sessie Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp; Aanvullend
krediet verplaatsing sportverenigingen. (2018.0007022).
Raadzaal
Sessie Voortgangsrapportage sluitende aanpak personen
met verward gedrag in Haarlemmermeer (2018.0008680).
Heijezaal
Sessie Bestemmingsplan Hoofddorp Assumburg 2-4
(2018.0003672). Raadzaal
Stemmingen

Op 1 maart is er geen Raadsplein. Volgend Raadsplein is donderdag
15 maart, aanvang 19.00 uur en daarna donderdag 22 maart, aanvang
17.00 uur.
		
Wie interesse heeft om politiek actief te worden kan meedoen met de
workshop ‘Politiek Actief’ op 26 maart. Info en aanmelden via
griffie@haarlemmermeer.nl.
■ 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.

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Badhoevedorp
Plesmanlaan, 5-30 maart,
weg geheel afgesloten.

Hoofdweg-Oostzijde ter hoogte van
huisnr. 620, 5-6 maart,
weg half afgezet.

Hoofddorp
Burgemeester van Willigenlaan,
5-14 maart, weg half afgezet.

Weteringbrug
Weteringweg, 5-16 maart,
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

■ 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

Rondleidingen in het nieuwe transportmuseum
NIEUW-VENNEP - Het nieuwe Nederlands Transport Museum zet in de
krokusvakantie – nog tot en met 4 maart – dagelijks zijn deuren open
van 14.00-16.30 uur. Om 14.00 uur en 15.00 uur zijn er rondleidingen. Wie
wil kan een ritje maken met een historische bus.
De voormalige Lucas Bolsfabriek
biedt onderdak aan het museum.
Alles wat rijdt, vliegt en vaart is hier
straks te zien; de museumcollectie
is in opbouw. De ambitie is om over
pakweg vier jaar te verhuizen naar
PARK21.
Buren
Arno van der Holst is een van de
initiatiefnemers en lid van het
stichtingsbestuur. “De toegang is de
eerste week gratis omdat we graag
de buren willen betrekken bij de
ontwikkelingen in het museum. Ook
is er de mogelijkheid een kort ritje te
maken met een historische bus door
Nieuw-Vennep. We hopen ambassadeurs te werven, mensen die later
weer terugkomen om te zien wat er
allemaal is veranderd.” De officiële
opening is in de meivakantie. “Dan
moet het museum helemaal zijn ingericht en worden er toegangsprijzen
gerekend.”

over de ontwikkeling van het vervoer
in Nederland en de aanleg van de
eerste verharde wegen. Daarin passen de twee dieselwalsen uit 1920
erg goed die we gedoneerd kregen
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De walsen
werden in Noord-Holland ingezet. Via
een aantal vliegtuigen die er staan
ga je vervolgens naar de moderne
tijd. Het verhaal is interessant om
te vertellen. Dat is wat we op korte
termijn doen. Overigens komt er
ook nog een oud schip binnen. Zo
heel langzaamaan voegen we steeds
meer objecten toe,” vertelt Arno van
der Holst. De komende vier jaar legt
het bestuur zich toe op het bouwen
van een mooie collectie. De vrijwilligers zijn verheugd over de huidige
locatie, er is zelfs ruimte om uit te
breiden. Vooralsnog is één grote hal
in gebruik, maar er zijn meer hallen
die ook door het museum kunnen
worden betrokken.

Dieselwals
Het museum vertelt het verhaal van
met name de laatste 150 jaar van
transport. “We beginnen met een
oude koets. Vervolgens gaat het

Verrast
Van de voormalige fabrieksgebouwen
uit 1969 in Nieuw-Vennep hebben
zowel Lucas Bols als Fokker een hele
tijd gebruik gemaakt. “Dus zowel

