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Stempassen 
De gemeenteraadsverkie-
zingen van Haarlemmer-
meer en Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude van 21 
november komen dichter-
bij. De stempassen zijn in 
beide gemeentes uiterlijk 7 
november bij de inwoners 
thuisbezorgd. Een stempas 
is nodig om een stem uit te 
brengen. Wie nu nog geen 
stempas heeft ontvangen of 
deze kwijt is, kan een nieuwe 
aanvragen. Als de oude 
stempas toch weer opduikt, 
is die niet meer geldig. Een 
nieuwe stempas aanvragen 
kan in het raadhuis in Hoofd-
dorp tot 20 november 12.00 
uur. Het is ook mogelijk om 
de pas schriftelijk aan te vra-
gen. De aanvraag moet dan 
uiterlijk 16 november door 
de gemeente zijn ontvangen. 
Meer informatie, ook over 
het machtigen van iemand 
anders, staat op haarlem-
mermeer.nl/verkiezingen.

Foto: gemeente Haarlemmermeer

Verkiezingskrant
Inwoners van Haarlemmer-
meer en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude krijgen tussen 
8-12 november een speciale 
verkiezingskrant in de bus. In 
die krant staat al het nieuws 
over de gemeenteraadsver-
kiezingen van 21 november 
en een bijzonder interview 
met burgemeester Onno 
Hoes en burgemeester Pieter 
Heiliegers. De twaalf poli-
tieke partijen die meedoen 
aan de verkiezingen, hebben 
elk een eigen pagina waarop 
hun belangrijkste standpun-
ten staan beschreven. In de 
krant staat ook praktische 
informatie en waarom het 
belangrijk is om te stemmen. 
De krant is vanaf vrijdag 9 
november ook digitaal te 
lezen via themanieuws.nl.

Extra stembureaus
Voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van Haarlemmer-
meer en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude komen extra 
stembureaus. In Welgelegen 
(Nieuw-Vennep) komt een 
extra stembureau in het Her-
bert Vissers College, Noorder-
dreef 175. In Toolenburg-Zuid 
(Hoofddorp) komt een extra 
stembureau in Tudorhouse 
aan de Bennebroekerweg 
609. Bewoners van deze wij-
ken kunnen zo dichtbij in de 
eigen buurt hun stem uitbren-
gen. Omdat het raadhuis in 
Halfweg gesloten is, zijn hier 
stembureaus in basisschool 
Jong Geleerd aan de School-
straat 5 en bij Don Bosco aan 
de Dr. Schaepmanstraat 5. Er 
vervallen twee stembureaus 
in Hoofddorp, in de basis-
scholen Vesterhavet en de 
Tovercirkel. Er rijdt op 21 
november ook een mobiel 
stembureau door Haarlem-
mermeer en Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude. Een 
lijst met alle stembureaus 
staat op haarlemmermeer.nl/
verkiezingen.

Hoe werkt de gemeente? Gewoon zo!
HAARLEMMERMEER - Hoe werkt 
een gemeente? Hoe worden be-
sluiten genomen? En hoe kunnen 
inwoners invloed uitoefenen? Ont-
werpster Lisa Hu maakte hierover 
met hulp van de jongerengemeen-
teraad een mooie infographic. Met 
duidelijke plaatjes en korte teksten 
die voor iedereen te begrijpen zijn.

Wie uit wil zoeken hoe een ge-
meente werkt, komt al snel ingewik-
kelde teksten tegen met moeilijke 
woorden. Veel mensen haken dan af. 
Dat is jammer, want een gemeente 
is er voor álle inwoners. En als je 
weet hoe een gemeente werkt, weet 
je ook waar je moet zijn als je je 
mening wilt geven, of als je een leuk 
idee hebt voor je omgeving.

Poster
Daarom vroeg de gemeente Haar-
lemmermeer ontwerpster Lisa Hu 
om een infographic te maken, die 
als poster wordt verspreid. Een 
infographic is een visuele manier om 
informatie te presenteren. Lisa Hu: 
“Ik had er eerder voor een andere 
gemeente al één gemaakt. Om die 
aan te passen aan Haarlemmermeer 
heb ik een workshop gedaan met 
jongeren van de jongerengemeente-
raad. Zij konden aangeven wat voor 
informatie zij belangrijk vinden. En 
wat er volgens hen beter kon aan de 
oorspronkelijke infographic.” 

