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Cursus omgaan met 
computers en internet 
Wie nog niet thuis is in het 
gebruik van computers en 
internet, kan deelnemen aan 
de cursus Klik & Tik. De cur-
sisten krijgen informatie over 
het gebruik van websites, 
het versturen van e-mail en 
het downloaden van bestan-
den. In een oefenomgeving 
kunnen zij in eigen tempo 
werken. De cursus is op 
donderdag van 10.00-12.00 
uur in de bibliotheek in het 
Cultuurgebouw in Hoofd-
dorp. Iedere donderdag start 
een nieuwe serie van zeven 
sessies voor maximaal tien 
cursisten. De kosten zijn 10 
euro voor bibliotheekleden, 
15 euro voor niet-leden. Aan-
melden via 023 5664850 of 
klantenserviceHDR@debibli-
otheekhaarlemmermeer.nl. 
 
Energiebesparing nog 
nooit zo makkelijk 
Woningeigenaren kunnen 
eenvoudig aan de slag met 
energiebesparing en duur-
zame energieopwekking in 
hun woning. Op het online 
platform het Regionaal Ener-
gieloket zijn informatie en 
installateurs te vinden. Een 
digitale ‘huisscan’ geeft snel 
een beeld van de beste ener-
giebesparende maatregelen, 
subsidies en financieringsmo-
gelijkheden voor een speci-
fieke woning. Ook bij NMCX, 
centrum voor duurzaamheid, 
kunnen inwoners terecht voor 
informatie en advies over 
energiebesparing en duurza-
me energieopwekking. Meer 
informatie via regionaalener-
gieloket.nl en nmcx.nl.

Het aanbrengen van vloerisolatie. 
Foto: Regionaal Energieloket. 
 
BIZ in Hoofddorp-
Centrum en Spoorzicht 
voortgezet  
De Bedrijveninvesteringszo-
nes Hoofddorp–Centrum en 
Spoorzicht (Nieuw-Vennep) 
worden de komende vijf jaar 
voortgezet. Een Bedrijvenin-
vesteringszone (BIZ) is een 
winkelcentrum of bedrijven-
terrein waar de ondernemers 
samen investeren in bijvoor-
beeld de inrichting van de 
openbare ruimte, veiligheid 
of promotie van het gebied. 
Oprichten van een BIZ kan 
alleen als hiervoor voldoen-
de steun is onder de onder-
nemers. Daarna moet eens 
in de vijf jaar een draagvlak-
meting worden gehouden. 
Dit laatste is nu gebeurd 
in Hoofddorp-Centrum en 
Spoorzicht. In Hoofddorp-
Centrum zijn 214 stemmen 
uitgebracht (52,7 procent), 
waarvan 157 stemmen 
vóór. In Spoorzicht zijn 138 
stemmen uitgebracht (53,9 
procent), waarvan 95 vóór. 
De voorstemmers vertegen-
woordigen in beide gebieden 
ook een hogere WOZ-waarde 
dan de tegenstemmers.  

Met deze monitor kunnen straks ste-
vig onderbouwde antwoorden worden 
gegeven op vragen als: blijft Haarlem-
mermeer op koers, zijn de inwoners 
tevreden, waar is bijsturing nodig en 
in welke richting? De eerste editie van 
de TransforMeerMonitor, over 2015, 
is onlangs verschenen. Omdat dit 
een zogenoemde nulmeting is, zijn 
hieruit nog geen trends af te leiden. 
Wel blijkt dat de gemeente haar 
hoofdopgave goed vervult: inwoners 
die hulp en ondersteuning nodig heb-
ben, krijgen die ook. Het merendeel 
is tevreden over de kwaliteit en over 
de bejegening. Ook is de gemeente 
binnen haar budget gebleven. 

