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Verhuizen naar een kleinere woning
HAARLEMMERMEER – Zijn de
kinderen uitgevlogen? En is
het huis nu eigenlijk te groot?
Huurders van een grote sociale
huurwoning van Ymere kunnen
met voorrang verhuizen naar een
kleinere woning, die beter bij hun
levensfase past. Zonder gedoe en
mét verhuishulp. En als de nieuwe
woning duurder is, behouden ze
hun huidige huur.

Je woont al jaren met veel plezier
op dezelfde plek. De kinderen zijn er
opgegroeid, het is een fijne straat en
je hebt er mooie herinneringen. Maar
het huis is groot, kamers worden
niet meer gebruikt, er is een trap
naar boven, of een tuin waarvan het
onderhoud veel energie vraagt. Veel
oudere inwoners zullen die situatie
herkennen, ook huurders van een
sociale huurwoning.

Overzichtelijk
“En dan denk je zo nu en dan aan
verhuizen. Maar hoe pak je dat aan?”
zegt regiomanager Remco Pols van
Ymere. “De wachtduur voor een
passende sociale huurwoning is lang,
verhuizen een hoop gedoe. Terwijl
wonen in een kleiner huis het leven
als je ouder wordt net wat overzichtelijker maakt. Samen met de gemeente
Haarlemmermeer willen we onze
huurders daarom ondersteunen bij
het maken van die keuze en bij de
verhuizing.”
Van Groot naar Beter
Huurders van een sociale huurwoning
van Ymere in Haarlemmermeer krijgen daarom voorrang als ze verhuizen
naar een kleinere sociale huurwoning,
die beter past bij hun levensfase en
de grootte van het huishouden. En is
die comfortabele woning duurder?
Dan behouden ze hun oude, betaalbare huur. Pols: “We noemen dat van
Groot naar Beter.”

Ymere en de gemeente Haarlemmermeer willen het aantal beschikbare grote sociale
huurwoningen vergroten. Foto: Shutterstock

‘Ontzorgservice’
De gemeente Haarlemmermeer
vergoedt maximaal 1.000 euro
verhuiskosten. “Daarmee willen we
de financiële drempel om te verhuizen wegnemen”, aldus wethouder
Tom Horn (Wonen). Bovendien biedt
de gemeente een ‘ontzorgservice’.
Horn: “Samen met stichting MeerWaarde ontzorgen we de vaak oudere
huurders door praktisch verhuisadvies

te geven. Een verhuiscoach helpt bijvoorbeeld bij een planning maken en
adreswijzigingen doorgeven en geeft
klustips. Het enige wat ze niet doen is
helpen schilderen en dozen sjouwen.
Maar de verhuiscoach helpt wel om
familie en vrienden in te schakelen.”
Als een maatpak
Op deze manier willen Ymere en
de gemeente de beschikbaarheid
van grote sociale huurwoningen in
Haarlemmermeer vergroten. Want
ondanks dat er flink wordt gebouwd,
is de wachttijd voor een betaalbaar
huurhuis helaas nog steeds lang.
Vooral het aanbod van grote woningen voor gezinnen is laag. Horn: “We
hopen dat er zo meer grote woningen
beschikbaar komen. Maar nog veel
belangrijker is dat meer mensen
wonen in een fijn huis dat hen past
als een maatpak.”
Voor wie?
Iedereen die nu in een grote sociale
huurwoning (minimaal 65m2, minimaal vier slaapkamers) van Ymere in
Haarlemmermeer woont, met
maximaal drie personen, komt in
aanmerking voor de regeling van
Groot naar Beter. Zij kunnen dan verhuizen naar een sociale huurwoning
van maximaal 60m2 of een seniorenwoning met of zonder zorg. Kijk voor
alle voorwaarden en meer informatie
op Ymere.nl. Bellen kan naar telefoon
088 0008900.

Eind december geen paspoorten en rijbewijzen
HAARLEMMERMEER-HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE - Per
1 januari 2019 fuseert Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De basisregistratie personen (BRP) van de twee gemeenten
wordt daarom in december 2018 samengevoegd. En dat heeft gevolgen
voor de dienstverlening.
De BRP’s van de gemeenten zijn
eind december ruim een week niet
beschikbaar. Identiteitskaarten,
paspoorten of rijbewijzen aanvragen
kan daarom niet vanaf zaterdag 22
december 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019. Ook kunnen
inwoners geen uittreksels verkrijgen. Dit geldt voor alle locaties van
burgerzaken in beide gemeenten: in
Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Halfweg
en op Schiphol. Het advies is om
tijdig op de websites te kijken. Op
haarlemmermeergemeente.nl en
haarlemmerliede.nl staat tot wanneer
aanvragen of afhalen mogelijk is.
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Wie in de huidige gemeente Haarlemmermeer woont, kan dit jaar een
paspoort aanvragen, maar volgend
jaar ophalen. Voor inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude geldt
dat niet. Als zij dit jaar een paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs aanvragen, moeten zij die ook dit jaar nog

ophalen. Die kunnen zij dan uiterlijk
vrijdag 14 december 2018 aanvragen
en uiterlijk op 21 december 2018
afhalen.

