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Op de Bijzitter voor een goed gesprek
SPAARNDAM - “Goedemiddag, ik ben Rik Rolleman, gebiedsmanager bij
de gemeente Haarlemmermeer. Hebt u even tijd?” De meeste mensen
die worden aangesproken voor de Albert Heijn in Spaarndam reageren
enthousiast: “O ja, jullie zijn straks onze gemeente hè?”
Rolleman heeft zich dinsdagmiddag
19 juni voor de supermarkt geïnstalleerd met de zogeheten Bijzitter.
Een houten bankje, waarop hij
voorbijgangers uitnodigt voor een
gesprek. Wat vinden ze van hun
dorp of buurt? Hebben ze klachten,
tips, wensen, ideeën? “Ik woon
hier heerlijk. Als ik ooit wegga, is
het tussen zes plankjes”, vertelt een
bewoonster die aangeschoven is
opgewekt. Lachend: “Spaarndam
is echt een dorp hè. Heel gezellig, maar mensen weten alles van
elkaar. Nog vóór ik thuis ben, weet
iedereen al dat ik hier met u op een
bankje heb gezeten!”
Druk verkeer
Maar serieus: ze is bezorgd over het
drukke verkeer op de smalle wegen.
“Ik houd mijn hart vast als ik kinderen hier op de fiets zie rijden.” En ze
is niet de enige. Bijna iedereen die
Rolleman en assistent-gebiedsmanager Rik Storm deze middag spreken,
begint over de verkeersdrukte en

Vrijwilligers Ride for the
Roses gezocht

de verkeersveiligheid. Hoe houd je
het sluipverkeer uit het dorp? De
meningen lopen uiteen. Rolleman
vertelt dat hierover binnenkort een
informatieavond wordt georganiseerd door de gemeenten Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
en Haarlemmermeer samen.
Ander soort gesprek
Wat hier voor de Albert Heijn gebeurt, is nieuw. De gemeente heeft
drie Bijzitters aangeschaft. Hiermee
gaan de (assistent-)gebiedsmanagers deze zomer de straat op: in de
hele gemeente, van Burgerveen tot
Zwanenburg, en natuurlijk ook in
Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Voor Rolleman is het de eerste keer
dat hij met de Bijzitter op stap is. Hij
is enthousiast. “Je hebt een ander
soort gesprek dan bijvoorbeeld bij
informatiebijeenkomsten. Meer
onbevangen. En je spreekt zo ook
eens mensen die uit zichzelf misschien niet zo snel naar de gemeente
toekomen.”

Informatiebijeenkomst
Nota Bodembeheer

Gebiedsmanager Rik Rolleman met een bewoonster uit Spaarndam op de Bijzitter.
Foto: Jur Engelchor
Leuke binnenkomer
Eerlijk is eerlijk: de Bijzitter is deze
middag eígenlijk niet nodig. Zitjes
genoeg op het pleintje voor de supermarkt. Maar het bankje is een leuke
binnenkomer en mensen begrijpen direct waar het om gaat. Opvallend: afgezien van het verkeer vindt iedereen
het geweldig wonen in Spaarndam en
omgeving. Landelijk, maar toch dicht
bij de stad en de voorzieningen. Dat
ze straks bij de gemeente Haarlemmermeer horen: ook prima. Want er
zijn altijd dingen die beter kunnen, en
wie weet kan de nieuwe gemeente
daar wat aan doen.
Afval
Aan het afvaltoerisme bijvoorbeeld.

Een inwoner uit Penningsveer
(“geen dorp hoor, alleen een straat”)
vertelt dat er afval bij hem in de
buurt wordt gedumpt. Rik Storm
geeft hem vast een kaartje van de
gemeente Haarlemmermeer met
de website en het telefoonnummer
waar hij straks meldingen kan doen.
“U kunt uw melding via de website
volgen.” Een bewoonster van de
Kerkweg vertelt dat ze een weggetje achter haar huis wil maken, maar
door de gemeente wordt verwezen
naar het recreatieschap en omgekeerd. Natuurlijk is niet alles direct
op te lossen. “Maar”, zegt Rolleman,
“we kijken bij alle opmerkingen en
ideeën wat we ermee kunnen en
hoe we dat aanpakken.”

