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Hoes: ‘Met veel energie aan de slag’
HAARLEMMERMEER – Onno Hoes
(56) begint dinsdag 28 november
als waarnemend burgemeester
in Haarlemmermeer. Hoe kijkt hij
tegen zijn nieuwe functie aan? En
wat denkt hij voor de gemeente te
kunnen betekenen?
Wat was uw eerste gedachte toen u
gevraagd werd voor deze functie?
“Ik was zeer verrast toen Johan
Remkes, de Commissaris van de
Koning, me vroeg. Op dat moment
was ik in een afrondend gesprek
over een mooie andere functie. Ik
kreeg 24 uur de tijd om te beslissen
of ik met de fractievoorzitters een
‘klik-gesprek’ aan wilde gaan. Toen
ik ‘ja’ zei, zei de Commissaris dat die
andere functie ook echt niks voor mij
geweest zou zijn, verstandige man!
Het ‘klik-gesprek’ bleek wederzijds
heel prettig te verlopen en voor ik
het wist legde ik voor het oog van
de fractievoorzitters de eed af en
stond met bloemen in mijn hand als
benoemd waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer oog in oog
met de fractievoorzitters”.
Hoe is het om weer aan de slag te gaan
als burgemeester?
“Het burgemeesterschap heeft altijd
mijn interesse gehouden maar ik
weet inmiddels ook dat er een echte
match met de gemeenteraad moet
zijn. Alleen een mooi cv helpt niet.
Nu ik dat gevoel hier heb gekregen, heb ik ook heel veel energie
om met (nu nog) 26 kernen aan de
slag te gaan om de gemeenschap
van Haarlemmermeer de warmte
en bestuurskracht te geven die zij
verdient.”
Wat weet u al over de gemeente
Haarlemmermeer?
“Het begon bij niet veel meer dan
dat het de gemeente is waar Schiphol in ligt. Dat zal voor veel Nederlanders zo zijn. Ik was ook meer
georiënteerd op het zuiden vanuit

zelf ondernemer en in
Brabant vijf jaar gedeputeerde voor onder
andere Economische
Zaken), aandacht voor
duurzaamheid (vanuit
mijn gedeputeerdeschap voor Natuur,
Milieu, Water) en natuurlijk voor bestuurlijke
verhoudingen. Ik heb
leiding mogen geven
aan de samenwerking
tussen de Brabants
steden maar ook de samenwerking in Limburg
verbeterd. In Limburg
heb ik bovendien veel
ervaring opgedaan in de
aanpak van georganiseerde ondermijnende
criminaliteit.”
Waar gaat u de komende
periode wonen?
“Ik ga me oriënteren
Onno Hoes: “Het belangrijkste dat het komende jaar nodig is, is om zowel Haarlemmermeer als Haarop een tijdelijke woning
lemmerliede en Spaarnwoude voor te bereiden op het samengaan per 1 januari 2019.” Foto: Richard Stark
in de gemeente. Mijn
benoeming is in prinmijn ervaringen in ’s-Hertogenbosch
meer op de kaart te zetten en andercipe voor ruim een jaar, dus het zal
en Maastricht. Inmiddels heb ik net
zijds de verbondenheid tussen de
waarschijnlijk een huurappartement
een rondje langs alle kernen gemaakt kernen te vergroten, voort te zetten.
worden.”
en ben verrast door de veelheid aan
Dat zijn mooie uitdagingen voor mij.
identiteiten die ik tegenkwam. Er
Wat ik meebreng vanuit mijn ervaring Lees het hele interview op
is enorm geïnvesteerd in wonen,
zijn het ondernemerschap (ik was
haarlemmermeer.nl/informeer.
werken en recreatie en er staan nog
grote plannen op stapel. Het onderWaarnemend burgemeester
nemerschap spat er aan alle kanten
Burgemeester Theo Weterings is met ingang van 28 november
vanaf!”
benoemd als burgemeester van Tilburg. Johan Remkes, CommisWat denkt u voor de gemeente te kunnen
betekenen? Wat neemt u mee vanuit het
zuiden?
“Het belangrijkste dat het komende
jaar nodig is, is om zowel Haarlemmermeer als Haarlemmerliede en
Spaarnwoude voor te bereiden op
het samengaan per 1 januari 2019.
Verder wil de gemeenteraad dat
de processen die burgemeester
Weterings in gang heeft gezet om
enerzijds de gemeente landelijk