Gemeentehuis Halfweg
Op dit moment is de balie van
burgerzaken in het gemeentehuis
in Halfweg tot nader order gesloten vanwege schade aan het pand.
Zolang het gemeentehuis in Halfweg
gesloten is, is voor inwoners van

Beeld: gemeente Haarlemmermeer

Fietsverlichting checken

Een fiets zonder gebreken
en een goede verlichting zijn
belangrijk voor de veiligheid
van fietsers. De Fietsersbond
houdt daarom in samenwerking met de gemeente een
actie in Hoofddorp. Daarbij
kan iedereen gratis zijn fiets
laten controleren. Fietsverlichting kan ter plekke worden gerepareerd. Als de verlichting wordt gerepareerd,
hoeven alleen de gebruikte
materialen zoals batterijen
en lampjes worden betaald.
Fietsers krijgen advies en tips
om zelf hun fiets te controleren of te repareren. De actie
is op zaterdag 27 oktober van
10.00-16.00 uur op het Burgemeester van Stamplein.
Op fietsersbond.nl is meer
informatie te vinden over
fietsverlichting.

Stem op
Haarlemmermeer voor
ABN AMRO Award

Aangifte doen
Aangifte doen van een geboorte
of overlijden kan in deze periode
wel. Geplande huwelijken kunnen
gewoon plaatsvinden. En ook voor
bijvoorbeeld legalisatie van een
handtekening of het melden van een
verhuizing, kunnen inwoners van
beide gemeenten aan de balies van
burgerzaken terecht.
Online vanaf 16 december gesloten
Via de website van een van de
gemeenten een uittreksel aanvragen
of andere diensten online regelen,
kan tot en met zondag 16 december
2018. Van maandag 17 december tot
en met vrijdag 21 december 2018
kan dat wel aan de balie, maar niet
via de websites.

Wat zijn de plannen van de
partijen die meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen
op 21 november in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude? Dat
is te lezen in de partijprogramma’s, die nu te vinden
zijn op haarlemmermeer.nl/
verkiezingen. Vanaf 1 januari
2019 vormen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede
en Spaarnwoude samen één
nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen
de inwoners van beide
gemeenten voor een nieuwe
gezamenlijke gemeenteraad. Op haarlemmermeer.
nl/verkiezingen komt alle
informatie te staan over de
verkiezingen. De komende
weken wordt de website
steeds verder gevuld.

Identiteitskaarten, paspoorten of rijbewijzen aanvragen kan niet vanaf zaterdag
22 december 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019. Foto: Danny de Casembroot
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
een balie ingericht in het raadhuis
in Hoofddorp. Inwoners van het
noorden van Haarlemmermeer kunnen vanzelfsprekend ook in Hoofddorp, Nieuw-Vennep of op Schiphol
terecht. Op haarlemmerliede.nl staat
de meest actuele informatie over het
gemeentehuis in Halfweg. Inwoners
van Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunnen met vragen bellen naar
020 4079000.

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

Vanaf 3 januari open
Op dinsdag 1 én woensdag 2 januari
2019 zijn de balies van burgerzaken
gesloten. Vanaf donderdag 3 januari
2019 zijn de balies op alle locaties
weer geopend (met uitzondering van
Halfweg) volgens de normale openingstijden van de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer. Inwoners kunnen
dan voor alle producten en diensten
weer bij burgerzaken terecht, zowel
aan de balie als digitaal.

De gemeente Haarlemmermeer maakt kans op de ABN
AMRO Circular Economy
Award in de categorie ‘beste
circulaire regio’. Iedereen
kan tot 6 november 12.00
uur een stem uitbrengen bij
de online publieksstemming
op stadszaken.nl/economie/
circulair. De verkiezing wordt
voor het tweede jaar georganiseerd. Doel van de award
is een pluim te geven aan
regio’s die het beste uitvoering geven aan circulaire
ambities en daarbij nadrukkelijk ook de samenleving
betrekken, met inbegrip van
het bedrijfsleven. Een jury
selecteerde drie regio´s op
basis van vooraf vastgestelde criteria, zoals circulariteit
in visie, circulariteit in organisatie, resultaat, interactie met
de omgeving, energie, materialen, afval en biodiversiteit.
De uitreiking is donderdag
8 november.