De gebiedsmanagers
Haarlemmermeer is opgedeeld in zes gebieden. Elk gebied heeft een
eigen gebiedsmanager. Zij zijn een belangrijke schakel in de ver
binding tussen gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen. De
gebiedsmanagers werken samen met alle actieve organisaties in hun
gebied. Politie, dorps- en wijkraden, scholen, ondernemersverenigin
gen: iedereen wordt betrokken.

Poolshoogte nemen
Bij de aanleg van PARK21 wordt grond gebruikt die afkomstig is van buiten het gebied.
Foto: Danny de Casembroot
HAARLEMMERMEER – Wie wil
weten hoe het precies zit met het
hergebruik van grond en bagger op Schiphol Trade Park en in
PARK21 kan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 3 juli van
19.00-20.30 uur in het Trefpunt,
Hoofdweg 1318 in Nieuw-Vennep.
Op 24 mei heeft de gemeenteraad
ingestemd met de Nota Bodembeheer. In deze nota staat hoe gemeente Haarlemmermeer omgaat
met hergebruik van grond en bagger.

Er is in het bijzonder aandacht voor
hoe wordt omgegaan met grond en
bagger op de locaties Schiphol Trade
Park (toekomstig bedrijventerrein
ten westen van de A4 en ten zuiden
van de Geniedijk) en PARK21 (tussen
Hoofddorp en Nieuw-Vennep) en
voor de aanleg van tijdelijke baggerdepots in het buitengebied.
Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst begint
met een korte presentatie. Daarna
kunnen bezoekers vragen stellen.
Er zijn diverse deskundigen, van
onder andere GGD, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de
gemeente. Wie naar de informatiebijeenkomst wil komen, kan voor
1 juli een e-mail sturen naar yvonne.
van.der.leije@haarlemmermeer.nl.

Mantelzorgers ontvangen
als extra waardering van de
gemeente rond de Dag van
de Mantelzorg op 10 novem
ber een kleine financiële
attentie. Voorwaarde is dat
zij meer dan drie maanden
lang meer dan acht uur
per week onbetaald voor
iemand zorgen. Ook moeten
zij ingeschreven staan bij
Mantelzorg & Meer. Regi
streren als mantelzorger
kan via haarlemmermeer.nl/
mantelzorg of telefonisch bij
Mantelzorg & Meer, telefoon
020 3335353.

De 21ste editie van de Ride
for the Roses is op zondag 9
september 2018 in Haarlem
mermeer. Duizenden deel
nemers stappen op de fiets
om geld in te zamelen voor
KWF Kankerbestrijding. Maar
niet alleen fietsend kunnen
mensen helpen, er worden
ook vrijwilligers gezocht voor
het evenement. Op zondag
9 september en op de vrij
dag en zaterdag ervoor zijn
sterke opbouwers, spandoek
ophangers, gastheren en
–vrouwen, cateringhulpen,
verkeersregelaars en oprui
mers zeer welkom. Iedereen
die een handje wil helpen op
7, 8 en/of 9 september kan
een mail sturen naar vrijwil
ligers@ridefortheroses.nl.
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Herdenkingsboek
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude

Op 1 januari 2019 houdt
de gemeente Haarlemmer
liede en Spaarnwoude op
te bestaan als zelfstandige
gemeente. De samenvoeging
met de gemeente Haarlem
mermeer is dan een feit.
Om de rijke historie van het
gebied niet verloren te laten
gaan is historicus Frank van
de Poll samen met Historisch
Halfweg, de Dorpsvereni
ging Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en de Histori
sche Werkgroep Spaarndam
bezig met een herdenkings
boek: ‘Haarlemmerliede en
Spaarnwoude - Van veen
wildernis tot wonen in het
groen’. Het boek bestellen
kan nu al via: form.jotform.
com/81004794176963 of via
een flyer die op verschil
lende plaatsen is af te halen.
Wie intekent vóór 1 oktober
betaalt 19,95 euro. Na deze
datum is de prijs 25,00 euro.
Eventuele verzendkosten
komen hier nog bij.
HAARLEMMERLIEDE
EN SPAARNWOUDE
VA N V E E N W I L D E R N I S T O T W O N E N I N H E T G RO E N

