Meer voor elkaar-pluim
voor Repair Café
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‘Het was een ommekeer in mijn leven’
HOOFDDORP - “Kinderen vragen
weleens waarom ik in zo’n stoel
zit. Grappend antwoord ik dan
dat ik te lui ben om te lopen. Die
verbaasde gezichtjes!” Reindert
Heidema uit Hoofddorp grijnst.
Juist door deze eerlijke vraag kan
hij makkelijk het gesprek aangaan
over zijn beperking.
“Vorige week stonden drie kinderen
naar de training van mijn rolstoelbasketbalteam te kijken dat in de eredivisie speelt. ‘Wie wil ’t ook proberen?’,
vroeg ik. Allemaal stonden ze te springen!” Precies dit is wat sport doet:
het verbindt mensen. Dat is ook wat
het Rolstoelbasketbal All Star Gala op
zondag 27 mei wil laten zien.
50 km per uur
Basketbal is een snelle sport wat het
aantrekkelijk maakt om naar te kijken.
“Rolstoelbasketbal gaat nog sneller.
Er zijn spelers die wel 50 km/uur
halen!” Reindert Heidema zit sinds
zijn 38e in een rolstoel. Geboren met
diverse vergroeiingen, spasmen en
geen evenwichtsorgaan noch achillespezen wist Heidema dat er een
dag zou komen waarop hij bijna niet
meer kon lopen. “Dat accepteren
kostte zo’n moeite!” Tot hij zijn dochter in 2008 naar zwemles bracht en
in de hal van het sportcomplex werd
aangesproken. “Ik zat in mijn rolstoel
en een dame vroeg of ik naar links
of rechts moest. Bleek de ene deur
naar het zwembad te leiden en de
ander naar de zaal waar een training
rolstoelbasketbal plaatsvond.”
Ommekeer
Nieuwsgierig besloot Heidema te

“Dribbelen en rollen tegelijk vraagt de nodige behendigheid”, aldus rolstoelbasketballer Reindert Heidema.
kijken. “Die beslissing zorgde voor een
ommekeer in mijn leven. Al de tweede
training rolde ik over het veld. Omringd
door mensen met een beperking,
voelde ik mij een stuk minder gehandicapt.” Het sporten maakt Heidema
niet alleen fitter, het hielp hem ook in
zijn acceptatieproces. “In het veld ben
je elkaars concurrent, maar daarbuiten
zijn we vrienden en is er ruimte om ervaringen te delen.” Uit die wederzijdse
waardering is het Rolstoelbasketbal
All Star Gala vorig jaar ontstaan.
Kinderpersconferentie
De tweede editie wordt georganiseerd door Basketbal Vereniging
Hoofddorp (BVH), de enige sportclub

in Nederland waar reguliere en aangepaste sporters verenigd zijn in één
club. Tijdens het evenement, zondag
27 mei in het Sportcomplex Koning
Willem-Alexander (SKWA), spelen
alle eredivisieteams een vriendschappelijk toernooi tegen elkaar. “Tijdens
een speciale persconferentie, geleid
door Marc de Hond, kunnen kinderen
topspelers vragen stellen. Ook zijn
er clinics zodat je kunt ervaren hoe
het voelt in zo’n stoel. Je merkt dat
dribbelen en rollen tegelijk de nodige
behendigheid vraagt.”
Salto met een rolstoel
De meest spectaculaire wedstrijd
is aan het begin van de avond: het

nationale rolstoelbasketbalteam,
de Orange Lions, tegen het All Star
team dat speciaal voor deze gelegenheid is samengesteld. “De kans dat
je een salto met een rolstoel of een
pitstop vanwege een paar kapotte
spaken meemaakt, lijkt mij reëel.”
Naast dat het gewoon leuk is om
te kijken, hoopt Heidema vooral dat
mensen beseffen dat er niet één
vorm van gehandicapt-zijn bestaat.
Rolstoelbasketbal All Star Gala zondag
27 mei in Sportcomplex Koning WillemAlexander. Kijk voor het hele programma op bvhoofddorp.nl. Meer informatie over aangepast sporten op uniek
sporten.nl en teamsportservice.nl.