saris van de Koning van Noord-Holland, heeft in goed overleg met
de fractievoorzitters van de gemeenteraad Onno Hoes benoemd tot
waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Haarlemmermeer
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude zitten midden in het fusieproces: beide gemeenten willen per 1 januari 2019 fuseren tot één
gemeente. Daarom wordt de burgemeestersvacature vooralsnog niet
opengesteld en is een waarnemend burgemeester benoemd. Onno
Hoes was burgemeester van Maastricht (2010-2015) en gedeputeerde
van Noord-Brabant (2001-2010). Hij was lid van Provinciale Staten van
Noord-Brabant (1992-2003) en lid van de gemeenteraad van ’s Hertogenbosch (1993-1998). Hoes is lid van de VVD.

De gemeenteraad van
Haarlemmermeer neemt op
donderdag 23 november
afscheid van burgemeester
Theo Weterings tijdens een
buitengewone raadsvergadering. Aanvang 19.00 uur.
Acht personen uit binnen- en
buitenland - onder wie Johan
Remkes, Commissaris van de
Koning in Noord-Holland, en
Pieter Heiliegers, burgemeester van Haarlemmerliede
en Spaarnwoude - spreken
burgemeester Weterings toe.
Uit Cebu komt Alvin Manosa
Dizon namens de burgemeester en het gemeentebestuur van de Filippijnse
zusterstad. Het laatste woord
is aan Theo Weterings zelf. De
vergadering wordt live uitgezonden via gemeenteraad.
haarlemmermeer.nl.

Op 26 april 2007 werd de
pas benoemde burgemeester
Theo Weterings ontvangen in de
Raadzaal. Foto: Jur Engelchor

Nieuwe dienstregeling
Connexxion

Vanaf 10 december rijdt
Connexxion in de regio
Amstelland-Meerlanden
volgens een nieuwe
dienstregeling. R-net
breidt fors uit en gaat op
veel lijnen 24 uur per dag
rijden. Elke woonplaats met
meer dan 10.000 inwoners
krijgt 24 uur per dag en
zeven dagen per week een
directe OV-verbinding met
Schiphol. Elke halte binnen
het hele gebied wordt met
maximaal één overstap met
de luchthaven verbonden.
Connexxion heeft huis aan
huis een folder bezorgd
met alle veranderingen.
Wie vragen heeft over de
dienstregeling kan contact
opnemen met Connexxion
via aml@connexxion.nl of
telefoon 0900 2666399. Of
kijk op connexxion.nl/aml.

Tijdelijke afsluiting Nieuwe Bennebroekerweg
HOOFDDORP - De Nieuwe Bennebroekerweg is maandag 27
november tot en met vrijdag 8
december 2017 tussen de Nieuwe
Molenaarslaan en de Hoofdweg, in
beide richtingen afgesloten voor al
het verkeer. Voor het (doorgaand)
autoverkeer geldt een omleidingsroute via de N205–Noordelijke
Randweg en de Spoorlaan (en
omgekeerd).

Om de overlast voor het verkeer
zo kort mogelijk te laten duren,
wordt twaalf dagen achterelkaar de
Nieuwe Bennebroekerweg afgesloten. In die periode wordt de rotonde
snel en veilig aangelegd.

Turborotonde
Op een turborotonde moet het verkeer al vóór de rotonde voorsorteren zodat het de rotonde in de juiste
rijstrook bereikt. Op de rotonde
is het door een rijstrookscheiding

De aannemer is gestart met de
aanleg van een zogenoemde turborotonde op de Nieuwe Bennebroekerweg. De rotonde vormt een
belangrijk onderdeel van de wegen
die bedoeld zijn voor de nieuwe
woonwijken in Hoofddorp-Zuid.

