
De drie sociaal rechercheurs van de 
gemeente Haarlemmermeer hebben 
62 meldingen onderzocht. Daarbij 
ging het om meldingen over het ver-
zwijgen van het samenwonen met 
een partner, inkomsten uit ‘zwart 
werk’, verzwegen vermogen, inkom-
sten uit hennepteelt en het opgeven 
van een vals woonadres.  

Misbruik aanpakken 
Wethouder Sociale Zaken, Ap 
Reinders, is blij met de resultaten. 
“Er zijn omstandigheden dat iemand 
niet of minder kan werken. Daarvoor 
hebben we een sociaal vangnet, de 
bijstand. We zijn er verantwoorde-
lijk voor dat de schaarse middelen 
die we hiervoor hebben, ten goede 
komen aan diegenen die daar recht 
op hebben. Dat betekent dus dat we 
misbruik aanpakken.”  
De sociaal rechercheurs onderzoe-
ken meldingen van zowel binnen als 
buiten de gemeentelijke organisatie. 
Ook anonieme tips van inwoners 
worden bekeken. De 62 meldingen 
betroffen voor het grootste deel part-
ner- en woonfraude of ‘zwartwerken’. 
De sociaal rechercheurs werken ook 
samen met de partners uit de sociale 
zekerheid zoals UWV.  
 
Heronderzoek 
“We willen in 2017 vaker individueel 
contact met cliënten hebben. Zo 

kunnen we tijdig veranderingen in 
de uitkeringssituatie signaleren en 
kunnen we de uitkering zo nodig 
aanpassen. Al onze cliënten heb-
ben daarom een vaste casemanager 
gekregen, een vast aanspreekpunt. 
Er is namelijk lang niet altijd sprake 
van opzet en met deze heronderzoe-
ken kunnen we dus vergissingen met 
grote gevolgen voorkomen”, aldus 
wethouder Reinders.  
 
Uitkering stopzetten 
Onderzoek naar mogelijke fraude 
kost tijd, maar de praktijk laat zien 
dat ten onrechte betaalde uitkeringen 
met succes teruggevorderd kunnen 
worden. Ap Reinders: “We hebben 
de afgelopen jaren bij een aantal 
onderzoeken vermogen in de vorm 
van tegoeden op de bankrekening 
en goederen in beslag genomen en 
zo onze vorderingen geïncasseerd. 
Bovendien wordt de uitkering stop-
gezet als we fraude ontdekken. We 
accepteren niet dat iemand fraudeert 
en treden daar gepast en kordaat 
tegen op. Daarmee bereiken we dat 
sociale voorzieningen terechtkomen 
bij inwoners die daar recht op hebben 
en ondersteuning van ons nodig heb-
ben. We laten iemand die fraudeert 
daar niet mee weg komen.” 
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Voordragen voor 
lintjesregen  
26 Haarlemmermeerders en 
een Aalsmeerse ontvingen in 
Hoofddorp op 26 april tijdens 
de lintjesregen een Konink-
lijke Onderscheiding. Men-
sen die een uitzonderlijke 
prestatie hebben geleverd of 
die zich vijftien jaar of langer 
vele uren per week inzetten 
als vrijwilliger, komen voor 
zo’n ereblijk in aanmerking. 
Iedereen kan iemand voor-
dragen die het verdient om 
op deze manier in het zon-
netje te worden gezet. Voor-
dragen voor de lintjesregen 
van 2018 kan tot 15 augustus 
2017. Meer informatie: 0900 
1852. Zie ook haarlemmer-
meer.nl/lintjes.  
 
Meepraten over 
veiligheid in Floriande 
Onder de noemer ‘de 
Veiligheidsdialoog, 
samen in gesprek over 
veiligheid en leefbaarheid’ 
gaan handhavers van de 
gemeente naar markten 
en winkelcentra om met 
inwoners in gesprek te gaan. 
De gemeente wil inwoners 
betrekken bij het nieuwe 
veiligheidsbeleid van 
Haarlemmermeer. Centraal 
tijdens de gesprekken staat 
de vraag: hoe ervaart de 
inwoner en ondernemer van 
Haarlemmermeer veiligheid 
en leefbaarheid in de eigen 
buurt? Op 5 augustus zijn 
de handhavers van 10.00 
uur tot 12.30 uur met een 
stand te vinden op de 
weekmarkt in Floriande. 
De handhavers gaan ook 
nog naar Vijfhuizen en 
Haarlemmerliede. Zodra die 
data en locaties bekend zijn, 
worden die in InforMeer 
gepubliceerd.