oud-Bolsmedewerkers
als oud-Fokkermedewerkers zullen het vast
leuk vinden om hier nog
eens rond te lopen. Zij
zullen verrast zijn hoe
het er nu uitziet. Kom
gerust langs”, nodigt
Arno van der Holst uit.
De machines en andere
museumstukken komen
uit Zaandam waar al
een tijdje deze objecten
werden gerestaureerd.
In Nieuw-Vennep komt
daar de museumfunctie
bij.
Draagvlak
Het stichtingsbestuur
heeft al contacten
met onder meer het
Cruquius Museum,
Arno van der Holst in het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep. Na de krokusvakantie is het
Stichting Meer-Historie
museum weer dicht tot de officiële opening begin mei. Foto: Renata Jansen
en Stichting CRASH
1940-1945. “We willen onze hisAmbitie
over Anthony Fokker en z’n vliegtorische autobussen inzetten naar
Nieuw-Vennep wordt gezien als een tuigen. Ook zijn er ideeën om een
plekken in de regio. Bezoekers
tussenstation, want de ambities
Vrijheidsmuseum te starten waarin
kunnen hiervandaan naar Cruquius
reiken verder. Over zo´n vier tot
het thema vrijheid centraal staat.
of CRASH of bijvoorbeeld naar Royal
vijf jaar wil het stichtingsbestuur
Zo zijn er vast nog meer thema’s
FloraHolland in Aalsmeer. We hopen
verhuizen naar PARK21. “De naam
die daarbij aansluiten”, aldus Arno
van harte dat er voldoende draagvlak
hebben we al: MUSEUMPARK21.
van der Holst. Voor meer informatie
voor is. We hebben onze plannen
We willen er een aantal paviljoens
telefoon 0252 278378.
vorige zomer aan de gemeenteraad
neerzetten, elk met z’n eigen
gepresenteerd. Volgens mij was de
thema. Er bestaat al lang een grote
Lees het hele artikel op
raad erg enthousiast.”
wens om een paviljoen in te richten
haarlemmermeer.nl/informeer.

Samenwerken aan oplossingen voor energietransitie
begin duurzaam vorm te geven. Zij
was enthousiast over een suggestie
van Dionne Ewen van Meerlanden
voor lokale biovergisters. Die verwerken ter plekke organisch afval én
leveren op die manier energie. Ook
wilde Renders meer weten van de
plannen voor elektrisch autodelen en
elektrische fietsen delen die werden
gepresenteerd door E-mobility
Services en BAM. Beide zoeken
daarvoor partners. Renders riep de
gemeente bovendien op om voor de
hele westrand van Haarlemmermeer,
- waar meer woningbouw op stapel
staat - een samenhangende visie op
duurzaamheid te ontwikkelen.
Levendige gesprekken tijdens de tweede bijeenkomst van het Haarlemmermeers Energieakkoord. Links Dionne Ewen van Meerlanden en rechts Sabine Renders van AM.
Foto: Jur Engelchor
HAARLEMMERMEER - De uitbundige middagzon gaf 22 februari
extra gloed aan de tweede bijeenkomst van het Haarlemmermeers
Energieakkoord. Afgaand op de
geanimeerde gesprekken na aﬂoop
waren er tussen de deelnemers
duidelijk kliks en wie weet zelfs
overspringende vonken.
Het Haarlemmermeers Energieakkoord is een initiatief van bedrijven,
organisaties en de gemeente om samenwerking tot stand te brengen op
energiegebied. “Haarlemmermeer wil
energieleverend worden. Dat is geen
holle kreet, maar pure noodzaak”,
aldus wethouder John Nederstigt
(Duurzame economische ontwikkeling) in zijn openingsspeech. Van alle
gebruikte energie in Haarlemmermeer
wordt nu 6,5 procent zelf opgewekt.
Dat is nog niet veel, maar toch is de
gemeente een van de koplopers in
Nederland. Haarlemmermeer heeft
relatief de meeste zonnepanelen en
is onlangs zelfs uitgeroepen tot de
meest duurzame gemeente van Nederland. “Niet iedere gemeente heeft
dan ook zulke betrokken inwoners en
ondernemers”, aldus de wethouder.
Maar er is nog een lange weg te
gaan, benadrukte hij. “We moeten het
samen doen.”