‘Misschien kan hij nog
ietsje méér doen’
HOOFDDORP - “Hij doet natuurlijk wel zijn best, maar misschien kan hij
toch nog ietsje méér doen”, zegt Kibo (9) over de wethouder Duurzaamheid, John Nederstigt. Daarom bood Kibo hem afgelopen dinsdag namens Kids Climate Conference het magazine ‘Natuurtalenten’ aan. Met
daarin tien aanbevelingen van kinderen voor de toekomst van de aarde.
Hij had een leuk gesprek met de
wethouder, vertelt Kibo. “Af en toe
gebruikte hij een moeilijk woord,
maar als ik zei dat ik het niet begreep, legde hij het uit. Hij vroeg
wat ik het ergste vind wat nu met
de natuur wordt gedaan.” Kibo weet
het onmiddellijk: “De plastic soep en
de bijvangst in de visserij. Wat ik ook
superraar vind, is dat ze in China de
vinnen van levende haaien afsnijden
voor de haaienvinnensoep en die
haaien dan levend teruggooien in
zee.”
Oplossingen vinden
Kibo woont in Hoofddorp en zit
op basisschool De Optimist. Hij is

Wethouder Tom Horn bezocht
afgelopen week het Repair
Café in Hoofddorp vanwege
het vijfjarig bestaan. Zijn
bezoek was er één van de
Meer voor Elkaar-toer die
het college maakt langs initiatieven die bijdragen aan
de zorg, onderlinge verbondenheid of ondersteuning
in dorp of wijk. Het Repair
Café in Hoofddorp was het
eerste in de polder. Het is
open sinds 13 mei 2013.
Inmiddels zijn er nog vijf bij
gekomen: in Badhoevedorp,
Nieuw-Vennep, ZwanenburgHalfweg, Lisserbroek en
Vijfhuizen. De openingstijden
zijn zo op elkaar afgestemd
dat je elke week wel in een
van de café’s terecht kunt. In
Hoofddorp moet je vooral
zijn voor fietsen- en kledingreparaties. Lisserbroek
staat bekend om zijn pc-deskundigen en Badhoevedorp
doet het goed met horloges.
De reparaties zijn gratis. Wel
wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd. Adviesbedrag is
vijf euro. Lees het hele verhaal op: haarlemmermeer.nl/
informeer.

duidelijk begaan met de natuur en de
dieren. “Ik ben ook bij de Rangers”,
vertelt hij trots. WNF Rangers is het
jeugdprogramma van het Wereld
Natuur Fonds (WNF). Vorig jaar
oktober deed Kibo mee met de Kids
Climate Conference, een jaarlijkse
‘klimaattop’ voor kinderen, georganiseerd door WNF en Center Parcs.
Bijna tweehonderd Nederlandse en
Vlaamse kinderen gingen tijdens dit
driedaags evenement in het Belgische Peer aan de slag in workshops.
Met als uiteindelijk doel oplossingen
te vinden voor het behoud van de
aarde.
Blinddoek
“Superleuk”, vond Kibo de Kids Climate Conference. “Het thema was
‘Je bent wat je eet’. We gingen bijvoorbeeld met een blinddoek om dingen eten en dan moest je raden wat
het was. We hebben het gehad over
fruitsuikers in aardbeien en appels.

Kibo had een leuk gesprek met wethouder Nederstigt al gebruikte hij ‘af een toe een
moeilijk woord’. Foto: Jur Engelchor
En er was een soort parcours dat je
op blote voeten moest afleggen.”
Heeft hij er veel van opgestoken? “Ik
heb geleerd dat het niet goed is om
heel veel hagelslag of andere chocola
te eten, want dat komt uit verre
landen en het vervoer is heel vervuilend. Dat wist ik eigenlijk wel, maar
ik besefte het toen pas goed. Verder
heb ik broodbakken geleerd en ik heb
een appeltje van glas gemaakt, met
groen erin.”
Tien aanbevelingen
De Kids Climate Conference heeft
tien aanbevelingen opgeleverd, zoals:
‘Op alle verpakkingen aangeven welk
materialen het bevat en in welke
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afvalcontainer het moet’, ‘Lagere btw
op seizoensgroenten’ en ‘Les over
voeding en verantwoord eten op elke
school met een bezoek aan een boerderij of groentetuin’. Die aanbevelingen staan in het magazine ‘Natuurtalenten’, dat Kibo nu, als ambassadeur
van Kids Climate Conference, aan
Nederstigt heeft overhandigd. Weet
hij ook wat de wethouder ermee
gaat doen? “Hij vertelde dat hij in
ieder geval meer exemplaren gaat
bestellen en die gaat uitdelen aan
de kinderraad.” Een goed plan, vindt
Kibo, want het is belangrijk dat kinderen meedenken en meepraten over
duurzaamheid. “Want jong geleerd is
oud gedaan.”

