Groene Loper Festival
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Zien en meedoen bij SportFair 2018
HOOFDDORP - Iedere maand publiceert de gemeente zo’n 250 officiële bekendmakingen (zie rode kader). InforMeer gaat op zoek naar de verhalen
achter die bekendmakingen. Jelle ter Veen organiseert de SportFair Haarlemmermeer die zondag 10 juni bij de Toolenburgerplas plaatsvindt. “Het
is echt een dag voor iedereen, jong en oud, validen en mindervaliden!”
“Er zijn zoveel méér sporten dan
voetbal, hockey of tennis. Hapkido
bijvoorbeeld, een Koreaanse zelfverdedigingskunst. Of skeeleren.” Sinds
2010 nodigt SportFair Haarlemmermeer alle lokale sportverenigingen uit
om hun sport te laten zien onder het

motto: zien en meedoen. Jelle ter
Veen van Stichting SportFair: “Zo’n
zestig sportclubs waren vorig jaar
aanwezig met sportclinics, demonstraties en een eigen stand op het
veld langs de Toolenburgerplas.”

18! Helemaal klaar
voor zelfstandigheid?

Rugby, kanoën of BMX
Sporten is voor iedereen, aldus Ter
Veen. “Ouderen willen fit en vitaal
blijven. Het is fijn te weten welke
mogelijkheden er in de buurt zijn op
sportief gebied. Ook is het leuk om
kinderen die op zoek zijn naar een
passende sport, kennis te laten maken met mogelijkheden die minder
bekend zijn. Denk aan rugby, BMX
rijden of schaken, maar ook watersporten als zeilen en kanoën.” Voor
de allerkleinsten is er zondag een kinderfunpark met een spellenparcours.
Op het hoofdpodium zijn de hele dag
dansoptredens te zien.

Zaken goed geregeld
De aangevraagde evenementenvergunning zorgt dat de meest uiteenlopende zaken geregeld moeten
zijn. “Dat het terrein bijvoorbeeld
beschikbaar is en er niet een andere
activiteit plaatsvindt. Voldoen alle
technische installaties aan de eisen
van de brandweer? Wordt het water
van de toiletten geloosd of opgevangen?” De vergunning voor de Family
Obstacle Run werd tot Ter Veens spijt
niet verleend. “De tijd was te beperkt om dit veilig en goed te kunnen
organiseren, maar wie weet volgend
jaar!” Kijk voor meer informatie op
sportfair.nl.

Het groenste festival van
Nederland komt er weer aan.
Zondag 24 juni van 12.0017.00 uur is iedereen van harte
welkom op het gratis Groene
Loper Festival op het Raadhuisplein in Hoofddorp. Een
pure, lokale markt met
(h)eerlijke producten, hapjes
en drankjes, verrassende
muziek, straattheater en tal
van inspirerende, duurzame
en groene workshops voor
jong en oud. Bezoekers kunnen onder andere meedoen
met een workshop bamboe
bouwen en een circulaire
wandeling maken door Hoofddorp. Meer informatie op
hoofddorpwinkelstad.nl/groene-loper-festival en de Facebookpagina van het Groene
Loper Festival Hoofddorp.

Wandelen langs
orchideeën

Orchideeën staan nu in bloei.
Deze beschermde planten
doen het goed op de grond
van Hoofddorp, al heeft dit
jaar een aantal soorten wel te
lijden onder het droge voorjaar. Liefhebbers kunnen een
wandelroute volgen langs
plekken waar orchideeën
staan. De 2 km lange route
loopt vanaf de Fruittuinen
(bij de Burgemeester van
der Willigenlaan) tot aan de
Wegalaan bij bedrijventerrein
Beukenhorst-Oost. Onderweg komen wandelaars verschillende orchideeënsoorten
tegen zoals de rietorchis,
de bijenorchis, de moeraswespenorchis en de brede
wespenorchis. Kijk voor meer
informatie en de routebeschrijving op haarlemmermeer.nl/orchideeroute.

