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Bladkorven in 
Haarlemmermeer
Herfstbladeren op straat zor-
gen soms voor overlast. Als 
er veel bladeren op de weg, 
het fietspad of de stoep lig-
gen, kunnen er ongelukken 
gebeuren. Meerlanden ruimt 
de bladeren daarom op. In 
straten waar grote bomen 
staan die veel en slecht ver-
teerbaar blad verliezen, zet 
Meerlanden bladkorven neer. 
Daarin kunnen inwoners bla-
deren kwijt die ze bij elkaar 
hebben geveegd. Zo helpen 
ze de straat opgeruimd te 
houden. Wie geen bladkorf in 
de buurt heeft, kan het verza-
melde blad ook kwijt in zijn 
gft-container. Inwoners die 
meer blad hebben dan in de 
container past, of die met de 
straat een bladopruimactie 
willen organiseren, kunnen 
bellen met Meerlanden: 0297 
381717. Wie heel veel blad 
ziet liggen, dat overlast ver-
oorzaakt, kan dit melden bij 
de gemeente via 0900 1852.

Nieuwe locatie 
proefafsluiting 
Zwanenburgerdijk
Er is sinds deze week een 
nieuwe proefafsluiting op 
de Zwanenburgerdijk, ter 
hoogte van de Venenweg, 
aan de oostelijke kant van de 
kruising. De nieuwe proef-
afsluiting duurt vier weken. 
De afsluiting op de Zwanen-
burgerdijk ter hoogte van de 
Lindenlaan is weggehaald. 
De metingen die de afge-
lopen weken zijn gedaan, 
geven een goed beeld van 
de gevolgen voor het auto-
verkeer in Zwanenburg. De 
metingen gaan gewoon door 
en na afloop van de proef 
wordt bepaald wat de defini-
tieve situatie wordt. Lees het 
hele artikel op haarlemmer-
meer.nl/informeer.

De omleidingsroutes. 

Vuurwerkvrije 
gebieden
Patiënten en bewoners van 
zorginstellingen, maar ook 
dieren kunnen veel last 
hebben van de harde knal-
len van vuurwerk. Daarom 
kan de gemeente gebieden 
aanwijzen waar met Oud en 
Nieuw geen vuurwerk afge-
stoken mag worden. Bijvoor-
beeld rond kinderboerderijen 
of ziekenhuizen. Rond het 
Spaarne Gasthuis mag al 
jaren geen vuurwerk afgesto-
ken worden. Instellingen en 
dorps- en wijkraden kunnen 
de gemeente verzoeken om 
ook andere gebieden aan te 
wijzen die met de jaarwisse-
ling vuurwerkvrij blijven. Een 
verzoek indienen kan tot 
6 november via info@haar-
lemmermeer.nl of 0900 1852.

Wendy en Jarno stemmen voor het eerst

“Op welke politieke partij ik ga stem-
men, weet ik nog niet. Eerst maar 
eens me verdiepen in alle standpun-
ten.” Wel weet Wendy van Sprang bij 
welke partij haar zoektocht naar infor-
matie begint. “Kortgeleden kwamen 
een paar mensen van die partij langs 
in jongerencentrum De Rank. Ik vind 
het goed dat zij actief contact zoeken 
en zich sterk willen maken voor meer 
voorzieningen voor jongeren in Haar-
lemmermeer.”

Stemmen op verjaardag
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 
woensdag 21 november kunnen bijna 
negenduizend jongeren uit Haarlem-
mermeer en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude voor de eerste keer 
hun stem uitbrengen. Inclusief acht 
jongeren die op 21 november 2000 
zijn geboren en dus op hun verjaardag 
voor het eerst mogen stemmen. In 
de meeste Nederlandse gemeenten 
vonden de gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart dit jaar plaats. Vanwege 
de fusie van Haarlemmermeer en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
per 1 januari 2019 zijn de verkiezingen 
hier uitgesteld. 

Stem op mijn toekomst
Ook de 19-jarige Jarno Dekker uit 
Hoofddorp gaat tijdens de gemeen-
teraadsverkiezing zijn stem uitbren-
gen. Hij volgt een opleiding aan de 
Koninklijke Militaire Academie (KMA) 

tot offi cier ICT-manager. “Stemmen 
op een politieke partij die zich sterk 
maakt voor een goede krijgsmacht, 
is een stem op mijn toekomst.” In eer-
ste instantie richt hij zich op de stand-
punten van de partijen die landelijk 
het grootst zijn. “Gewoon door hun 
website te bezoeken. Sociale media 
gebruik ik niet. Vaak vind ik de infor-
matie daarop misleidend, maar als ik 
een opvallende uitspraak tegenkom, 
google ik wel om meer te weten.”