Zomerwandelen in 
Haarlemmermeer 
Ook dit jaar organiseert 
Sportservice Haarlemmer-
meer weer Zomerwandelen. 
Gezondheid, sociale con-
tacten en natuur, alles komt 
samen tijdens de zomerwan-
delingen van Sportservice 
Haarlemmermeer. Tijdens 
Zomerwandelen kunnen 
de deelnemers de mooiste 
plekjes van Haarlemmermeer 
ontdekken. Vanaf verschil-
lende vertrekpunten worden 
gedurende anderhalf uur 
inspirerende routes verkend. 
Er zijn zomerwandelingen 
in: het Haarlemmermeerse 
Bos (3 augustus); Zwanen-
burg, Houtrak (9 augustus); 
Hoofddorp, Toolenburgerplas 
(18 augustus); omgeving 
Lisserbroek (23 augustus) 
en Nieuw-Vennep, Venne-
perhout (29 augustus). Alle 
wandelingen beginnen om 
9.30 uur, deelnemers betalen 
3,50 euro, dit is inclusief een 
kop koffie of thee na afloop. 
De wandelingen zijn geschikt 
voor wandelaars van elk 
niveau. Meer informatie via 
sportservicehaarlemmer-
meer.nl.

Rondje fietsen door Haarlemmermeer

De opbrengst van de veiling in 
het Oude Raadhuis kwam ten 
goede aan de kinderafdeling van 
het Cebu City Medical Center. Het 
ziekenhuis was erg beschadigd 
tijdens de zware aardbeving in 
2013 en sindsdien ondergebracht 
in enkele kantoorgebouwen en 
de voormalige brandweerkazerne. 
Een goed doel dus voor deze 
veiling. Vanzelfsprekend loste de 
burgemeester zijn ‘schuld’ in.  

Fietsen 
Job had zelf de tocht uitgezet 
in het noordwestelijk deel 
van Haarlemmermeer met als 
vertrekpunt het raadhuis.  
Job: “De route gaat langs mooie 
groene gebieden rondom Hoofddorp. 
En de Cebu City Brug moest 
natuurlijk gepasseerd worden!” Bij 
deze brug over de Hoofdvaart, bij 
het hoofdbureau van politie, werd 
even gestopt voor het maken van 
wat foto’s. Het vervolg ging over de 
historische Geniedijk, die de polder 
doorsnijdt. In tijden van oorlog zou 

de dijk de scheiding zijn tussen 
het zuidelijk deel dat onder water 
moest worden gezet en het droge 
noordelijk deel, binnen de Stelling 
van Amsterdam. Zover is het nooit 
gekomen.  

Zeer divers
De tocht ging vervolgens langs het 
Haarlemmermeerse Bos richting Big 
Spotters Hill, een overblijfsel van de 
Floriade 2002. Door natuurgebied De 
Groene Weelde richting het Cruquius 
Gemaal en via de Spieringweg naar 
Zwaanshoek. Zoals de beide fietsers 
opmerkten: een zeer diverse en 
interessante route. Niet alleen de 
natuur is divers in de polder, ook is 
goed te zien wanneer welke wijken 
met de bijbehorende bouwstijlen 
zijn ontwikkeld. Daarna ging de 
tocht naar PARK21, waar Job nog 
niet vaak was geweest, en de 
Toolenburgerplas met daarnaast de 
spiksplinternieuwe wijk Tudorpark. 
Uiteindelijk fietsten ze via de wijk 
Toolenburg terug naar het raadhuis in 
Hoofddorp. 