De Nieuwe Bennebroekerweg. Foto: Danny de Casembroot

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

niet mogelijk om van rijstrook te
wisselen. Dit zorgt voor een grotere
veiligheid en een hogere doorstroming.
Ontwikkeling
De zuidoostkant van Hoofddorp is
volop in ontwikkeling. Er komen in
totaal zo’n 3.500 woningen in zes
nieuwe woonwijken. Inmiddels zijn
vierhonderd woningen gebouwd of
in aanbouw in Tudorpark en Nassaupark. Ook start in november de
bouw van de wijk ZuiderHoeven.
De komende tien jaar komen ook
nog ruim drieduizend woningen
in de nieuwe wijken Victoriapark,
Lincolnpark, Tudor Gardens en
Rooseveltpark. Wethouder Derk
Reneman: “Al deze nieuwe wijken
moeten goed bereikbaar zijn in de
toekomst. Om ervoor te zorgen dat
mensen kunnen bewegen voordat
we verder bouwen, zijn nu aanpassingen nodig, zoals de bouw van
deze rotonde”.

Foto: Danny de Casembroot

HLMRMEER Prijs 2017

De HLMRMEER Prijs is een
stimuleringsprijs voor het
evenement of project dat
Haarlemmermeer dat jaar
het beste op de kaart heeft
gezet. Naast de eer, krijgt de
winnaar een prijs van 5.000
euro. Dit bedrag is bedoeld
als bijdrage voor het organiseren van een evenement
of project in het jaar daarop.
Iedereen kan een evenement,
project of organisatie voordragen. Dat kan door een
mail te sturen naar citymarketing@haarlemmermeer.nl
vóór dinsdag 28 november
14.00 uur. De voordracht wel
graag motiveren.

Openingstijden
gemeenteloketten
pakjesavond

De loketten van Burgerzaken in het raadhuis en het
servicecentrum in NieuwVennep zijn op dinsdag
5 december na 17.00 uur
gesloten. Het servicecentrum in Badhoevedorp is
Sinterklaasavond wel open
van 17.00-20.00 uur. Wie een
reisdocument of rijbewijs
wil aanvragen of afhalen,
kan een afspraak maken op
haarlemmermeer.nl of via
0900 1852. Het servicecentrum in Badhoevedorp is na
15 december dicht. Wie in
Badhoevedorp een paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs
wil aanvragen heeft daarvoor tot en met 8 december
de tijd. Het afhalen van het
document kan tot en met 15
december.

Fins bos in Park21

Vakantie in een prachtig bosgebied in Finland: dit gevoel
krijgen de bezoekers straks
als ze door Finland100park
lopen. Een park van 550 berken op Landgoed Kleine Vennep in PARK21. De bomen
worden gedoneerd door de
Fins-Nederlandse gemeenschap, omdat Finland honderd jaar geleden een onafhankelijk land werd. Nederland is een van de grootste
handelspartners van Finland.
De eerste boom werd op
vrijdag 17 november geplant
door de ambassadeur van
Finland. Het volledige artikel
is te lezen op haarlemmermeer.nl/informeer

Verschillende
nieuwsbrieven

Zonne-energie opslaan in huisbatterij
HAARLEMMERMEER - ‘Practice what you preach’ lijkt John Nederstigt
op het lijf geschreven. De wethouder van onder meer Duurzame economische ontwikkeling doet wat hij zelf uitdraagt. Te veel opgewekte
energie van zijn zonnepanelen slaat hij vanaf nu op in zijn huisbatterij.
Ook andere inwoners met zonnepanelen kunnen zo’n batterij een jaar
lang gratis gebruiken.

nepanelen. En op het moment dat
er thuis energie nodig is, wordt de
elektriciteit van de huisbatterij aangesproken. Hierdoor maakt het gezin
Nederstigt maximaal gebruik van de
zelfopgewekte stroom.

Wethouder John Nederstigt wil
Haarlemmermeer en de directe regio
toekomstbestendig maken voor iedereen die er wil wonen, werken en
leren. Hij doet dat door de verandering naar een circulaire samenleving
aan te jagen en mogelijk te maken.
Niet verwonderlijk dat hij klant werd
bij Tegenstroom, de groene leverancier van stroom en gas. Het energiebedrijf werd door de gemeente
opgericht en heeft geen winstoogmerk. Ook legde Nederstigt zo’n vijf
jaar geleden vijftien zonnepanelen op
zijn huis in Hoofddorp.