Oprechte politici
Wendy vindt openheid en oprechtheid 
belangrijk. “Ik wil dat een politicus 
doet wat hij zegt en niet in de praktijk 
opeens iets anders beslist.” Met de 
lokale politiek is ze niet echt bekend, 
maar zaken waar ze zich zorgen over 
maakt zijn de pensioenvoorzienin-
gen, lenen met studieschuld en de 
woningmarkt. “Banken zeggen niet te 
kijken naar een studieschuld tot een 
bepaald bedrag als een lening wordt 
aangevraagd, maar wat als dit veran-
dert? Of ten aanzien van woningen: in 
Haarlemmermeer is een groot aanbod 
voor mensen met een ruimer budget, 
maar wordt er ook nagedacht over de 
situatie voor jongeren?”

Uitgaan in Hoofddorp?!
Jarno kijkt op lokaal niveau naar 
standpunten die partijen hebben op 
het gebied van landbouw. “Ik ben 
opgegroeid in de polder. Er zijn plan-
nen om het land achter de boerderij 
van mijn grootouders vol te bouwen 

met bedrijfspanden, terwijl er in de 
buurt genoeg gebouwen leegstaan. 
Ik vind het belangrijk dat een politieke 
partij kijkt naar waar écht behoefte 
aan is, in plaats van alleen oog te 
hebben voor economische belangen.” 
Daarnaast vindt hij zorg voor ouderen 
én jongeren belangrijk. “Is er straks 
genoeg zorg beschikbaar voor mijn 
ouders als ze die nodig hebben? Ook 
mogen er meer uitgaansgelegenhe-
den voor jongeren komen. Hoofddorp 
is geen aantrekkelijke plek om te stap-
pen, dan ga je eerder naar Haarlem of 
Amsterdam.”

Balies in Halfweg blijven voorlopig nog dicht
HALFWEG - De balies van burgerzaken in Halfweg gaan in de loop van 
2019 weer open. Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de 
laatste reguliere raadsvergadering van Haarlemmerliede en Spaarnwou-
de op 27 november 2018 in het raadhuis kan plaatsvinden. 

De linkerkant (de oostkant) van het 
kantoordeel van het raadhuis in 
Halfweg kan weer in gebruik worden 
genomen, zo blijkt uit bouwtechnisch 
onderzoek. De balies van burgerza-
ken verhuizen daarom naar dit deel 
van het kantoor. Wel moeten hier 
nieuwe leidingen en kabels voor gas, 
elektriciteit, water en internet worden 
aangelegd. Om paspoorten en rijbe-
wijzen uit te geven is een beveiligde 
glasvezelverbinding nodig. Omdat 
de aanleg hiervan enkele maanden 
duurt, kunnen de balies van burgerza-
ken pas in de loop van 2019 open.
 
Politie en brugwachter
De politie en de brugwachter kunnen 

naar verwachting eerder terecht in 
dit kantoordeel. De brugwachter is 
overigens ook afhankelijk van de 
beveiligde glasvezelverbinding. Totdat 
die is gerealiseerd, bedient hij de 
bruggen handmatig. De rechterkant 
(de westkant) van het kantoordeel 
blijft gesloten. Het is vanwege schade 
aan het pand te gevaarlijk om dit deel 
van het gebouw te betreden.
 
Monumentale raadhuis 
Het oude, monumentale deel van 
het raadhuis is niet beschadigd en 
kan weer worden gebruikt zodra er 
verwarming, elektriciteit en internet 
is. Het oude deel van het raadhuis 
wordt voornamelijk gebruikt voor of-
fi ciële gelegenheden en raadsverga-
deringen. Er wordt alles aan gedaan 
om ervoor te zorgen dat de laatste 
reguliere raadsvergadering van Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude hier op 
dinsdag 27 november kan plaatsvin-
den. Als verwarming, elektriciteit én 

toegang voor mindervaliden geregeld 
zijn, kan het raadhuis ook weer ge-
bruikt worden als trouwlocatie. Daar 
komen dan ook werkplekken voor 
medewerkers van de gemeente.
 