Stem laten horen
Guylian van Waard (16), een van de 
jongeren die hebben meegedacht: 

“Wij vinden het belangrijk dat de 
stem van jongeren in de gemeente 
wordt gehoord. Dat kan onder meer 
via de jongerengemeenteraad, dus 
die moest in ieder geval in de info-
graphic. Verder wilden we zo weinig 
mogelijk tekst en géén moeilijke 
woorden. Want het moet voor ieder-
een begrijpelijk zijn.”

Frisse blik
“Jongeren kijken met een heel 
andere blik naar informatie en het 
visualiseren daarvan”, zegt wethou-
der Jeugd en Participatie Marjolein 
Steffens-van de Water. “Ik vond het 

belangrijk om hen erbij te betrek-
ken. Het heeft weer een frisse blik 
opgeleverd op het informatiegehalte 
van een plaatje of icoon.”

Enthousiast
“De infographic is voor iedereen, 
maar jongeren zijn een belangrijke 
doelgroep”, zegt Lisa Hu. “Ik ben heel 
enthousiast over de manier waarop 
de gemeente zich inspant om hen 
bij de lokale politiek te betrekken. 
Zoveel gemeenten zijn er niet die 
een jongerengemeenteraad hebben. 
Als je jongeren een stem wilt geven, 
moet je ook zorgen dat ze voldoende 

informatie hebben. Deze infographic 
is daar onderdeel van.”

Makkelijk
Marjolein Steffens: “Het blijft lastig 
om kort en simpel uit te leggen hoe 
een gemeente werkt. Met de info-
graphic erbij is het heel makkelijk. Je 
ziet welke keuzes je kan maken als 
je je zorgen maakt of als je een kans 
ziet voor je wijk of dorp.”

De infographic is te vinden op 
menes.nu. De posters worden ver-
stuurd naar dorpshuizen en wijk-
centra, scholen en bibliotheken.

Leden van de jongerengemeenteraad buigen zich over de infographic. Foto: Jur Engelchor

Maatjes Amaro en Eric 
hadden direct een klik

“Ik ben heel blij met onze vriend-
schap”, zegt Eric. “Ik heb Amaro heel 
hoog zitten. Dat hij dertig jaar jonger 
is, maak niet uit. Als je met iemand 
een klik hebt, doet leeftijd er niet 
toe. We kunnen goed met elkaar 
praten. En we mogen elkaar graag 
een beetje plagen, toch?” Hij geeft 
Amaro een vriendschappelijke por.

School
Amaro was 18 toen hij maatje werd 
van Eric. “Ik zat in het tweede jaar 
van mijn opleiding sociaal pedago-
gische hulpverlening (SPH). Vanuit 
school kregen we de opdracht om 
contact te leggen met de doelgroep 
waarmee we later zouden werken. 
Maatje van iemand worden leek me 
wel wat. Via een vriendin kwam ik bij 
Ons Tweede Thuis, een organisatie 

voor mensen met een verstandelijke 
beperking, autisme en niet-aange-
boren hersenletsel. Daar kwam ik in 
contact met Eric.”

Fats
“We hadden gelijk een klik”, vertelt 
Eric. Hij woont in een appartemen-

tencomplex van Ons Tweede Thuis 
aan de Fanny Blankers-Koenlaan. “Ik 
heb mijn kat, Fats, en ben bevriend 
met enkele medebewoners. Maar 
verder ga ik alleen met Amaro om. 
Dat is voor mij heel waardevol. We 
praten over van alles en nog wat, 
sport, het nieuws, het leven.”

Naar Ajax
Amaro: “We kwamen er al snel achter 
dat we allebei Ajax-fan zijn. Dus we 
zijn een paar keer naar een wedstrijd 
in de Arena geweest.” Eric: “Ik was 
twintig jaar niet naar Ajax geweest. 
Het is geweldig om de sfeer in het 
stadion weer mee te maken. Al had 
ik wel een beetje hoogtevrees. Toen 
Ajax scoorde juichte ik wel, maar ik 
ben niet opgesprongen, haha.” Ze 
gaan soms naar de film, vooral actie-
films of komische films zoals Dead-
pool. “En we zijn een keer wezen 
bowlen, met mijn vriendin erbij. Dat 
was ook heel gezellig”, vertelt Amaro. 