Vuurwerkvrije gebieden

Patiënten en bewoners van
zorginstellingen maar ook
dieren kunnen veel last hebben van de harde knallen van
vuurwerk. Daarom kan de
gemeente gebieden aanwijzen waar met Oud en Nieuw
geen vuurwerk afgestoken
mag worden. Bijvoorbeeld
rond kinderboerderijen of
ziekenhuizen. Rond het
Spaarne Gasthuis mag al
jaren geen vuurwerk afgestoken worden. Instellingen en
dorps- en wijkraden kunnen
de gemeente verzoeken om
ook andere gebieden aan te
wijzen die met de jaarwisseling vuurwerkvrij blijven. Een
verzoek indienen kan tot 5
november via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Bij-vriendelijk
gemeente

Haarlemmermeer is door
Nederland Zoemt benoemd
tot één van de veertig bijvriendelijke gemeenten
in Nederland. Daar is de
gemeente trots op, want ze
doet er alles aan om de bij
zich thuis te laten voelen.
Er worden bij-vriendelijke
bollen, heesters, planten
en bomen geplant, er zijn
insectenhotels, moestuintjes
en waar mogelijk worden
natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt. Haarlemmermeer is zelfs kanshebber
voor de titel bij-vriendelijkste
gemeente van Nederland.
Eind november wordt de
winnaar bekendgemaakt.

Haarlemmermeer maakt kans
op de titel van bij-vriendelijkste
gemeente. 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. Al het nieuws van de
gemeente staat op haarlemmermeer.nl/informeer. Abonneren op
de nieuwsbrief van InforMeer
online kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer.
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
Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Cruquiusbrug tijdelijk afgesloten
de brug tot die tijd veilig te laten werken. De twee draagtorens (Hameitorens), die het bovenste deel van
de brug dragen, moeten worden
vervangen. Ook worden reparaties
gedaan aan het rijdek. Om ervoor te
zorgen dat het werk zo snel mogelijk
klaar is, werkt de aannemer 24 uur
per dag en 7 dagen per week door.
De brug richting Hoofddorp is eerder
al vervangen.
Fiets en bus
Fietsers vanuit Heemstede worden
op de kruising N201/Javalaan omgeTijdens de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug moet het verkeer vooral in de
spits rekening houden met extra reistijd. Foto: provincie Noord-Holland
CRUQUIUS - Van maandag
22 oktober 9.00 uur tot maandag
5 november 5.00 uur vindt onderhoud plaats aan de Cruquiusbrug
richting Heemstede. Tijdens de
werkzaamheden zijn de Bennebroekerdijk en de Cruquiusdijk
vanaf de N201 afgesloten. Vooral in
de spits moet het verkeer rekening
houden met extra reistijd.

aan de brug richting Heemstede.
Deze wordt twee weken afgesloten
en het verkeer wordt in beide richtingen over de andere brug geleid. Om
het verkeer op de N201 zo goed mogelijk te laten doorrijden, komen er
tijdelijke verkeerslichten. Ook worden
de Cruquiusdijk en de Bennebroekerdijk vanaf de N201 afgesloten. Het
verkeer wordt met borden omgeleid.

De Cruquiusbrug bestaat uit twee
naast elkaar gelegen bruggen: één
voor het verkeer richting Heemstede
en één voor het verkeer richting
Hoofddorp. De werkzaamheden zijn

Onderhoud hard nodig
Vervanging van de brug richting
Heemstede is gepland in 2020. Uit
controle van de provincie blijkt dat
onderhoud nu toch snel nodig is om

leid. Ze kunnen dan aan de kant van
de Javalaan over het fietspad verder
richting Hoofddorp. De omleiding is
met borden aangegeven. Buslijn 340
blijft de normale route rijden.
De haltes blijven in gebruik.
Meer informatie
Meer informatie en kaarten met
omleidingsroutes zijn te vinden op
cruquiusbrug.nl. Wie vragen heeft
kan bellen met het provinciale servicepunt via 0800 0200600 (gratis) of
een e-mail sturen naar servicepunt@
noord-holland.nl.