Verkiezingen 21 november
De lijst met stembureaus moest een 
tijd geleden al worden vastgesteld. 
Omdat het niet zeker was of het 

raadhuis weer toegankelijk zou zijn, is 
besloten om in het raadhuis van Half-
weg geen stembureau te plaatsen 
voor de komende gemeenteraadsver-
kiezingen. De stemlokalen in Halfweg 
zijn in basisschool Jong Geleerd, 
Schoolstraat 5 en bij jeugdvereniging 
Don Bosco, Dr. Schaepmanstraat 5.
Lees het hele artikel op 
haarlemmermeer.nl/informeer.

Het oude raadhuis in Halfweg en de linkerkant van het kantoordeel kunnen weer worden 
gebruikt.  Foto: Danny de Casembroot

HAARLEMMERMEER – HAARLEM-
MERLIEDE EN SPAARNWOUDE 
– Wendy van Sprang (18) uit 
Nieuw-Vennep gaat zeker stem-
men bij de gemeenteraadsverkie-
zingen op woensdag 21 november. 
“Ondanks het stemmetje in mijn 
achterhoofd dat piept of één stem 
nou écht verschil maakt.” Wendy 
mag dit jaar voor het eerst naar de 
stembus.

Checklist voor 18-jarigen
Tweeduizend jongeren in Haar-
lemmermeer zijn het afgelopen 
jaar meerderjarig geworden. 
Mogen stemmen is een van de 
veranderingen voor 18-jarigen, 
maar er verandert veel meer. 

De gemeente heeft daarom een 
checklist gemaakt, te vinden op 
socialekaarthaarlemmermeer.nl. 
Op hun 18e verjaardag krijgen 
jongeren in Haarlemmermeer een 
kaartje van de gemeente dat ze op 
de checklist wijst.

Wendy van Sprang mag op 21 november voor het eerst stemmen.  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 griffi e.                                
       

 Raadsplein 1 november
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, defi nitief vaststellen van de 
 agenda, van de verslagen van 20 september 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 Raadsdebat over de Concept Programmabegroting 
 2019-2022 (2018.0058266); Belastingvoorstellen 2019 
 (2018.0061377); De Strategische Agenda van de raad 
 (2827193). Raadzaal
20.30-22.00 uur Raadssessie Badhoevedorp, met: bestemmingsplan 
 Schuilhoeve (2018.0065071); Onteigeningsverzoek voor 
 Groene AS ter hoogte van sportpark De Veldpost, 
 (2018.0065119); Onteigeningsverzoek voor sportpark 
 De Veldpost (2018.0065114). Raadzaal
20.30-21.30 uur Raadssessie Beukenhorst-West, met: Ontwerpverklaring 
 geen bedenkingen voor bouw 257 gestapelde woningen 
 en commerciële voorzieningen Marsstraat 1-15, 17-27, 
 29-35 Hoofddorp (2018.0064905); Ontwerpverklaring 
 geen bedenkingen voor bouw 404 gestapelde woningen
 en commerciële voorzieningen Planetenweg 115 
 Hoofddorp (2018.0064900); Randvoorwaarden akoestiek 
 ontwikkeling woningbouw Beukenhorst-West / Hyde Park 
 (2018.0065363). Heijezaal
Ca. 22.15 uur Stemmingen.

Overige data Raadsplein: : op 8 november is er geen Raadsplein. Volgende 
bijeenkomsten van de raad zijn op 15 november en 29 november. Op woens-
dag 21 november zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer. Die nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd 
op 2 januari 2019. Tot 1 januari 2019 blijven de huidige raden van Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer in functie.   

■ 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.

Makkelijker online melden 
Een losliggende stoeptegel, 
gevaarlijke verkeerssituatie of 
gedumpt afval? Meld het bij 
de gemeente. Sinds 1 oktober 
gaat dat makkelijker, met het 
nieuwe online meldingsfor-
mulier. Zo staan er foto’s in 
het formulier en hoeft er min-
der te worden ingevuld. Daar-
door kunnen inwoners sneller 
hun melding doen. Gebrui-
kers die vinden dat het formu-
lier nog beter kan, kunnen dat 
doorgeven aan de gemeente. 
Er wordt nog gewerkt aan een 
betere versie voor de mobiele 
telefoon. Wethouder Marjolein 
Steffens-van de Water is blij 
met de stappen die zijn gezet. 
“Het online formulier is veel 
eenvoudiger, dus door veel 
meer mensen te gebruiken.” 
Kijk op haarlemmermeer.nl/
meldingen.