Tom Horn heeft voor de vrijwilligers van het Repair Café een
Meer voor elkaar-tas meegenomen. Foto: Margo Oosterveen

Hulp bij
energiebesparing

Inwoners die financieel moeilijk de eindjes aan elkaar
kunnen knopen, kunnen
voortaan terecht bij de energiecoaches van Energiebank
Haarlemmermeer. Zij helpen
om de energierekening blijvend te verlagen. De hulp is
gratis voor mensen met een
minimuminkomen. Energiebank Haarlemmermeer
is een initiatief van energiebedrijf Tegenstroom en
oecumenische gemeente De
Ark. Deze organisaties ontvingen 4.500 euro subsidie
van het Wind-in-de-rug-fonds
van windenergievereniging
Meerwind. Meer informatie:
energiebanknederland.nl
en haarlemmermeer.nl/
informeer.

Dijk van een Dorp
Spaarndam

Stichting Dijk van een Dorp
wil alle Spaarndammers in
beweging brengen. De stichting stimuleert jong en oud
om deel te nemen aan één
of meerdere activiteiten die
deze maanden in het dorp
worden georganiseerd. Aanvankelijk ging het alleen om
bewegingsactiviteiten, maar
al snel is besloten dit breder
te trekken. In de periode
half april-half juni is er een
programma met activiteiten
op het gebied van ‘sport en
bewegen’, ‘kunst en cultuur,
‘lifestyle en gezondheid’ en
‘met elkaar’. De bedoeling
is Dijk van een Dorp één of
twee keer per jaar te herhalen. Kijk voor het programma
op dijkvaneendorp.nl.

‘Haarlemmermeer
Waterproof’ in
Cruquiusmuseum

Door het veranderend klimaat komt hevige regenval steeds vaker voor. In
gebieden met veel asfalt
en stoeptegels en weinig
groen kan het water niet
snel weg. Dit zorgt voor
overlast en schade. Via de
campagne ‘Haarlemmermeer Waterproof’ roepen de
gemeente en NMCX iedereen op om samen de polder
waterbestendig te maken.
In het Cruquiusmuseum is
hierover nu een bijzondere
tentoonstelling. Zes panelen
vertellen het verhaal van de
uitdagingen met (overtollig)
water. Uitgelegd wordt hoe
we waardevol regenwater
kunnen opvangen en gebruiken en hoe de sponswerking
van de grond kan worden
vergroot. Meer informatie via
haarlemmermeermuseum.nl.

Elsenga
Installatietechniek
bestaat 95 jaar

Het Hoofddorpse bedrijf
Elsenga Installatietechniek
BV bestaat 95 jaar. Reden
voor wethouder Ap Reinders
(Ondernemerschap) om op
werkbezoek te gaan. In 1923
begon Gert Elsenga met
aansluitingen en installaties
in boerderijen en woningen.
Elsenga Installatietechniek is
nog steeds een familiebedrijf,
met inmiddels een vestiging
in Schiedam en vijftig medewerkers. Op de naar 100!