Jaar lang gratis gebruik
Bij in totaal vijftig Haarlemmermeerders worden de komende maanden
huisbatterijen geplaatst. Vijfentwintig
inwoners met zonnepanelen kunnen

Huisbatterij
De huisbatterij heeft het formaat van
een kleine, platte reiskoffer. Het apparaat zit vlak bij de omvormer die bij
elke zonnepaneleninstallatie nodig is
om de stroom om te zetten van gelijknaar wisselstroom. De batterij kan ook
op een andere locatie, bij de cv-ketel
of in de garage bijvoorbeeld. Wethou-

der Nederstigt: “Door de huisbatterij
gebruiken we alle zelfopgewekte
stroom helemaal zelf, ook als ik niet
thuis ben!” Op een app kan hij precies zien wat er aan elektriciteit wordt
verbruikt en opgeslagen. “Dat maakt
dat je bewuster omgaat met het
verbruik. Want zelfs al heb je overal
ledverlichting, dan nóg is het lonend
om het licht achter je uit te doen.”
Praktijk
Hoe gaat het in zijn werk? Zonnepanelen leveren ook energie op
als je het niet direct nodig hebt,
bijvoorbeeld als je niet thuis bent.
Deze stroom gaat nu nog naar het
elektriciteitsnet. Met het huidige
aantal inwoners met zonnepanelen
kan dat nog. Maar hier zit een maximum aan, want het Nederlandse
elektriciteitsnet is niet gebouwd op
die enorme toevoer. De huisbatterij
is dus dé oplossing voor het dagelijks
toenemende aantal daken met zon-

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.

Wethouder John Nederstigt kan nu energie van zijn zonnepanelen opslaan in de
huisbatterij. Foto: Jur Engelchor

Haarlemmermeer is op één na de schoonste
HAARLEMMERMEER – In de strijd
om de titel ‘grote gemeente met
schoonste winkelgebieden’ heeft
Haarlemmermeer dit jaar een eervolle tweede plaats behaald. Dat
maakte Nederland Schoon maandag 20 november bekend tijdens
het landelijk zwerfafvalcongres
‘Het Rendement van Schoon’.

De winkelgebieden in Haarlemmermeer scoren goed als het gaat om de
inrichting van de winkelgebieden, de
schoonheid van winkelgevels en de
afwezigheid van graffiti. Dit blijkt uit
het onderzoek dat Nederland Schoon
deze zomer heeft gedaan onder
bezoekers van vier winkelgebieden in
Haarlemmermeer. Bezoekers geven

Er zijn veel ontwikkelingen
gaande in Haarlemmermeer.
Om geïnteresseerden op
de hoogte te houden zijn er
verschillende digitale nieuwsbrieven, onder meer over
Badhoevedorp, HoofddorpCentraal, Hoofddorp-Zuid en
PARK21. Aanmelden voor één
of meerdere nieuwsbrieven
kan via haarlemmermeer.nl/
nieuwsbrieven.

Colofon

zich nog aanmelden bij Tegenstroom.
Deelnemers mogen de batterij een
jaar gratis gebruiken, daarna kan de
installatie worden overgenomen. Er
geldt een aantal technische voorwaarden. Op woensdag 29 november
20.00 uur is er een informatieavond
in De Burgemeester, Burgemeester
Pabstlaan 10 in Hoofddorp. Meer
informatie via tegenstroom.nl.
Lees het hele artikel op
haarlemmermeer.nl/informeer.

ook aan dat zij het prettig vinden om
er te verblijven en tevreden zijn over
de betrokkenheid van de gemeente.
Marjolein Steffens-van de Water,
wethouder Fysieke leefomgeving,
is blij met deze mooie tweede plek
op de ranglijst. “Voor alle wijken en
dorpen in Haarlemmermeer geldt:
die houden we samen schoon. Dat
blijven we met veel enthousiasme
en energie doen, wat leidt tot mooie

resultaten”. De gemeente Zaanstad
ging er dit jaar in de categorie ‘grote
gemeenten’ met de titel vandoor.
Nederland Schoon beoordeelde in
Haarlemmermeer de winkelcentra
van Hoofddorp-Centrum, Floriande,
Toolenburg en Nieuw-Vennep. Alle
vier scoorden een 7 of hoger. Winkelcentrum Toolenburg kwam met een
7,4 als schoonste van Haarlemmermeer uit de bus