Zo’n dertig gemeenteraadsleden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer fietsten zaterdag 23 juni door Zwanenburg, Halfweg, Haarlemmerliede en
Spaarndam en namen poolshoogte van knelpunten en ontwikkelingen in dit deel van de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Een tussenstop was er in de Stompe Toren waar
een nadere kennismaking was met het recreatieschap Spaarnwoude. De gemeenteraad
van Haarlemmermeer heeft al tien jaar de gewoonte om minstens een keer per jaar op
de fiets te stappen voor een nadere gezamenlijke verkenning van de gemeente. De Raad
Fietst is inmiddels een populaire traditie, die meegaat naar de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Foto: Jur Engelchor
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Eerste Kamer besluit op
10 juli over fusie

Na het besluit van de Tweede
Kamer afgelopen april over de
samenvoeging van Haarlem
merliede en Spaarnwoude en
Haarlemmermeer, is het nu de
beurt aan de Eerste Kamer. De
verwachting is dat de Kamer
vlak voor het begin van het
zomerreces, op dinsdag 10
juli, een besluit neemt over de
samenvoeging. Die dag staan
ook elf andere gemeentelijke
herindelingen op de agenda
van de Eerste Kamer. De fusie
van de twee gemeenten is
dan op 1 januari 2019 een
feit. De verkiezingen voor de
nieuwe gemeente Haarlem
mermeer zijn op woensdag
21 november 2018.

Registeren lokale
politieke partijen

Op 21 november zijn er in
Haarlemmermeer en in Haar
lemmerliede en Spaarnwou
de gemeenteraadsverkiezin
gen voor de nieuwe, samen
gevoegde gemeente. Lokale
politieke partijen die willen
deelnemen, moeten zich vóór
27 augustus 2018 (opnieuw)
laten registreren. Dat geldt
voor nieuwe lokale partijen,
maar ook voor lokale partijen
die bij de vorige gemeente
raadsverkiezing hebben mee
gedaan. Landelijke politieke
partijen die hebben meege
daan met de verkiezing van
de Tweede Kamer of Provin
ciale Staten hoeven zich niet
opnieuw te laten registreren.
Meer informatie via verkie
zingen@haarlemmermeer.nl
of via 0900 1852 (vragen naar
team Verkiezingen).

De raadzaal van de gemeente
Haarlemmermeer.
Foto: Jur Engelchor

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.

‘Silo’s zijn landmark vanuit de lucht’
HALFWEG - Tot begin jaren negentig lag er nog suiker opgeslagen in de
silo’s van de vroegere suikerfabriek. De gedaanteverwisseling van Sugar
City en het gebied eromheen maakt dit voor wethouder Raymond van
Haeften van Haarlemmerliede en Spaarnwoude een speciale plek.
Onder hem rijden auto’s en vrachtwagens door, terwijl hij de reling van de
voetgangersbrug vasthoudt die het
station Halfweg-Zwanenburg verbindt
met SugarCity, het voormalige terrein
van de CSM Suikerfabriek. “Jarenlang
lag dit gebied van ruim honderdduizend vierkante meter er troosteloos
bij, maar over twee jaar kun je hier
flaneren over de Bietenboulevard
langs terrasjes en binnenlopen bij de
meer dan honderd (outlet)winkels die
dan hun deuren hebben geopend.”

een beeldbepalend oriëntatiepunt
voor iedereen die vanuit een vliegtuig
Schiphol nadert. De aluminiumgevels
met de zeshonderd ruitvormige ramen
zijn ook in het donker goed te zien
door de wisselende, kleurrijke verlichting. “De silo’s, het Gemeenlandshuis
Swanenburg en de suikerfabriek hadden gesloopt kunnen worden. Tal van
vergelijkbare industriële plekken in
Nederland is dit overkomen, maar het
is ons gelukt om een historisch beeld
te behouden!”