Veel sporten worden gedemonstreerd tijdens de SportFair. Foto: Danny de Casembroot

Rose Kattenberg is blij met de checklist van de gemeente voor 18-jarigen.
Foto: Jur Engelchor
HAARLEMMERMEER - In januari
werd Rose Kattenberg achttien.
Dat er dingen zouden veranderen,
wist ze. Al had ze geen idee wat
precies. “Zo kreeg ik een financiële
toelage op mijn rekening gestort,
in plaats van de kinderbijslag
die mijn ouders ontvingen.” Elk
jaar worden zo’n 2.000 jongeren
in Haarlemmermeer 18 jaar. De
gemeente heeft nu voor hen een
digitale checklist ontwikkeld met
zaken die ze moeten regelen.
“Dat je alcohol mag drinken, je rijbewijs halen en stemmen, weet elke
18-jarige, maar wat je verder moet
regelen of waaraan je moet denken,
daar ben ik al doende achter gekomen.” Rose Kattenberg werd als een
van de eersten van haar vriendenclub
achttien en ook thuis is zij de oudste.
“Het enige dat ik wist, was dat ik
een zorgverzekering moest regelen.
Maar hoe kies je die uit? Wat is duur
of goedkoop? Ik vond het prettig
dit soort zaken met mijn ouders te
bespreken. Een vriendin koos ervoor
alles alleen te doen. Dan is het knap
lastig om wegwijs te worden in de
veelheid aan informatie.”

Waaraan denken?
Des te fijner dat er nu een checklist
is die dit in één oogopslag inzichtelijk
maakt, vindt Rose. “Van de overheid
ontving ik een brief over verzekeringen en belastingzaken, maar het
regelen van alle financiële zaken
voor studie, woonruimte, levensonderhoud, moet je zelf uitvinden.
Het kleedgeld dat ik van mijn ouders
kreeg, stopte bijvoorbeeld. Hoe
verdeel je je geld over alle dingen die
ook geld kosten zoals een zorgverzekering?” Gelukkig hoeven niet alle
beslissingen in één keer te worden
genomen. Maar weten waar je aan
moet denken maakt het volgens
Rose een stuk makkelijker.
Ouders
Ook voor ouders is de checklist interessant. Saskia Streefkerk van het
Jongeren Informatie Punt (JIP): “Ouders zijn betrokken bij hun kind en
willen weten wat de rechten en plichten zijn van hun (bijna) 18-jarige.” Ze
merkt dat sommigen ouders geneigd
zijn veel over te nemen van hun kind.
Hoe goed bedoeld ook, dit helpt een
kind niet zelfstandig te worden. “Aan
de andere kant rekenen jongeren
zichzelf snel rijk vanuit onbekendheid
met nieuwe verplichtingen, dan is het
toch fijn als een betrokken volwassene meedenkt.”
Lees het hele verhaal op haarlemmermeer.nl/informeer. De checklist staat
op socialekaarthaarlemmermeer.nl.

Officiële bekendmakingen per e-mail ontvangen
Vergunningaanvragen, -verleningen en andere officiële bekendmakingen van de gemeente, het hoogheemraadschap van Rijnland, de
provincie en het Rijk zijn te vinden via officielebekendmakingen.nl.
Via overuwbuurt.overheid.nl kan iedereen een abonnement nemen op
een e-mailservice en zo bekendmakingen over zijn of haar buurt (‘Berichten over uw buurt’) via e-mail ontvangen. De app ‘Over uw buurt’
maakt overheidsberichten uit heel Nederland toegankelijk. Wie geen
toegang heeft tot internet, kan contact opnemen met de gemeente,
telefoon 0900 1852.