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.
 Buitengewoon Raadsplein 23 november
19.00-20.15 uur: Buitengewone Raadsvergadering in verband met het
afscheid van burgemeester Th.L.N. Weterings. Ook deze vergadering wordt
live vanuit de Raadzaal uitgezonden via gemeenteraad.haarlemmermeer.nl.
Zie ook het bericht op de pagina hiervoor.
Wethouder Marjolein Steffens–van de Water tussen medewerkers van AM Match bij
Winkelcentrum Toolenburg, het schoonste winkelcentrum van Haarlemmermeer.
Foto: Nederland Schoon

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Cruquius
Cruquiusdijk 4-6 december,
weg half afgezet.
Hoofddorp
Kruising B. Pabstlaan/Paxlaan,
Kruisweg, 27 november-1 december,
buiten de spits is er verkeershinder
vanwege werkzaamheden. Er staan
verkeersregelaars.
Nieuwe Bennebroekerweg, tussen
Hoofdweg en Nieuwe Molenaarslaan, 27 november-1 december,
afgesloten.

Lisserbroek
Lisserweg, 22 november15 december, afgesloten.
Nieuw Vennep
Valutaweg, 4-8 december, buiten
de spits is om en om één rijstrook
beschikbaar. Er staan verkeersregelaars.
Rijsenhout
Verremeerstraat, 4-8 december,
afgesloten.

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

 Raadsplein
19.00-20.00 uur
		
		
19.00-20.00 uur
		
20.00-21.00 uur
		
21.00-22.00 uur
		

30 november
Sessie contractverlenging afvalverwerking AEB en vaststellen verordening uitsluitend recht ter verwerking
huishoudelijk restafval (2017.0060101). Raadzaal
Besloten sessie over tussentijds Meerjaren Perspectief
Grondzaken (tMPG) 2017 (2017.0061574). Heijezaal
Sessie kredietaanvraag maatregelen bushaltes als gevolg
van nieuwe OV-concessie (2017.0060025). Raadzaal
Sessie over Lisserbroek; op verzoek van D66
(2017.0064696). Raadzaal

Volgend Raadsplein is op donderdag 7 december 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
Raadsplein

Hartelijk dank, burgemeesterTheo Weterings!
HAARLEMMERMEER – Theo Weterings vertrekt dinsdag 28 november naar Tilburg om daar burgemeester te
worden. Op deze pagina de allerlaatste column van deze burgemeester. En een terugblik in foto’s op enkele
mooie, bijzondere, droevige en vrolijke momenten van de afgelopen tien jaar.

Column burgemeester
Uw allerlaatste column voor de inwoners
en ondernemers van Haarlemmermeer.
Ergens toch jammer?

Tijdens het Concours Hippique Haarlemmermeer in 2009 met (toen nog) koningin Beatrix. Foto: Jur Engelchor

Op de tractor tijdens Open Monumentendag 2016 in recreatiegebied Plesmanhoek. Foto: Kees van der Veer

“Weggaan is toch een beetje wenen.
Ja dus. De column was een prima manier om verslag te doen van gedachten, meningen, initiatieven, beleid,
voornemens en andere ideeën. Zowel
van mijzelf als van de wethouders,
wiens onderwerpen in bijna de helft
van de columns aan bod kwamen.
Maar, het is voorbij. Op naar mijn
geboortestad Tilburg. Natuurlijk wel
met een warme blik terug na tien jaar,
zeven maanden en een ruime week
Haarlemmermeer. Het was mooi, het
was interessant, het was enerverend,
en het was prettig. Aangenaam met
een wat ouderwets woord. In het
contact met wie dan ook; inwoners,
ondernemers, vrijwilligers, medewerkers, raads- en collegeleden en al die
anderen. Ik heb mij echt senang gevoeld in onze dynamische, veilige en
sterke, grote gemeente in het hart
van de Randstad. Met een gezonde
toekomst voor zich, ook straks na het
samengaan met onze buren uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Ik ben
al die jaren in de gelegenheid gesteld
mijn steentje hieraan bij te dragen.
Dat doet deugd en geeft een goed