Niet platgooien
De twee verbouwde silo’s waar tot
begin jaren negentig suiker in werd
opgeslagen, zijn getransformeerd tot

Halverwege
Van Haeften kijkt naar een passerende trein. “Vanuit hier ben je in acht
minuten in Haarlem en sta je binnen

tien minuten op Amsterdam CS.
Vanaf 2020 zullen naar verwachting
ook steeds meer toeristen deze plek
gaan bezoeken. Als alternatief voor
een dagje winkelen in de hoofdstad,
op weg naar Amsterdam nadat hun
cruiseschip is afgemeerd in IJmuiden of ter ontspanning na een lange
overstaptijd op Schiphol.” Daarnaast
verwacht Van Haeften dat het nieuwe
uitgaanscentrum en de Amsterdam
The Style Outlets ook veel mensen
uit de regio trekt die nu naar Bataviastad in Lelystad gaan. Daarnaast zal
het gebied straks aan zeker duizend
mensen werk bieden.

Mijn Haarlemmermeer
Haarlemmermeer fuseert
1 januari 2019 met Haarlem
merliede en Spaarnwoude.
De acht wethouders en twee
burgemeesters vertellen in de
serie ‘Mijn Haarlemmermeer’
over hun bijzondere plek in
de nieuwe gemeente die het
bezoeken waard is. Deze week:
wethouder Raymond van
Haeften (Cultuur, Economische
Zaken, Toerisme) van gemeente
Haarlemmerliede en Spaarn
woude. Woensdag 21 november
zijn de gemeenteraadverkiezin
gen voor de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer

Column burgemeester
Deze week vond een grote handhavingsactie van de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
plaats op bedrijventerrein De Weeren in
Zwanenburg. Een bedrijventerrein dat de
laatste jaren een steeds slechtere naam
heeft gekregen. Waarom?
“Omdat het niet een terrein is á la
Park 20|20 dat achter station Hoofddorp ligt. Park 20|20 is een duurzame
kantorenlocatie met alle vereisten
en geneugten van nu. Met mooie
architectuur, groene zones waarin
biodiversiteit volop tot leven komt,
gemeenschappelijk aangelegde parkeerplaatsen die goed beveiligd en
onderhouden worden. Bedrijventerrein De Weeren daarentegen is
een plek dat wel een ‘likje verf’ kan
gebruiken. Er zaten teveel bedrijfjes
die het daglicht nauwelijks konden
verdragen, waar hennepkwekerijen
verscholen lagen, waar kris kras op
het terrein geparkeerd werd en waar
autosloperijen van het minder zuivere
soort gevestigd waren.Velen waren
daar klaar mee. Want zoals altijd leiden de goeden onder de kwaden en
als het kwaad eenmaal welig tiert, lijkt
er geen beginnen meer aan. Daarom
is enige tijd geleden een uitgebreid
plan opgesteld om samen met onder

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie
andere de politie, de Belastingdienst,
het Openbaar Ministerie en de Omgevingsdienst deur voor deur de bedrijven te bezoeken en controleren. Dat
leverde bij de eerste controles, eind
2016 en in 2017 het nodige op: harddrugs, illegale auto’s en hennepkwekerijen. De controles hebben resultaat:
die van deze week leverde aanzienlijk
minder op aan illegale en criminele
praktijken. En dat betekent dat de
goede bedrijven zich gesteund voelen
in hun strijd tegen soms vreemde, wat
lugubere, buren. Een aantal ondernemers wil stevig in het bedrijventerrein
investeren en ook de gemeente heeft
flink in de infrastructuur geïnvesteerd.
Kortom, als we samen deur voor deur
de criminaliteit en verloedering aanpakken, dan roepen we de criminaliteit
die onze samenleving ondermijnt een
stevige halt toe. En dan kunnen we op
een dag zeggen: ‘Wauw! Dat lijkt net
bedrijventerrein De Weeren 20|20!“

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Badhoevedorp
Sloterweg ter hoogte van oude A9,
2 juli-10 augustus, afgesloten.