Racen met zonneboot

Leerlingen van het Kaj Munk College doen mee aan de Young Solar Challenge, een wedstrijd voor jongeren in zelfgemaakte zonneboten. Afgelopen zaterdag was de tweede
van in totaal vijf races. Om mee te kunnen doen, haalden de leerlingen geld op via het
crowdfundingplatform Nieuwe Pioniers. Wethouder John Nederstigt reikte hen zaterdag
namens de gemeente de ‘verdubbelaar’ uit, een bedrag van 1.200 euro. Lees het interview met een van de leerlingen op haarlemmermeer.nl/youngsolarchallenge.
Foto: Jur Engelchor

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

Er zijn bijzondere orchideeën te
zien in Hoofddorp.
Foto: Margo Oosterveen

Versla de Waterwolf in
Madurodam

Dat het Cruquiusgemaal in
Madurodam wordt nagebouwd (schaal 1:2) wisten
we. Nu is ook de naam van
deze nieuwste indoorattractie
bekendgemaakt: de Waterwolf. Dit is een verwijzing
naar het immense Haarlemmermeer dat tussen de 15e
en 19e eeuw stukken land
verslond. Met de nieuwe
attractie wil Madurodam
het verhaal vertellen van de
drooglegging van Haarlemmermeer. Bezoekers ervaren
hoe de Nederlanders de verwoestende Waterwolf overwonnen en met ’s werelds
grootste stoommachine van
water land maakten. Ze gaan
terug in de tijd, zitten nu
zelf aan de knoppen, en zetten met vereende krachten
de machine in werking. De
attractie gaat deze zomer
open.

Haarlemmermeer Run

Zondag 2 september is de
14e editie van de Haarlemmermeer Run. Deelnemers
kunnen kiezen uit drie afstanden: 5 km, 10 km of 21 km
(halve marathon). Voor kinderen is er een jeugdloop van
1,2 km. Start en finish zijn
in het honkbalstadion van
de Hoofddorp Pioniers. Er
zijn kleedruimtes. Ook kunnen deelnemers hier gratis
een sportmassage krijgen.
Inschrijven kan tot maandag
20 augustus. Meer informatie
via haarlemmermeerrun.nl.

Start en finish zijn in Sportpark
Pioniers. Foto: Margo Oosterveen

Buxusrups: natuurlijke
bestrijding

In het voorjaar duikt de
buxusrups (rups van de
buxusmot) weer op. De
gemeente onderneemt geen
actie tegen rupsen in de
openbare ruimte, tenzij die
een gevaar vormen voor de
volksgezondheid of de openbare veiligheid. Dit is bij de
buxusrups niet het geval. Wel
eten de rupsen buxusplanten
kaal. Bestrijd de rupsen niet
met chemische middelen.
Vogels voeden hun jongen
met rupsen en die krijgen het
gif dan ook binnen. Gebruik
liever een plantaardig middel
zoals Pyrehtrum-sap, verkrijgbaar bij het tuincentrum.

Deze rups heeft nooit genoeg.
Foto: Böhringer Friedrich

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en
wordt wekelijks huis-aan-huis
verspreid in Haarlemmermeer
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nieuwe Kern biedt ‘cirkel van zorg’
NIEUW-VENNEP - Er wordt druk gebouwd aan de Nieuwe Kom in
Nieuw-Vennep. Niet alleen schieten de woningen in de Jonkheer van de
Pollstraat al aardig op. Onlangs startte aan de Doorbraak, bij de Schoolstraat, ook de bouw van een nieuw medisch centrum. Verschillende
zorgverleners vinden er straks onderdak. “Prettig voor ons én voor de
patiënten”, aldus huisarts Timo Bongers.
De fundering en de vloer liggen er al.
Ook de naam is feestelijk onthuld: De
Nieuwe Kern. Timo Bongers legt uit:
“Wij zien het centrum als de basis of
‘kern’ van de eerstelijns gezondheidszorg in deze wijk.” Bovendien is de
naam mooi in lijn met ‘Nieuwe Kom’
en ‘Nieuw-Vennep’. Bongers, verbonden aan de huisartsenpraktijk van Ben
Röling, is blij dat de bouw van het
medisch centrum is gestart. “We zijn
er al lange tijd mee bezig. De Nieuwe
Kom is een mooie locatie. Ook voor
onze patiënten, want de meesten
wonen aan deze kant van het dorp.”
Beter en sneller afstemmen
De Nieuwe Kern wordt een gebouw