 FBK-laan overzichtelijker 
Wethouder Derk Reneman 
heeft vorige week een plan 
toegelicht voor een nieuwe 
inrichting van de Fanny 
Blankers-Koenlaan. De 
aanpassingen moeten zorgen 
voor een beter overzicht en 
verlaging van de rijsnelheid. 
Voetgangers krijgen meer 
ruimte om over te steken en 
aan beide zijden van de weg 
komen brede fietsstroken. 
Een rotonde met vrijliggend 
fietspad in één richting 
vervangt de kruising met de 
Molenaarslaan. Reneman 
verwacht dat de aanbesteding 
in 2019 kan beginnen. Het is 
nadrukkelijk de bedoeling om 
de klankbordgroep te blijven 
betrekken. Het hele artikel is 
te lezen op haarlemmermeer.
nl/informeer.  

De FBK-laan wordt met alle aan-
passingen veel overzichtelijker.  
Foto: gemeente Haarlemmermeer
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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 verkeersmaat-
regelen:

Hoofddorp
Birkholm, tot en met 23 november, 
gefaseerde afsluitingen.
Jupiterstraat, Planetenweg, 
Marsstraat, 31 oktober-1 november, 
weg half afgezet.
Kruisweg ter hoogte van nr 587, 
29 oktober-2 november, weg half 
afgezet.

Lijnden
Hoofdweg-Westzijde, 29 oktober-
14 december, afgesloten.

Nieuw-Vennep
Rijnlanderweg, 29 oktober-
2 november, weg half afgezet.
Zichtweg, 29 oktober-16 november, 
weg half afgezet.

Schiphol
Loevesteinse Randweg, 29 oktober-
2 november, weg half afgezet.

Gemeente Haarlemmermeer 
algemeen
Diverse straten in Getsewoud-Zuid 
en Floriande, 27 oktober, verkeers-
hinder vanwege Halloweenoptocht.

‘Met TudorPark is veel lef getoond’

Werken aan de weg

Deze week vond in mijn werkkamer 
een bijzondere beëdiging plaats. Re-
gelmatig leggen nieuw benoemde 
raadsleden of ambtenaren een eed of 
belofte af. Of nieuwe Nederlanders 
tijdens de maandelijkse naturalisatie-
bijeenkomst. Dit keer waren het twee 
nieuwe leerplichtambtenaren. Zij voe-
ren niet alleen gemeentelijk beleid uit, 
maar hebben ook een extra wettelijke 
bevoegdheid. Leerplichtambtenaren 
zijn in de praktijk een soort mediator 
tussen de school - die verzuim vast-
stelt - en de leerling en zijn of haar 
ouders. Beide leerplichtambtenaren 
gaven aan hoe waardevol het is om 
met leerlingen en ouders in gesprek 
te gaan over de oorzaak van verzuim. 
Die oorzaken zijn heel divers. Soms 
komt het door huiselijk geweld dat 
een leerling niet goed functioneert, 
soms door andere verdrietige zaken, 
zoals langdurige ziekte of sociaal 
maatschappelijke problematiek. Een 
boete uitdelen is in dat geval een ou-
derwetse oplossing. Het is beter om 
een goed gesprek aan te gaan. Het 
helpt dat je wat meer oog voor elkaar 
hebt en probeert goede ingangen te 
vinden, zodat we de oorzaak kunnen 
wegnemen. En daarmee ben je dus 
meer sociaal werker dan iemand die 
op hoge toon komt uitleggen dat je 

de wet hebt overtreden. Ik ben daar 
heel blij mee en heb voor de formele 
beëindiging dan ook uitgebreid met 
de medewerkers gesproken over hun 
ervaringen tot nu toe. De één was 
namelijk eerst leerplichtambtenaar 
ergens anders en de ander heeft hier 
stage gelopen. Natuurlijk is het zo 
dat als mensen willens en wetens de 
wet overtreden er een stevige sanc-
tie op moet staan. Maar een goed ge-
sprek en wellicht een klassengesprek 
helpt beter. Het werkt ook nog eens 
preventief en leert docenten hoe ze 
kunnen handelen voordat de leer-
plichtambtenaar opgeroepen wordt. 
‘Trouw aan de Koning, aan de Grond-
wet en de wetten des Rijks’ hebben 
ze mij in ieder geval beloofd. Maar 
laten we daar een helpende hand aan 
toevoegen aan hen die even wat ex-
tra persoonlijke ondersteuning nodig 
hebben.