Job den Heeten 
Job den Heeten volgt de opleiding Bèta–Gamma met een major 
Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij actief 
voor MyCebu, de jongerenorganisatie van de Vereniging Haarlemmer-
meer Cebu. Vorig jaar, tijdens het tienjarig bestaan van MyCebu, is hij 
op uitwisselingsbezoek geweest in de Filippijnen. Dit jaar logeerden 
twee jongeren van de delegatie uit Cebu bij hem thuis. Kortom: de 
fietstocht met de burgemeester was een passende ‘beloning’ voor zijn 
betrokkenheid bij Cebu City. 

HAARLEMMERMEER - Het was woensdag 26 juli een mooie zonnige dag 
met weinig wind. Prima dag dus voor een fietstocht door de mooie Haar-
lemmermeerpolder. Dat deed geboren en getogen Hoofddorper Job den 
Heeten (21) samen met burgemeester Theo Weterings (58). Job had op 7 
juni deze fietstocht met de burgemeester op een veiling ten bate van het 
ziekenhuis in zusterstad Cebu op de Filipijnen verkregen.

Burgemeester Theo Weterings en Job den Heeten op de Cebu City Brug. Foto: Jur Engelchor.  

Voorbereidingen aanleg 
nieuwe Sloterbrug 

BADHOEVEDORP - Net als de gemeente Haarlemmermeer en de Ver-
voerregio Amsterdam, heeft nu ook de gemeenteraad van Amsterdam 
financiële middelen gereserveerd voor vervanging van de Sloterbrug in 
Badhoevedorp. 

Wethouder Derk Reneman (Verkeer): 
“Dit is erg goed nieuws voor de 
inwoners van Badhoevedorp en een 
mijlpaal die gevierd mag worden. 
Amsterdam en Haarlemmermeer 
zullen het ontwerp en de uitvoering 
afstemmen met omwonenden, 
nabijgelegen bedrijven en betrokken 
dorps- en wijkraden. Hiervoor wor-

den deze partijen na de zomer uitge-
nodigd. We zijn blij dat de gemeen-
teraad van Amsterdam wil bijdragen 
zodat de vervanging van de brug nu 
ook daadwerkelijk in beeld is.” 
 
Vervanging 
In 2013 besloot de gemeente 
Haarlemmermeer de uit 1962 stam-
mende Sloterbrug te vervangen door 
een nieuwe. Door de toegenomen 
verkeersdrukte is de brug een knel-
punt geworden voor wegverkeer en 
gevaarlijk voor fietsers en voetgan-
gers. 

De Sloterbrug over de Ringvaart die Badhoevedorp verbindt met de wijk Sloten in de 
gemeente Amsterdam. Foto: Margo Oosterveen. 

Fraude loont niet 
HAARLEMMERMEER - De gemeente heeft in 2016 bijna 365.000 euro 
bespaard op uitkeringsbedragen van inwoners die hun uitkering ten on-
rechte ontvingen. Naast het direct stopzetten van deze uitkering wordt 
gelijk ook alles in het werk gesteld om in deze gevallen het gefraudeerde 
bedrag terug te krijgen. Die terugvordering omvat ook nog eens een 
bedrag van bijna 360.000 euro. 

Handhavers op de markt in Hoofd-
dorp voor de veiligheidsdialoog.   



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 griffie.          

Het is zomerreces. 
 
Volgend Raadsplein: donderdag 7 september om 17.00 uur en donder-
dag 14 september om 19.00 uur.    
   

■ Info, vragen en contact
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad       
griffie@haarlemmermeer.nl 
023 567 6819     
@HlmmrRaad           

Colofon

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 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
haarlemmermeer.nl
Facebook.com/ 
gemeentehaarlemmermeer

Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Drukte bij Burgerzaken 
In de vakantieperiode is het 
bij Burgerzaken drukker dan 
gewoonlijk. Wie nog een 
paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs wil aanvragen, 
doet er verstandig aan om 
ruim op tijd een afspraak te 
maken. Hiermee zijn lange 
wachttijden te voorkomen. In 
het raadhuis en de service-
centra kunnen inwoners tot 
13.00 uur vrij binnenlopen 
en op afspraak tot 17.00 uur 
bij Burgerzaken terecht. Een 
afspraak maken is ook nodig 
om een aanvraag te doen 
tijdens de avondopenstel-
lingen (tot 20.00 uur) en bij 
de gemeentebalie op Schip-
hol. Het is mogelijk om het 
reisdocument tegen betaling 
van de bezorgkosten te laten 
thuisbezorgen. Meer informa-
tie via haarlemmermeerge-
meente.nl/taak/contact.   
 