Burgemeester Theo Weterings.
Foto: Renata Jansen-Fotografie
gevoel. Vanzelfsprekend als burgemeester met extra verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Vorige week
ben ik daar in mijn voorlaatste column
dieper op ingegaan. Tot slot aandacht
voor het grote belang van vrijwilligerswerk. In de afgelopen jaren heb ik, samen met de locoburgemeesters, ruim
vierhonderd Koninklijke Onderscheidingen, Dik Trom Awards, gemeentelijke erespelden en –medailles mogen uitreiken. Aan harde werkers die
hun vrije tijd onbetaald inzetten voor
hun sportclub, culturele vereniging,
verzorgingshuis, hospice, kerkelijke
organisatie, moestuin, dorps- of wijkraad, belangenvereniging, of welke
vrijwilligersorganisatie dan ook. Zij
zijn, ik heb het vaker geschreven, het
cement in onze lokale samenleving. Ik
wens hen, en alle andere inwoners en
ondernemers, dan ook het allerbeste voor de toekomst. Het ga u allen
goed. En dank u wel.”

Na de crash van het vliegtuig van Turkish Airlines in 2009. Foto: Jur Engelchor

Herbenoeming als burgemeester van Haarlemmermeer door Commissaris van de Koning
Johan Remkes in 2013. Foto: Margo Oosterveen

Benoeming van kinderburgemeester Merel Breur in april 2017. Foto: Jur Engelchor

Fietstocht in 2017 met Job den Heeten, winnaar van een veiling ten bate van Cebu City Medical Center. Foto: Jur Engelchor

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

Servicecentrum Halfweg open vanaf januari
HAARLEMMERMEER/HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE – Het
duurt nog een dik jaar voordat er officieel één nieuwe gemeente is, maar
steeds vaker trekken Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer samen op. Een kort overzicht van wat er binnenkort al verandert
voor inwoners.
Vanaf 2 januari 2018 is er in Halfweg
een gezamenlijk servicecentrum.
Voor inwoners en ondernemers uit
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
én uit Haarlemmermeer dus. Er komen drie balies in het gemeentehuis
aan de Haarlemmerstraatweg 51,
vooral bedoeld voor Burgerzaken. Die
balies kunnen ook gebruikt worden
als mensen een vergunning willen
aanvragen. Voor Haarlemmerliede
en Spaarnwoude zijn alle gemeentelijke diensten daar beschikbaar,
voor Haarlemmermeer is het aanbod
van Burgerzaken zoals dat nu in
Badhoevedorp is. Daarbij is er ook
voor Haarlemmermeer een Ondernemersplein in Halfweg en kunnen
Haarlemmermeerders er terecht voor
informatie over vergunningen.
Feestelijke opening
Het nieuwe servicecentrum in

Halfweg markeert de start van de
gezamenlijke dienstverlening. Reden
voor een feestje dus. Inwoners
en ondernemers kunnen vanaf 2
januari 2018 in Halfweg terecht, en
op maandagavond 8 januari wordt
het feestelijk geopend. Tegelijkertijd
vindt de nieuwsjaarsreceptie van
de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude er plaats en is er een
kleine informatiemarkt over de fusie.
Nieuws
Maar er verandert meer voorafgaand
aan de formele fusie op 1 januari
2019. De nieuwskanalen van Haarlemmermeer berichten steeds meer
over zaken die in Haarlemmerliede
spelen. En de krant van Haarlemmermeer, InforMeer, verschijnt nu ook in
Haarlemmerliede. Op de nieuwssite
haarlemmermeer.nl/informeer staan
meer nieuwsberichten, óók voor

Inwoners denken mee
over thema veiligheid

lezers uit Haarlemmerliede. Wie de
Facebookpagina van Haarlemmermeer volgt, blijft ook op de hoogte
van de belangrijkste zaken in Haarlemmerliede. De digitale nieuwsbrief
van Haarlemmerliede blijft in 2018
gewoon bestaan.

kandidaten uit beide gemeenten zich
beschikbaar stellen. Om die reden
zijn de gemeenteraadsverkiezingen

in 2018 niet in maart, zoals in de rest
van Nederland, maar in november.