Klaar voor de toekomst
Weerman verheugt zich op de samenwerking op de nieuwe werkplek.
“Het is stimulerend en motiverend
om intensief samen te werken met
professionals uit verschillende disci-

plines. Er komt een aantal jonge huisartsen, wat ik heel leuk vind. Gunstig
is ook dat we in De Nieuwe Kom
dicht bij medewerkers van welzijnsorganisatie MeerWaarde zitten met
wie wij regelmatig contact hebben.
Met het geïntegreerd zorgaanbod in
De Nieuwe Kern zijn wij klaar voor de
toekomst.” Timo Bongers: “Niet alleen onze zorg is trouwens toekomstbestendig, maar ook het gebouw: dat
wordt gasloos en energiezuinig.”
Naar verwachting wordt het medisch centrum eind van dit jaar/begin
volgend jaar opgeleverd. De Nieuwe
Kern kan dan in het voorjaar van 2019
van start.

Mensen worden ouder
Ook fysiotherapeut Peter Weerman,
van Verheul en Weerman Fysiotherapeuten, is enthousiast. “Wij geloven

Column burgemeester
Uw rondjes door de polder zijn zo’n
beetje afgerond?
“Voorlopig althans wel! Vorige week
ben ik nog een dagje op stap geweest
naar Fort Hoofddorp, waar een mooi
plan ligt om nieuwe voorzieningen te
vestigen. Die moeten ervoor zorgdragen dat er heel gericht publiek wordt
gelokt dat houdt van kunst en cultuur
(en een hapje en drankje!) en dat het
Fort zo een prachtige parel kan worden aan de rand van het centrum
van Hoofddorp. De ruim honderd jaar
oude betonnen locatie zal niet langer
een sta-in-de-weg of een verdomhoekje zijn, maar wordt herontwikkeld tot een magneet voor mensen
die een rustpunt en culturele verrijking zoeken.
En wat is mooier dan vandaaruit door
te fietsen over de Geniedijk richting
Fort Vijfhuizen. Dat is even doortrappen, maar er wacht een geweldige finale. Fort Vijfhuizen zelf is al een enorme inspiratiebron, met zijn verborgen
ruimtes en steeds weer andere kunstenaars die er hun beeldende kunst
exposeren. En als je de trap aan de
andere kant van de dijk afloopt, kom
je in de genieloods terecht: een van
de twee overgebleven metalen genieloodsen (de overige zijn of waren
van hout). De curator van het Fort kan
daar ruimte ter beschikking stellen

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie
aan een binnen- of buitenlandse kunstenaar die in de relatie tot de omgeving een uitdaging vindt. Kortom, het
was weer een inspirerende middag!
En daarmee zijn de rondjes voorlopig
ten einde gekomen. Wat me vooral
bijblijft, is het ongebreidelde enthousiasme waarmee iedereen mij mee
wil nemen in de historie en toekomst
van alles wat zich in onze polder afspeelt. Ik kan alleen maar zeggen dat
het hartverwarmend is geweest, alle
kopjes koffie en lekkernijen, allerlei
boekjes en tijdschriften en andere
herinneringen die ik meekreeg. Maar
vooral de wil van iedereen om de zo
jonge gemeente Haarlemmermeer in
al haar veelkleurigheid en veelkernigheid aan de waarnemend burgemeester te ‘verkopen’, dank daarvoor!
En o ja: er zijn een aantal korte filmpjes opgenomen in het kader van de
promotie van onze gemeente. Die
kunt u vinden op youtube.com/gemhaarlemmermeer.”

Werken aan de weg

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.