Vlnr Armin Jansen van het Werkgeversservicepunt, Ton Muller,
algemeen directeur Elsenga
Installatietechniek en wethouder
Ap Reinders.
Foto: Margo Oosterveen

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en
wordt wekelijks huis-aan-huis
verspreid in Haarlemmermeer
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
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
www.haarlemmermeer.nl/
informeer
facebook.com/
gemeentehaarlemmermeer
Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

‘Grondgebruik PARK21 verantwoord’
HAARLEMMERMEER - De onrust
over het gebruik van grond met
zogenoemde industriekwaliteit in
PARK21 is niet nodig. Dat zeggen
de beide PARK21-wethouders
John Nederstigt en Tom Horn.
Inwoners en sommige fracties in de
gemeenteraad uiten langs verschillende kanalen hun bezorgdheid over
de manier waarop reliëf wordt aangebracht in het recreatiegebied tussen
Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Voor
de zogenoemde parklaag in PARK21
wordt grond gebruikt die afkomstig
is van buiten het gebied. Daarmee
worden heuvels tot vier meter hoog
gemaakt. “Zo ontstaat een aantrekkelijk landschap”, zegt wethouder
John Nederstigt. Zijn collega Tom
Horn: “Gewoon om naar te kijken
maar zeker ook om er te skaten,
fietsen of joggen.”
Wenkbrauwen
De twee wijzen erop dat het gebruik
van ‘grond van buiten’ niet nieuw

Artist impression van het glooiende landschap van PARK21.
is. In het masterplan voor PARK21,
dat de gemeenteraad in 2011 heeft
goedgekeurd, is al vermeld dat dit
de bedoeling is. Uit het park zelf
komt door ontgravingen voor sloten
en plassen onvoldoende grond vrij
om de parklaag te kunnen aanleggen. Het masterplan is in 2016 om
financiële redenen aangepast en

Column burgemeester
Afgelopen week was er weer een
naturalisatiebijeenkomst. Hoe was dat?
“Tijdens de naturalisatiebijeenkomst
worden inwoners van onze gemeente
die tot dan toe een andere nationaliteit hadden formeel Nederlander. Dat
zijn hele mooie bijeenkomsten waar
mensen van over de hele wereld bij
elkaar zijn. Met maar één doel: volwaardig gaan deelnemen aan onze
samenleving. De leeftijden en achtergronden variëren enorm. Zo zijn er
mensen bij die ooit wegens oorlogsgeweld gevlucht zijn, en rechtstreeks
of via een ander land hier terecht
gekomen zijn. Maar ook kinderen die
hier geboren zijn maar van wie de ouders op dat moment geen Nederlandse nationaliteit hadden. Bijvoorbeeld
van expats die hier een baan hadden
en Nederland definitief als een nieuw
vaderland te verkiezen. De afgelopen
maanden zie ik ook een toenemend
aantal Britten die het Nederlanderschap verkiezen in verband met de
aanstaande Brexit. Tja, dat zijn de
onverwachte gevolgen van een referendum... Deze mensen wonen overigens vaak al tientallen jaren hier. Ze
hebben hier als gast een prettig leven
geleid en voelden zich steeds meer
Nederlander. Nu voegen ze een soort
daad bij het woord. Ik merk bij al die
mensen en hun familie een enorme
trots als ik de eed of gelofte afneem,

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie
daarna met hen en hun familie op de
foto ga (sommigen willen daarna ook
nog een selfie met me maken) en
ten slotte als ze een mandje streekproducten krijgen inclusief de roodwit-blauwe vlag. Ik vertel de mensen
dan over de eigenaardigheden van
ons land en in het bijzonder over de
ontstaansgeschiedenis van onze gemeente. Hollandser dan het verhaal
van Haarlemmermeer bestaat er nauwelijks. Een verhaal van hardwerkende mensen, van ondernemerschap,
van strijd tegen het water en van partnerschap met vele gemeenten over
de Ringvaart. Denk vooral niet dat
deze mensen komen profiteren, ze
hebben niet alleen dezelfde rechten
als wij, maar ook dezelfde plichten.
En dus roep ik hen altijd op om een
waardevolle bijdrage te leveren aan
hun nieuwe land en aan hun nieuwe
gemeente. En als ik de blije gezichten
zie, weet ik dat we weer een stapje
richting een rijkere samenleving zijn
gekomen.”

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Badhoevedorp
Pascalstraat en Stevinstraat, 28 mei10 juni, voetgangersgebied gefaseerd
gesloten.
Cruquius
Spieringweg, 30 mei-1 juni,
afgesloten.
Hoofddorp
Leendert van der Meulenpad,
28 mei-13 juli, afgesloten.
Klaterbos, 28 mei-1 juni, weg half
afgezet.
Lijnden-Oost
Frankfurtstraat, Madridstraat,
Milaanstraat, 25-27 mei, afgesloten.