CJG en Wmo
Haarlemmerliede draagt per 1 januari
2018 het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) en het Wmo-loket over
aan Haarlemmermeer. Ouders
met vragen over het opgroeien en
opvoeden van kinderen kunnen het
CJG Haarlemmermeer bereiken via
023 5541588. Het loket voor CJG en
Wmo op vrijdag in het Dorpscentrum
Spaarndam van 9.30-11.30 uur blijft
bestaan. Het Wmo-inloopspreekuur
op donderdagmiddag in Halfweg
komt voorlopig te vervallen. Wel
kunnen mensen met een Wmo-vraag
op afspraak in Halfweg terecht. Voor
lopende hulpverlening van het CJG
en Wmo-voorzieningen verandert er
niets. Voor nieuwe aanvragen krijgen
cliënten te maken met een andere
contactpersoon. De welzijnscoaches
blijven bereikbaar via 06 19210289 en
welzijnscoach@haarlemmerliede.nl.
Gemeenteraadsverkiezingen
november 2018
De nieuwe gemeente Haarlemmermeer krijgt vanaf 1 januari 2019 een
nieuwe gemeenteraad waarvoor

Het gemeentehuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in Halfweg wordt een
gezamenlijk servicecentrum.

‘Participeren moet je leren’
HAARLEMMERMEER - Er gaat
veel goed maar er is uiteraard
ook ruimte voor verbetering. Dat
is de conclusie van burgemeester
en wethouders op basis van het
onderzoek naar participatie in
Haarlemmermeer. Een gesprek
met Isabel Suarez, hoofd van
Team Onderzoek, dat de Haarlemmermeerse participatiepraktijk
onderzocht.
De handhavers zijn het afgelopen halfjaar met inwoners op weekmarkten in gesprek
gegaan over veiligheid.
HAARLEMMERMEER - Vanaf 1 januari 2019 zijn Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude officieel één gemeente. Er wordt al
hard gewerkt om het beleid zoveel mogelijk gelijk te maken voor de
twee gemeenten. Dat geldt in ieder geval voor de nieuwe Kadernota
Integrale Veiligheid 2018-2022. Daarin staat welke onderwerpen op het
gebied van veiligheid de komende jaren prioriteit krijgen.
Beide gemeenten hadden de wens
uitgesproken om inwoners en
ondernemers te laten meedenken
over veiligheid. Welke onderwerpen
vinden zij belangrijk? Op welke plekken voelen zij zich veilig? En welke
oplossingen bedenken zij om de
gemeente veiliger te maken? Het
afgelopen half jaar is veel informatie
opgehaald: via een digipanel en een
jongerenpanel, via een online poll,
door gesprekken met ondernemersverenigingen en dorps- en wijkraden
en zogeheten veiligheidsdialogen
van gemeentelijke handhavers met
inwoners op weekmarkten.
Zichtbaarheid wijkagenten
Zowel volwassenen als jongeren
voelen zich het meest veilig in hun
thuisomgeving, tijdens het sporten
of op hun werk of school. Tijdens het
uitgaan of bij evenementen voelen zij
zich minder veilig. Zwerfvuil, te hard
rijden, vandalisme, jongerenoverlast
en hondenpoep zijn onderwerpen die
voor veel inwoners en ondernemers
belangrijk zijn. Ook de zichtbaarheid
van wijkagenten en gemeentelijke
handhavers blijft een aandachtspunt.
Veel inwoners vinden daarnaast de
aanpak van woninginbraken heel

belangrijk. Een opvallend resultaat,
want de politiecijfers laten zien dat
het aantal woninginbraken de afgelopen jaren sterk is gedaald.
Voorstel
De resultaten van dit participatietraject zijn onderdeel van een ‘veiligheidsanalyse’. Die bestaat verder
uit criminaliteitscijfers, onderzoeken
naar (on)veiligheidsgevoelens in
Haarlemmermeer en ervaringen van
veiligheidsprofessionals. Op basis
van de veiligheidsanalyse doen de
colleges van Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
een gezamenlijk voorstel aan de
twee gemeenteraden voor de
nieuwe prioriteiten op het gebied
van veiligheid. Burgemeester Theo
Weterings reageert: “Prioriteiten
die hopelijk helpen het veiligheidsgevoel te verbeteren. Zodat ook de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer
blijft behoren tot de veiligste grote
gemeenten in ons land. Dat gaat
lukken, daar ben ik van overtuigd.”
Over het raadsvoorstel wordt begin
2018 een besluit genomen. Dat leidt
vervolgens voor de zomer tot de
nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid
2018-2022.