Moestuin Tudorpark naar 
PARK21 
De biologische Moestuin Ver-
eniging Tudorparktuin gaat in 
de tweede helft van septem-
ber naar PARK21. De moes-
tuinvereniging is ontstaan 
als experiment om op bouw-
grond tijdelijk een moestuin 
te faciliteren, zolang de grond 
nog niet nodig was voor 
woningbouw. De moestuin 
gaat nu, na ongeveer zes jaar 
in Tudorpark, plaats maken 
voor de bouw van woningen. 
Na de verhuizing verandert 
de naam in Moestuin Vereni-
ging PARK21. De moestuin 
is bedoeld om sociaal, eco-
logisch, duurzaam en biolo-
gisch te tuinieren. In totaal 
zijn er 62 tuinen, waarvan er 
nog enkele te huur zijn voor 
nieuwe leden. 

Meer nieuws op haarlemmermeergemeente.nl/informeer-online

Een compleet overzicht van de nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen staat 
op haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er live.andes.nl/
ltcmobile/Haarlemmermeer.

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:  

Aalsmeerderbrug 
Boeingavenue, 7-8 augustus, weg half 
afgezet.   

Beinsdorp/Hoofddorp 
Fietspad N205, 7 augustus-1 septem-
ber, geheel afgesloten.   

Hoofddorp 
Fietspad Bennebroekerweg, 7-10 
augustus, geheel afgesloten. 
Citrus, 7 augustus, weg half afgezet.  

 

Nieuw-Vennep 
Wikkestraat, 7 augustus, weg half 
afgezet.  

Vijfhuizen 
Vliegersplein, 8 augustus, weg half 
afgezet.  

Zwaanshoek 
Goudriaanstraat, 7 augustus, geheel 
afgesloten.    

Werken aan de weg

Rol ouders bij aanpak jeugdoverlast 

HAARLEMMERMEER – Vaker dan voorheen nemen politie en gemeente 
bij jeugdoverlast contact op met de ouders om hen op de hoogte te 
brengen van het gedrag van hun kinderen. Inwoners die overlast ervaren 
kunnen zelf ook proberen met jongeren in gesprek te gaan.  

Zomer, vakantie, geen huiswerk 
en lekker lang licht. Jongeren zijn 
daarom vaker en later op straat: 
rondhangen, kletsen, een balletje 
trappen. Prima natuurlijk, want net 
als iedereen mogen jongeren gebruik 
maken van de openbare ruimte 
om bij elkaar te zijn. Toch kunnen 
omwonenden hierdoor soms overlast 
ervaren.   

In gesprek 
Wie overlast ervaart, kan zelf probe-
ren met jongeren in gesprek te gaan. 
Rustig en vriendelijk blijven werkt 
meestal beter dan boze woorden 
of een opgeheven wijsvinger. Vaak 
hebben jongeren geen idee dat hun 
gedrag storend is voor anderen. Wie 
tips wil of meer hulp nodig heeft om 
het gesprek aan te gaan, kan contact 
opnemen met het jongerenwerk 
van MeerWaarde via informatie@
meerwaarde.nl.  

Melding doen 
Helpt een gesprek niet, dan kunnen 
inwoners een melding doen van de 
overlast bij de gemeente via straat-
coaches@haarlemmermeer.nl of bij 
de politie via 0900 8844. Het beste is 
om dat te doen op het moment zelf 
dat er overlast is. Het kan zijn dat de 
politie of straatcoaches niet direct 
komen omdat ergens anders zaken 
spelen met een hogere prioriteit, 
maar melden is altijd zinvol. Elke 
melding wordt geregistreerd zodat 
een goed overzicht ontstaat waar, 
wanneer en hoe vaak sprake is van 
overlast.   