Contact veranderd
Het contact tussen de twee is in de 
loop der jaren wel veranderd. Amaro 
is inmiddels afgestudeerd en is nu 
een begeleider in het complex waar 
Eric woont. “We hebben dus ook 
een professionele relatie. Maar dat 
kunnen we goed scheiden. Ik ga 
minder vaak bij Eric op bezoek dan 
vroeger, maar we blijven leuke din-
gen doen. We blijven maatjes!” 

Haarlemmermeer voor Elkaar
Ook maatje worden? Op haarlemmermeervoorelkaar.nl staan veel 
vacatures voor maatjes in alle soorten en maten: jongeren en oude-
ren, om mee te gaan wandelen, sporten, koffiedrinken of winkelen. 
Haarlemmermeer voor Elkaar is een online marktplaats voor mensen 
met een hulpvraag, vrijwilligers en professionals. Ook de bemidde-
lingsconsulent bij de Vrijwilligerscentrale van MeerWaarde kan helpen 
met het vinden van een maatje. Op werkdagen van 10.00-12.30 uur is 
er inloopspreekuur. Adres: Dokter Van Dorstenstraat 1, Hoofddorp.

Amaro (links) en Eric zijn maatjes én allebei Ajax-fan. Foto: Danny de Casembroot

HOOFDDORP - Bij hun eerste ontmoeting vertelde Eric een mop die op 
het randje was, herinnert Amaro zich. “Maar stiekem moest ik er wel om 
lachen.” Amaro (22) is nu drie jaar maatje van Eric (51), bewoner van Ons 
Tweede Thuis. De twee kunnen het uitstekend samen vinden. Het helpt 
natuurlijk dat ze allebei Ajax-fan zijn.



Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. In-
woners, ondernemers en belangstellenden zijn van harte welkom, ook om 
alleen een onderdeel bij te wonen. De agenda’s zijn onder voorbehoud van 
wijzigingen. Actuele informatie over de agenda’s via Twitter, iBabs, haarlem-
mermeer.nl/gemeenteraad of bij de griffi e.                              
       
 Raadsplein 15 november
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, defi nitief vaststellen van de agenda, 
  van de verslagen van 27 september, 4, 11 en 18 oktober 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 Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer 
  (2018.0065348) / Voorstel herinrichting Fanny Blankers- 
  Koenlaan in Hoofddorp (2018.0063709). Raadzaal
19.00-20.00 uur Sessie Uitvoeringsprogramma Waterplan 2019 
  (2018.0066665). Heijezaal
20.30-22.00 uur Sessiedebat Middenvariant Duinpolderweg (2018.0071782). 
  Sessie op verzoek van CDA, D66, HAP, PvdA en VVD. 
  Raadzaal
20.00-21.00 uur: Sessie Rekenkamercommissie-notitie Vervolgonderzoek 
  MeerWaarde (2847031). Heijezaal
21.00-22.00 uur Sessie Schaalsprong Wonen (2018.0061852). Heijezaal
Ca. 22.15 uur Stemmingen.

Overige data Raadsplein: 29 november, 6 en 13 december. Op woens-
dag 13-16 november, zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer. De huidige (oude) raad neemt afscheid op 20 
december. De nieuwe raad wordt geïnstalleerd op 2 januari 2019.

■ 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 griffi e.

■ Info, vragen en contact
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad
griffi e@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.

Lijsttrekkersdebat 
Negen dagen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
gaan de lokale politieke par-
tijen met elkaar in debat over 
de toekomst van de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer. 
Het lijsttrekkersdebat is 
op maandag 12 november 
20.00 uur in de raadzaal van 
het raadhuis in Hoofddorp. 
Publiek is van harte welkom. 
Het debat is live te volgen via 
MeerRadio. Het debat wordt 
geleid door Sharon Kroes 
van Debat.nl, voormalig 
wereldkampioen debatteren. 