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Reacties: Cluster Communicatie
en Externe Betrekkingen,
Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp
of nieuws@haarlemmermeer.nl
www.haarlemmermeer.nl/
informeer
facebook.com/
gemeentehaarlemmermeer

Hoofddorp
Hoofdweg kruising Burgemeester
van Stamplein, 11-15 juni, weg half
afgezet.
Hoofdweg brug Luit, 13-25 juni,
weg half afgezet.
Kruisweg ter hoogte van nr. 1025,
12 juni, weg half afgezet.
Taurusavenue, 11 juni-2 juli,
fietspad afgesloten.

Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

met drie bouwlagen. Hier vestigen
zich straks huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, wijkzorg, een apotheek en een medisch
diagnostisch centrum. “Doordat we
bij elkaar zitten, kunnen we beter
en sneller met elkaar overleggen
en afstemmen. Zo kunnen wij de
patiënten optimale zorg bieden. Voor
hen is het bovendien prettig dat ze
voor allerlei zaken op het gebied
van gezondheid en zorg op één plek
terecht kunnen.”

in geïntegreerde zorg: een ‘cirkel van
zorg’ om de mensen heen. Mensen
worden steeds ouder en wonen
langer thuis. Er is vaker sprake van
chronische ziekte en meerdere
aandoeningen tegelijk. Iemand is
bijvoorbeeld te zwaar, heeft een
longaandoening en artrose. In het
medisch centrum kunnen we in
overleg met elkaar en de patiënt een
gestroomlijnd traject bieden.”

Badhoevedorp
Arendstraat, 9 juni, afgesloten
(jaarmarkt).
Begoniastraat, 7 juni, weg half afgezet.
Haarlemmerliede
Houtrakterrein, 9 juni, weg half
afgezet (Philippine Independence
Day).

Verbeekstraat, 11 juni,
weg half afgezet.
Nieuwe Bennebroekerweg brug Citer,
8-22 juni, weg half afgezet.
Lisserbroek
Rietstraat, 11 juni-6 juli,
weg half afgezet.
Nieuw-Vennep
IJweg rotonde Getsewoudweg,
7 juni, afgesloten.
Schiphol
Pelikaanweg, 7-14 juni,
weg half afgezet.
Walaardt Sacrestraat, 8-15 juni,
weg half afgezet.
Zwanenburg
Dennenlaan kruising Troelstralaan,
13 juni, weg half afgezet.

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

Fysiotherapeut Peter Weerman (links) en huisarts Timo Bongers op de plek waar
medisch centrum De Nieuwe Kern verrijst. Foto: Danny de Casembroot

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
19.00-19.30 uur
19.30-20.30 uur
		
19.30-20.30 uur
20.30-21.30 uur
		

14 juni
Vragensessie. Raadzaal
Sessie Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en omlegging
A9 - Voortgangsrapportage 2018 (2018.0022145). Raadzaal
Sessie Verkiezingen (2677555). Heijezaal
Besloten Sessie Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG):
standlijn 1-1-2018 (2018.0022161). Raadzaal

 Raadsplein 7 juni
17.00 uur: Opening enzovoort; 17.15 uur: Vragenuur. Sessies Raadzaal: 19.00
uur: Uitvoeringsplan Wonen met Zorg; 20.00 uur: Gebiedsontwikkeling
Badhoevedorp: beantwoording zienswijzen en vaststellen ruimtelijke criteria
Bedrijventerrein Lijndenhof; 21.00 uur: Sessie Zienswijze op jaarstukken 2017
en meerjarenbegroting 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Sessies Heijezaal: 19.00 uur: Onteigeningsplan woon- en
winkelcomplex Concourslaan-Tuinweg in Hoofddorp; 20.00 uur: Jaarstukken
2017 en Programmabegroting 2019-2022 Veiligheidsregio Kennemerland;
21.00 uur: Sessie Bestemmingsplan Hoofddorp Tudorpark en omgeving 1e
herziening.
Ca.22.15 uur: Stemmingen.
Volgend Raadsplein: donderdag 21 juni, 17.00 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