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Tom Horn staat voor het apparte-
mentencomplex De Vorstin met een 
trotse glimlach op zijn gezicht. “Je 
herkent de Engelse bouwstijl die 
geïnspireerd is op de Tudor-dynastie 
aan het vakwerk op de gevels, de 
steile dakkappen, vele schoorstenen, 
kleine ramen met roedes, erkers en 
veranda’s.” 

Sociale huurwoningen
Twee jaar geleden betrokken de 
eerste bewoners de sociale huurwo-
ningen aan de Catharina van Aragon-
laan, vernoemd naar de eerste vrouw 
van Koning Hendrik VIII. Deze vorst 
was een afstammeling van het Huis 
Tudor dat in de periode 1485 tot 1603 
over Engeland en Wales regeerde. 
“In 2014 ging de eerste paal de 

grond in. Een jaar later werden de 
eerste woningen, waaronder het ap-
partementencomplex met 37 sociale 
huurwoningen, opgeleverd. En dat in 
de crisistijd!” Alle betrokken partijen 
hebben volgens Horn lef getoond 
door te investeren in deze eigenzin-
nige stijl. “De vraag naar woningen 
was leidend voor ons, niet het 
wankele economisch klimaat. Dat er 
meteen veel belangstelling was, zie 
ik als een bekroning op de durf van 
alle belanghebbenden.”

Sierlijke schoorstenen
Horn kan met genoegen kijken naar 
de roodbruine en sierlijk gevormde 
schoorstenen op de woningen. “Het 
is een detail maar zo kenmerkend 
voor een stijl die in alles is doorge-
trokken. Zo slingeren de straten door 
de wijk, net als de waterpartijen 
en het vele groen. De grid van de 
polder is in TudorPark ver te zoeken.” 
Volgens Horn zorgt de Engelse retro-
architectuur voor samenhang in de 
buurt die de onderlinge binding tus-
sen de bewoners ten goede komt.

Geblinddoekt
In totaal worden 1.250 woningen 
gerealiseerd in TudorPark. Regelma-
tig bezoekt een bus vol studenten 
bouwkunde het gebied. Een bewijs 
volgens Horn dat Haarlemmermeer 

durft te proberen en daarmee een 
nieuw visitekaartje afgeeft. “Menig-
een die geblinddoekt in een nieuw-
bouwwijk wordt achtergelaten, zal 
na het oplichten van de doek geen 

idee hebben waar hij staat. TudorPark 
heeft een eigen identiteit, of het 
nu je smaak is of niet, er stáát wel 
iets en zal daarom direct worden 
herkend.”

Tom Horn: “TudorPark heeft een eigen identiteit. Of het nu je smaak is of niet, 
er stáát wel iets.” Foto: Jur Engelchor

HOOFDDORP - Natuurlijk zijn er 
wijken in Hoofddorp te vinden die 
voldoen aan het beeld dat velen 
voor ogen krijgen als het woord 
‘nieuwbouwwijk’ valt: rechttoe 
rechtaan huizen met identieke 
gevels. TudorPark, dat grenst aan 
de zuidoostkant van de Toolenbur-
gerplas, is echt anders. Wethouder 
Tom Horn (Wonen, Volksgezond-
heid, Welzijn) van Haarlemmermeer 
over een plek waar de rechte 
lijnen van de polder eens níet zijn 
gevolgd.

Mijn Haarlemmermeer
Haarlemmermeer fuseert 1 januari 
2019 met Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. De acht wethou-
ders en twee burgemeesters 
vertellen in de serie Mijn Haar-
lemmermeer over een bijzondere 
plek in de nieuwe gemeente die 

het bezoeken waard is. Deze 
keer: wethouder Tom Horn van 
de gemeente Haarlemmermeer. 
Woensdag 21 november zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen voor 
de nieuwe gemeente Haarlem-
mermeer.