Scanauto betaald 
parkeren
De gemeente controleert 
betaald parkeren in Hoofd-
dorp-Centrum sinds deze 
maand met behulp van een 
scanauto. Deze kan sneller en 
efficiënter kentekens contro-
leren dan handhavers te voet. 
Het gaat om een proef van 
tien maanden. Met camera’s 
maakt de auto al rijdend 
foto’s van de kentekens van 
de geparkeerde auto’s. De 
computer controleert direct of 
voor het parkeren is betaald. 
Als dat niet het geval is, 
gaat er een seintje naar een 
handhaver. Deze rijdt op de 
scooter naar de geparkeerde 
auto, doet een extra check, en 
schrijft pas daarna eventueel 
een bon. Zo wordt voorko-
men dat iemand die bijvoor-
beeld net op weg is naar de 
parkeerautomaat, onterecht 
een boete krijgt. Na afloop 
van de proef wordt bekeken 
of de scanauto blijft en of het 
gebruik wordt uitgebreid naar 
andere gebieden met betaald 
parkeren in Haarlemmermeer. 

Foto: Margo Oosterveen
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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:

Abbenes
Hoofdweg-Oostzijde en -Westzijde, 
12-14 november (’s avonds en 
‘s nachts), weg half afgezet.

Hoofddorp
Rijnlanderweg tussen nr. 712-833, 
12-15 november, weg half afgezet.
Rijnlanderweg ter hoogte van 1037, 
13 november, weg half afgezet.
Rijnlanderweg tussen Hoofddorp en 
Nieuw-Vennep, 12 november-
21 december, afgesloten.

Nieuw-Vennep
Eggestraat ter hoogte van nr. 15, 
12 november, weg half afgezet.
Houtrijk, ter hoogte van nr. 28-34, 
15 november, weg half afgezet.
Eugenie Previnaireweg, 9-10 
november, verkeershinder 
(Rommelmarkt De Rank).

Vijfhuizen
Kromme Spieringweg, 
13-16 november, weg half afgezet.

Zwanenburg
Zwanenburgerdijk ter hoogte van 
nr. 291, 12-27 november, weg half 
afgezet.

In het donker gaan inbrekers op pad

Werken aan de weg

Afgelopen week werden de bewoners 
van Savelsbos in Hoofddorp opge-
schrikt door een steekpartij en auto-
branden. In een buurt waar het er al 
dertig jaar vredig aan toegaat is dat 
extra schrikken. Niet alleen voor de 
bewoners maar ook voor mijn mensen 
en mijzelf. De media komen meteen 
ter plekke, er gaan snel geruchten 
rond en het ergste is de onmacht die 
bewoners voelen op zo’n moment. In 
samenwerking met de wijkagenten 
heb ik huis aan huis een brief laten be-
zorgen waarin volledige steun wordt 
uitgesproken en waarin we telefoon-
nummers geven waar (eventueel ano-
niem) informatie gedeeld kan worden. 
Bovendien zijn de wijkagenten de deu-
ren langs geweest om zowel informa-
tie te krijgen als de mensen enigszins 
gerust te stellen. De WhatsApp-groep 
die de buurt heeft, was ook een fi jne 
ondersteuning. Want daardoor konden 
de buurtbewoners steun bij elkaar vin-
den. Ik hoorde later trouwens dat er 
een ‘offi ciële’ veiligheidsgroep is en, 
heel verstandig, daarnaast een groep 
om eventuele persoonlijke dingen met 
elkaar te delen of de buurtbarbecue te 
regelen. Zo voorkom je dat de preven-

tiegroep ‘misbruikt’ wordt. De dag dat 
ik in de buurt poolshoogte kwam ne-
men, was al een verdachte opgepakt. 
Dus mijn bezoek verliep in een relaxte 
sfeer. Toen de dienstauto het pleintje 
opreed, kwamen er meteen mensen 
naar buiten en heb ik alle verhalen over 
de buurt gehoord. De meeste schade 
is emotioneel en ik ga ervan uit dat de 
schade aan goederen netjes vergoed 
wordt. Wat mij betreft geldt dat ook 
voor de net aangeschafte auto van 
een jongedame die al haar spaarcent-
jes nog maar drie maanden geleden 
in haar aanwinst gestoken heeft. Het 
zou toch wel heel zuur zijn als verzeke-
raar en dealer er niet uitkomen en dit 
meisje er een fl ink bedrag bij inschiet. 
Wie weet lezen ze deze column wel!