Nieuw-Vennep
Rijnlanderweg, 28 mei-26 juni,
weg half afgezet.
Rijnlanderweg / Venneperweg,
28 mei-8 juni, weg half afgezet.
Oosterdreef, 26 mei, afgesloten
(Trekkertrek 2018).
Schiphol
Handelskade, 22 mei-6 juni, weg half
afgezet.
Loevesteinse Randweg, 28 mei,
weg half afgezet.
Stationsplein Zuidwest, 28-31 mei,
weg half afgezet.
Vijfhuizen
Groene Weelde, 25-30 mei, voet- en
fietspaden nabij Big Spotters Hill
afgesloten (Keltfest).

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

daarbij is het besluit genomen om
voor de parklaag grond van industriekwaliteit toe te passen. Tom
Horn: “Ik heb het idee dat de term
industriegrond alleen al de wenkbrauwen doet fronsen. Eigenlijk is
het een ongelukkige term maar zo
wordt de bewuste grond nu eenmaal aangeduid.” John Nederstigt:
“Precies. Veel mensen denken dat
die term slaat op de geschiktheid
van de grond voor een bepaalde
functie. En als je op dat verkeerde
spoor zit, kun je inderdaad denken
dat er grote risico’s worden genomen met grond met enge industriële dingen erin in een recreatiepark.”
Tom Horn: “Maar de term industriegrond is een kwaliteitsaanduiding!”
Strenger
De wethouders verduidelijken dat
grond van industriekwaliteit behoort
tot een wettelijk vastgestelde milieucategorie die wel degelijk geschikt is
voor de parklaag in PARK21. “Het is
geen ernstig verontreinigde grond,
het is iets minder schoon, zeg voor
mijn part iets vuiler dan de categorie
woonkwaliteit”, aldus Horn. Nederstigt: “Grond van industriekwaliteit
bevat geen bodemvreemde materialen die door water uitspoelbaar zijn
en daardoor in het grondwater of op-

pervlaktewater kunnen komen.” Wethouder Tom Horn: “Uiteraard hebben
we dit allemaal laten uitzoeken door
deskundigen. Zij vinden wat wij doen
op het gebied van bodembeheer
verantwoord.”
Nog minder risico
Om nóg minder risico te lopen,
heeft de gemeente Haarlemmermeer twee extra eisen gesteld.
Volgens de wet mag grond van
industriekwaliteit maximaal 20
procent bodemvreemd materiaal bevatten van een onbepaalde omvang.
De gemeente eist dat de grond
helemáál geen bodemvreemd materiaal mag bevatten groter dan vijf
centimeter en meer dan vijf procent
van het totale volume. “We zijn dus
strenger dan de wet”, aldus wethouder John Nederstigt. Bovenop de
industriegrond wordt ook nog eens
een laag van een halve meter grond
aangebracht die schoner is dan
woonkwaliteitgrond.
Donderdag 24 mei neemt de gemeenteraad een besluit over de Nota
Bodembeheer. Het gebiedspecifieke
bodembeleid PARK21 is onderdeel
van deze nota.
Lees het hele verhaal én het vervolg
op haarlemmermeer.nl/informeer.

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
17.00-17.15 uur
		
		
17.15-18.15 uur
18.15-19.00 uur
19.00-20.30 uur
19.00-20.30 uur
		
20.30-22.00 uur
		
Ca. 22.15 uur

24 mei
Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de
agenda, van de verslagen van 22 maart en 5 april en van de
lijst van ingekomen brieven en stukken. Raadzaal
Vragenuur. Raadzaal
Pauze.
Werkwijze en taakverdeling onderwerpen MRA. Raadzaal
Hoorzitting en sessie Bestemmingsplan Zwanenburg West
en De Weeren (2018.0016263). Heijezaal
Sessiedebat Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018
(2018.0008775). Raadzaal
Stemmingen.

Eerstvolgend Raadsplein na 24 mei: donderdag 7 juni, 17.00 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