Denise Abbas vertrekt

Column burgemeester
Ik had deze week een déjà-vugevoel.
Bij het introductieprogramma voor
kandidaat-raadsleden realiseerde ik
me ineens dat ik alweer 40 jaar geleden zelf ook bedacht dat ik actief
wilde worden in het openbaar bestuur. En waarom? Enerzijds omdat ik
graag zelf meebeslis over mijn leven
en mijn omgeving, anderzijds omdat
ik vanuit de kunde die ik heb ook voor
mensen op wil komen die dat om allerlei redenen zelf niet kunnen. Want
op 21 november van dit jaar vinden de
gemeenteraadsverkiezingen plaats
voor het huidige Haarlemmermeer
én het huidige Haarlemmerliede en
Spaarnwoude die vanaf 1 januari
2019 één gemeente vormen. Dat betekent dat er een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen voor de nieuwe
gemeente Haarlemmermeer. De raad
bepaalt de belangrijkste punten van
het beleid van de gemeente, bijvoorbeeld hoeveel woningen er moeten
komen en hoeveel hondenbelasting
u moet betalen. Deze volksvertegenwoordigers hebben een hoop voor
het zeggen, dus het is belangrijk dat
u uw stem uitbrengt. U heeft namelijk echt iets te kiezen. In de komende
periode zal ik u wat vaker informeren
over de verkiezingen in mijn column.
Op mij kunt u niet meer stemmen,

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie
maar weet u al op welke kandidaten u wél kunt stemmen? Bent u al
een beetje bekend met de partijprogramma’s? Of heeft u nog helemaal
geen idee? Om u een eindje op weg
te helpen, kunt u vanaf 26 oktober
gebruikmaken van de Stemwijzer en
het Kieskompas (op stemwijzer.nl en
kieskompas.nl). Daarin staan allerlei
thema’s die in onze gemeente spelen
en waarbij de partijen onderling van
mening verschillen. Dat zal u helpen
om te zien welke partij op de voor u
relevante onderwerpen het dichts bij
u staat. Wilt u de partijprogramma’s
op uw gemak bekijken? Of weten
wat u moet doen als u uw stempas
kwijt bent? Alle informatie over de
gemeenteraadsverkiezingen vindt u
op haarlemmermeer.nl/verkiezingen.
Stem ook op 21 november, ik hoop u
dan te zien tijdens mijn rondje langs
de stembureaus.

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Badhoevedorp
Prins Florispad (fietspad),
20 oktober-16 november, afgesloten.
Stevinstraat, 15-28 oktober, afgesloten.
Hoofddorp
Hoofdweg-Oostzijde, fietspad ter
hoogte van Vijfhuizerweg,
23-30 oktober, afgesloten.
Oesterdam, 23 oktober, afgesloten.
Siriusdreef, 23 oktober, weg half
afgezet.
Wijkermeerstraat, 19 oktober, weg
half afgezet.

Lijnden
New Yorkstraat, 22 oktober2 november, weg half afgezet.
Lisserbroek
Lisserdijk en Hillegommerdijk,
22-26 oktober, weg half afgezet.
Weteringbrug
Brug Oude Wetering, 21 oktober
’s nachts, brug geopend.
A44
Toeritten Oude Wetering en Kaagdorp,
20-21 oktober (tussen 21.00-12.00 uur),
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

Denise Abbas (61) vertrekt uit de Haarlemmermeerse gemeenteraad. Abbas trad in
1998 aan als raadslid. Met uitzondering van de periode 2002-2006, toen zij als fractiemedewerker actief was, zat ze in de gemeenteraad namens D66. “Ik kijk terug
op twintig mooie jaren. Na de verkiezingen zwaai ik af. Ik ga niet met pensioen, ik
ga meer tijd in fotografie steken.” Denise Abbas volgt een opleiding als fotografe
aan de Fotovakschool. Zij gaat de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november fotograferen. “Ik hoef geen standbeeld in mijn tuin,
maar ik heb wel de behoefte om mijn afscheid te markeren.” Lees het interview
met het vertrekkend raadslid op haarlemmermeer.nl/informeer. 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 18 oktober
17.00-17.15 uur: Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de
agenda, van de verslagen van 6 en 13 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.
19.00-20.00 uur: Sessie aangevraagd door fractie CDVP over Beroep op
zelfrealisatie inzake dossier Onteigening Woon- en
Winkelcomplex Concourslaan-Tuinweg in Hoofddorp.
(2018.0042546). Raadzaal
19.00-20.00 uur: Sessie Integraal Meerjarenplan Veiligheid 2019-2022
Noord-Holland (2018.0058838). Heijezaal
Ca. 20.15 uur:
Stemmingen. Raadzaal
Overige data Raadsplein: op 25 oktober is er geen Raadsplein. Volgende
bijeenkomsten van de raad zijn op 1 november (begroting 2019 etc. aanvang
17.00 uur) en 8 november (sessies, aanvang 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