Suarez: “Het onderzoek hebben we
in volledige onafhankelijkheid kunnen
doen. Dat is best bijzonder. Niet zo
veel gemeenten hebben een eigen
onderzoeksafdeling of -groep die
zo te werk kan en mag gaan.” Niet
beoordelen maar leren, was het primaire doel van het onderzoek, maakt
Suarez duidelijk. De afgelopen twee
jaar is er volop geëxperimenteerd
met alle mogelijke participatievormen. Het beleid nu met een simpel
rapportcijfer beoordelen, doet geen
recht aan de wens van het college:
leren en verbeteren.
Open overheid
Suarez constateert een grote
bereidheid van het college om zijn
nek uit te steken op het gebied van
participatie. “De wil om te leren is
groot.” Mede daardoor is het college
er volgens de onderzoeker prima in
geslaagd om meer inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een stem te geven en hun
betrokkenheid te vergroten. Dat past
bij de ‘open overheid’ die het college
van de gemeente wil maken, zoals
het bij zijn aantreden in 2014 al zei.
Een overheid ook die meer ruimte
geeft aan initiatieven van inwoners,
ondernemers en organisaties zelf.
Onder de loep
“Het was een lastig onderzoek”,
zegt Suarez. “Er gebeurt in Haarlemmermeer zo veel op het gebied van
participatie en er zijn ook heel veel
manieren waarop wordt geparticipeerd. Met telkens verschillende
rollen voor de participanten, het

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

college, de raad en de ambtenaren.”
Ze schat dat er de afgelopen twee
jaar zo’n 180 participatietrajecten zijn
ingezet. Voor het onderzoek zijn acht
zeer uiteenlopende trajecten onder
de loep genomen. Zowel succesvolle
als minder geslaagde participatie
levert bruikbare leerpunten op. De
participatie bij Hoofddorp-Centraal en
rondom de noodopvang voor vluchtelingen in Vijfhuizen (in 2016) wordt
door veel betrokkenen gezien als
geslaagd. “Dat komt vooral doordat
duidelijkheid werd geboden.” Zo kon
in Vijfhuizen niet worden meegepraat
over de vraag óf de noodopvang zou
komen, en ook niet over het aantal
vluchtelingen, maar wel over de
inrichting van de voorziening. “En bij
Hoofddorp-Centraal is duidelijk dat er
juist over extreem veel kan worden
meegepraat.”
Door elkaar gehaald
Suarez: “Die trajecten zijn niet
geslaagd omdat de deelnemers
hun zin krijgen, maar omdat zij zich
gehoord voelen, omdat ze een stem
hebben gekregen. Dat wordt nogal
eens door elkaar gehaald. Er zijn veel
mensen die ten onrechte zeggen dat
de participatie niet deugt wanneer de
uitkomst hen niet bevalt.”

Sleutelfiguren
‘Haarlemmermeer weet raad’ - zoals
het participatieonderzoek heet - bevat dus vooral veel leerstof. Voor het
college, voor inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties,
voor gemeenteraadsleden én voor
ambtenaren. Raadsleden zouden zich
vooral bij participatie over gebiedsontwikkeling, zoals in Rijsenhout en
Badhoevedorp, nóg meer als volksvertegenwoordiger kunnen opstellen,
zegt Suarez. Daarentegen zijn er
ambtenaren die in deze dikwijls zeer
gecompliceerde trajecten tegen wil
en dank, maar vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel, uitgroeien
tot sleutelfiguren. Zij zouden soms
wat minder cruciale rollen mogen
vervullen.
Opvallend
Suarez doet nog een opvallende
constatering. “De participatie in
Haarlemmermeer over de fysieke
leefomgeving, dus over speelplekken, parkeerplaatsen en dergelijke, is
veel levendiger en veelomvattender
en neemt een prominentere plek in
dan de participatie binnen het sociaal
domein. Die laatste lijkt zich in de
luwte af te spelen, onder andere via
de participatieraad.”

Hoofddorp-Centraal is volgens velen een geslaagd participatietraject. Foto: Jur Engelchor