Surveilleren 
Bij de aanpak van jeugdoverlast 
werken gemeente, politie en Meer-
Waarde goed samen. Zij hebben 
regelmatig overleg. De straatcoaches 
van de gemeente surveilleren bij 
plekken waar jongeren vaak rondhan-
gen en gaan op meldingen af. Net als 
de politie kunnen zij een bekeuring 
geven als jongeren dingen doen die 
niet mogen. De jongerenwerkers 
van MeerWaarde hebben een meer 
begeleidende en coachende rol.   

Ouders 
De gemeente en de politie hebben 
afgesproken altijd contact op te 
nemen met de ouders bij serieuze 
overlast, als er sprake is van drugs of 
alcohol bij minderjarigen of wanneer 
ze andere zaken zien die aanleiding 
tot zorg kunnen zijn. Afhankelijk van 
de situatie krijgen de ouders dan 
een telefoontje, een brief of een 
huisbezoek. Zij worden op de hoogte 
gebracht van het gedrag van hun kind 
en gewezen op hun verantwoorde-
lijkheid als ouder. Door de ouders 
er meer bij te betrekken hopen 
gemeente, politie en MeerWaarde 
de jeugdoverlast verder terug te 
dringen.  

Meer informatie via haarlemmer-
meergemeente.nl/jeugdoverlast 
of mail naar aanpakjeugdoverlast@
haarlemmermeer.nl.  

Jongeren bij het jeugdhonk in wandelpark Zwanenburg. Foto: Mariette Carstens fotografie.  

Inschrijving voor Zaai 
2017/2018 van start
HAARLEMMERMEER - In september start weer een nieuw seizoen van 
Zaai, het coachings- en leertraject voor startende ondernemers die korter 
dan drie jaar een eigen bedrijf hebben. Inschrijven kan tot eind augustus.  

Afgelopen mei is er weer een 
Zaaiseizoen succesvol afgesloten. 
Angratia Belfor, Monique Halfhide en 
Monique Terlouw waren deelnemers 
van Zaai. Het klikte onderling en ze 
gingen samen aan de slag met ‘VAn-
gels: voor professioneel virtueel sup-
port’. Monique Halfhide vertelt: “Ik 
heb veel nieuwe inzichten gekregen 
door Zaai en nieuwe contacten met 
ondernemers uit Haarlemmermeer 
opgedaan. En nu de samenwerking 
met twee andere virtuele assistenten 
uit Haarlemmermeer.” Een ‘virtuele 
assistent’ is iemand die op afstand, 
vanuit zijn of haar eigen kantoor, als 
assistent voor verschillende op-
drachtgevers werkt. 

Waarom Zaai?  
“Elke startende ondernemer heeft 
weleens zijn twijfels, kampt met 
opstartproblemen of wil over zijn 

ideeën sparren. Je bent niet alleen! 
Bij Zaai ontmoet je andere onder-
nemers met wie je kunt sparren en 
netwerken. Je leert van elkaar en je 
wordt met respect en vertrouwen 
behandeld. Het is een warm bad, 
maar verwacht geen gespreid bedje. 
Het is jouw onderneming, je moet 
het toch allemaal zelf doen,” aldus de 
dames van VAngels.    

Inschrijven 
In september start weer een nieuw 
seizoen van Zaai. Wethouder Ap 
Reinders over Zaai: “Als je als onder-
nemer bereid bent tijd en energie 
te steken in je startende bedrijf en 
je staat open voor feedback, leren 
en netwerken, dan kan ik Zaai echt 
aanraden.” Inschrijven kan tot eind 
augustus 2017 via Zaaihaarlemmer-
meer.nl.  

Angratia Belfor, Monique Halfhide en Monique Terlouw waren deelnemers van Zaai. 
Foto: Yolanda Broekhuizen, XI Fotografie.

Biologische moestuin. Foto: PARK21.  