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

HAARLEMMERMEER - Het is weer 
vroeg donker. Dat weten inbrekers 
helaas ook. Die slaan juist in de 
donkere dagen hun slag. Ge-
meente en politie spannen zich in 
om woninginbraak tegen te gaan. 
“Inwoners kunnen veel doen om 
te voorkomen dat ze slachtoffer 
worden”, zegt Danny Korbee van 
de politie, Basisteam Haarlem-
mermeer.

“De meeste inbraken gebeuren bij 
mensen die hun deuren en ramen 
niet goed afsluiten of geen stevig 
slot op de deur hebben”, zegt Korbee. 
“Of bij mensen die duidelijk zichtbaar 
op vakantie zijn. Met de rolluiken 
naar beneden, een stapel post in 
de gang en de gordijnen dicht.” De 
afgelopen maanden zijn de meeste 
inbraken geweest in Bornholm, 
Floriande en Overbos (Hoofddorp) en 
in Badhoevedorp - de zogenoemde 
‘hotspots’. De inbraken waren vooral 
’s avonds en ’s nachts. 

Alerte inwoners
De aanpak van woninginbraken heeft 
hoge prioriteit voor de gemeente 
en de politie. Gelukkig zetten ook 
steeds meer inwoners zich in om de 
veiligheid in hun buurt of wijk te ver-
groten. Korbee: “Een groot deel van 
de aanhoudingen bij woninginbraken 
vorig jaar kwam door alerte inwoners 

die een verdachte situatie zagen en 
direct 112 hebben gebeld.” Inwoners 
starten WhatsApp-groepen of nemen 
deel aan Burgernet. In de hotspotge-
bieden kunnen inwoners een training 
‘Alert in de wijk’ volgen om verdacht 
gedrag sneller te signaleren. Ook 
werken politie en gemeente samen 
met hondenbezitters die een extra 
oogje in het zeil houden tijdens het 
uitlaten.

Goed hang- en sluitwerk
Populaire inbraakmethode in Haar-

lemmermeer is het cilindertrekken, 
waarbij de cilinder uit het slot wordt 
getrokken. “Een andere is gaatjes 
boren. Inbrekers boren een gaatje 
onder het slot van een deur of een 
raam. Met ijzerdraad draaien ze dan 
aan de binnenkant de sleutel om in 
het slot of openen de raamsluiting. 
Maar het komt natuurlijk ook voor 
dat deuren of ramen hardhandig 
worden opengebroken.” Belangrijk 
is goed hang- en sluitwerk en goede 
buitenverlichting. “Hang- en sluit-
werk met het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen vermindert de kans op een 
inbraak met maar liefst negentig 
procent. De combinatie van vrij zicht 
rond de woning, goede verlichting 
en inbraakwerend hang- en sluit-
werk maakt de kans op inbraak 
kleiner en de kans op ontdekking 
groter.”

Meld verdachte situaties
Tijdens de donkere dagen, van okto-
ber tot en met maart, is er bij politie 
en handhavers extra aandacht voor 
inbraakpreventie. “Maar we hebben 
de ogen en oren van alle inwoners in 
ons gebied hard nodig. Zij kennen hun 
buurt het beste. Ze weten wie hun 
buren zijn en in welke auto’s zij rijden. 
Mensen kunnen de politie bellen als 
ze situaties zien die ze niet vertrou-
wen. Bel bij verdachte situaties in de 
buurt direct 112. Veel mensen denken 
dat ze alleen 112 mogen bellen bij 
acute nood, maar dit is niet zo. De 
meeste aanhoudingen vinden plaats 
door een melding van een inwoner. 
Het helpt ons enorm als mensen het 
kenteken van een verdachte auto en/
of het signalement van een verdachte 
persoon doorgeven.”

Tips 
Behalve een goed slot en bui-
tenverlichting zijn andere tips 
om inbraak te voorkomen:
- Sluit altijd ramen en deuren 

en doe de deur op slot, ook 
als je maar even het huis 
uitgaat.

- Zorg ervoor dat je huis een 
bewoonde indruk maakt als 
je niet thuis bent.

- Laat ‘s avonds een lamp aan, 
met een tijd- of schemerscha-
kelaar.

- Informeer buren als je lan-
gere tijd weg bent, zodat zij 
een beetje op kunnen letten.

Op politie.nl (thema preventie-
tips) en maakhetzeniettemakke-
lijk.nl staan meer tips.Soms worden ramen en deuren hardhandig opengebroken. Foto: Shutterstock