Kort maar krachtig
Zo’n veertig deelnemers vanuit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen kwamen
dit keer bijeen bij Interglobe Vastgoedmanagement op Schiphol Rijk.
Het werd een energieke middag,
met kort-maar-krachtige presentaties,
ontmoetingen, kennismakingen en
uitwisselingen.
Warmte over
“Wie wil warmte?” was de vraag van
Stijn Grove van branchevereniging
Dutch Data Center Association. De
vele datacenters in de regio hebben
restwarme ‘over’. Deze kan worden
gebruikt om woningen en bedrijven
te verwarmen. Marcel van Dam van
Interglobe Vastgoedmanagement –
een bedrijf dat het parkmanagement
verzorgt van bedrijventerreinen
– heeft zeker interesse. “Maar wij
hebben een gegarandeerde levering
nodig, dat kunnen de datacenters
niet bieden.” Vanuit de zaal kwam
de oplossing om netwerkbeheerder
Alliander erbij te betrekken.
Gebiedsontwikkeling
Sabine Renders van ontwikkelaar
AM is op zoek naar ideeën om de
gebiedsontwikkeling ten westen van
Nieuw-Vennep vanaf het allereerste

Bevlogen inwoners
De pas opgerichte Club van Haar-

lemmeer presenteerde zich als vijf
bevlogen inwoners die hun kennis en
expertise willen inzetten bij energieprojecten die daaraan behoefte
hebben. André Knol van Innomics
en het GO!-NH programma zocht
partners voor een binnenkort te
starten ‘innovation challenge en accelerator’ voor startups en bedrijven
met innovatieve oplossingen voor de
Haarlemmermeerse energietransitie.
Paul Zwetsloot, onder andere medeinitiatiefnemer van Lisse Duurzaam,
gaf aan zijn kennis te willen delen
met deelnemers middels een coachende rol in dit programma.
Scholieren
Twee vwo-scholieren gingen voor een project dat zij doen voor

SamenWarm BV.– met de aanwezigen in gesprek over hoe je bewoners kunt stimuleren om samen
met hun buurt energie te besparen.
“Goed idee om scholieren bij dit onderwerp te betrekken. Het gaat tenslotte om hun toekomst”, vond Corien van den Ende van het Kaj Munk
College. Zij nodigde de organisatie
dan ook van harte uit om de volgende bijeenkomst op haar school
te houden. Los daarvan wilden BAM
en Innomics graag binnenkort bij het
Kaj Munk College op bezoek om in
de klas meer te vertellen over hun
activiteiten. Deze bijeenkomst was
de tweede in Haarlemmermeer over
de energietransitie. De eerste was
op 23 november 2017 bij Advin/Dura
Vermeer.

Extra aandacht voor taal
HAARLEMMERMEER - Eind januari deed staatssecretaris Tamara van Ark
een oproep aan gemeenten om de wettelijke taaleis (ofﬁcieel Wet Taaleis
Participatiewet) strenger te handhaven. ‘Gemeenten hebben lak aan de
taaleis’, kopte Elsevier Weekblad. Raadsleden in Haarlemmermeer stelden vragen naar aanleiding van de uitspraken van de staatssecretaris.
Zo’n acht procent van de inwoners
die voor een bijstandsuitkering in
aanmerking komen, voldoet niet aan
de taaleis, zo leert de ervaring. De
gemeente Haarlemmermeer vindt
het belangrijk dat iedereen zoveel
mogelijk (naar vermogen) meedoet
op de arbeidsmarkt. Daarom steekt
de gemeente er veel energie in om
inwoners met een uitkering zo snel
mogelijk door te laten stromen naar
betaald werk. En daarbij wordt ook
op de taal gelet.
Taaltoets
Wethouder sociale zaken Ap Reinders: “In Haarlemmermeer besteden de casemanagers Werk extra
aandacht aan de taaleis, zowel bij
nieuwe als bij bestaande inwoners.
Zij weten hoe ze laaggeletterdheid
moeten herkennen. Bij het vermoeden dat iemand de Nederlandse taal
niet of onvoldoende machtig is, moet

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

de inwoner een taaltoets aﬂeggen. In
2016 deden 42 inwoners de taaltoets
en vorig jaar 49. Deze inwoners hebben vervolgens óf klassikale lessen bij

het ROC gevolgd, of leren de taal van
een taalmaatje. Dat is maatwerk en
daar speelt ons Taalhuis een belangrijke rol in. Deze inspanningen werpen
vruchten af. Tot op heden is er geen
aanleiding geweest om een maatregel
op te leggen wegens het niet naleven
van de Wet Taaleis.” Kijk voor informatie over het Taalhuis op debibliotheekhaarlemmermeer.nl/taalhuis.

Het Taalhuis in de bibliotheek in Hoofddorp is een plek waar volwassenen beter leren
lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Foto: Jur Engelchor