Nieuw-Vennep
Gelevinkstraat, 30 juni, afgesloten
(Full Colourfestival).

Buitenkaag
Diverse straten, 1 juli, afgesloten
(Kaagfestival).

Oude Wetering
Brug over de Ringvaart, 28 juni
(’s nachts), afgesloten.

Haarlemmerliede
Diverse straten, 30 juni-1 juli,
afgesloten (Awakenings).

Schiphol
Westelijke Randweg en kruising
Handelskade, tot en met 30 juni,
afgesloten.
Elzenpad, 28-29 juni, weg half afgezet.

Hoofddorp
Carry Pothuisstraat, 2 juli,
weg half afgezet.
Fanny Blankers-Koenlaan ter hoogte
van nr. 85, 2 juli, weg half afgezet.
Hoofdweg kruising Van Heuven Goedhartlaan, 29 juni-1 juli, afgesloten.
Oksholm, 2 juli, weg half afgezet.
Schoonenburgsingel, 29 juni,
weg half afgezet.
Lisserbroek
Gansoord, 25 juni-1 augustus,
weg half afgezet.

Zwaanshoek
Spieringweg ter hoogte van nr. 1149,
5 juli, weg half afgezet.
Zwanenburg
Lijnderdijk (tussen IJweg en
Hoofdweg-Oostzijde), 2-6 juli,
weg half afgezet.
Iepenlaan ter hoogte van nr. 100,
28 juni, 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

”Over twee jaar kun je hier flaneren over de Bietenboulevard langs terrasjes en binnenlopen bij de meer dan honderd (outlet)winkels”, zegt Raymond van Haeften.
Foto: Jur Engelchor

Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Inwoners, ondernemers en belangstellenden zijn van harte welkom, ook om
alleen een onderdeel bij te wonen. De agenda’s zijn onder voorbehoud van
wijzigingen. Actuele informatie over de agenda’s via Twitter, iBabs, haarlemmermeer.nl/gemeenteraad of bij de griffie.
 Raadsplein
17.00-17.15 uur
		
		
17.15-18.15 uur
18.15-19.00 uur
19.00-20.30 uur
		
19.00-20.00 uur
		
		
20.30-21.15 uur
		
20.30-21.30 uur
		
21.15-22.00 uur
		
Ca. 22.15 uur

5 juli
Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de
agenda, van de verslagen van 24 mei en 7 juni en van de
lijst van ingekomen brieven en stukken. Raadzaal
Vragenuur. Raadzaal
Pauze.
Sessiedebat Beleidsregel wonen en vliegen 		
(2018.0025134). Raadzaal
Sessie Amstelland-Meerlanden Overleg: Jaarrekening 2017,
gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019
(2018.0032106). Heijezaal
Sessie bestemmingsplan Hoofddorp Schiphol Trade Park
Entreegebied (2018.0025109). Raadzaal
Sessie Bestuurlijke voortgangsrapportage wonen 2018
(2018.0034691). Heijezaal
Sessie bestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep Margaretha’s
Hoeve Hoofdweg 1321-1327’ (2018.0027876). Raadzaal
Stemmingen.

 Raadsplein 28 juni
13.00 uur: Algemene Beschouwingen / Financiële Beschouwingen / Voorjaarsrapportage 2018 / Meerjarenperspectief Investeringen per Voorjaar 2018.
Debat in drie termijnen van gemeenteraad en college van burgemeester en
wethouders. Einde: 22.00 uur. Vanaf 22.15 uur: Stemmingen. De Algemene
Beschouwingen worden onderbroken van 16.15-17.00 uur voor de presentatie van het advies van Jongerengemeenteraad over PARK21 ter afsluiting van
het eerste jaar van de Haarlemmermeerse Jongerengemeenteraad.
Volgend Raadsplein: donderdag 12 juli 19.00 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