Van zwaar naar licht 
Om die beweging ‘van zwaar naar 
licht’ te kunnen volgen, zijn indica-
toren ontwikkeld op het gebied van 
wmo, jeugdhulp en veiligheid, werk 
en inkomen, de sociale basis, de 
ervaringen van cliënten en het budget. 
Door pijlen in verschillende kleuren zijn 
de verschillende bewegingen in één 
oogopslag te zien: stilstand, stijgingen, 
dalingen, bewegingen in de gewenste 

richting en bewegingen de verkeerde 
kant op. Waar mogelijk wordt met 
landelijke cijfers vergeleken.
 
Haarlemmermeers model 
Wethouder Tom Horn (Zorg, Welzijn 
en Wonen) is in zijn sas met het 
nieuwe instrument. “Meten is we-
ten.’’ Hij noemt het innoverend. “Het 
past in deze tijd dat de overheid aan 
de hand van een dynamisch docu-
ment laat zien hoe zij het er in het 
sociaal domein vanaf brengt. Ook de 

inwoners zelf kunnen zien of zijzelf 
en hun wijkgenoten echt meer voor 
elkaar betekenen. Want dat is het be-
roep dat wij op onze inwoners doen: 
meer zelfredzaamheid, meer samen 
doen, minder overheid. Zo moet het 
mogelijk zijn om tegen lagere kosten 
kwaliteit te blijven bieden.’’ 
De kansen om dat in de polder-
gemeente voor elkaar te boksen 
zijn volgens Horn groot omdat hier 
wordt gewerkt met het zogenoemde 
Haarlemmermeerse model. Profes-
sionals zoals huisartsen, wijkver-
pleegkundigen, schoolcoaches en 
leerplichtambtenaren hebben van de 
gemeente de bevoegdheid gekregen 
om ondersteuning rechtstreeks aan 
inwoners toe te wijzen.  

Duiden 
De wethouder benadrukt dat de 
TransforMeerMonitor meer een ther-
mometer dan een dashboard is. “Je 
kunt pas bijsturen nadat je de cijfers 
hebt geduid. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 
de jeugd in Haarlemmermeer veel 
gebruik maakt van ambulante vormen 
van jeugdhulp. Dat lijkt een beweging 
in de verkeerde richting. Maar uit de 
monitor komt ook naar voren dat er 
maar weinig uithuisplaatsingen zijn. 
Misschien is het zo dat die ambulante 
hulp juist voorkomt dat zulke zware 
ingrepen nodig zijn. Dat moeten we 
eerst uitzoeken voordat we aan het 
stuur gaan draaien.’’ De eerstvolgen-
de TransforMeerMonitor verschijnt 
rond de zomer van 2017. 

Thermometer voor sociaal domein
HAARLEMMERMEER – Lukt het de gemeente om inwoners sneller, meer 
in hun buurt en met lichtere vormen van ondersteuning te helpen, waar-
door hun zelfredzaamheid toeneemt en zij minder een beroep op zware 
zorg hoeven te doen? Om dat te kunnen meten is een nieuw instrument 
ontwikkeld: de TransforMeerMonitor.

De gemeente organiseerde in 2016 de Samen Meer voor Elkaar informatiemarkten, waar inwoners informatie krijgen over allerlei vor-
men van ondersteuning. Foto: Jur Engelchor.

Doelen bereikt met crowdfunding
HAARLEMMERMEER - De tweede 
campagneronde van nieuwepio-
niers.nl is zeer geslaagd. “We zijn 
trots op alle initiatieven die een 
flink bedrag hebben opgehaald”, 
aldus directeur NMCX, Arjanne 
Lagendijk. “Met twee acties voor 
bijen blijkt dit onderwerp te leven 
onder de inwoners.”

De twee bijen-initiatieven, ‘Bee 
Heroes’ in Vijfhuizen en ‘Bijenlocatie 
in de Fruittuinen’ in Hoofddorp, ont-
vingen beide de verdubbellaar, even-
als de groep ouders die zich inzet 
voor het ‘Groen en actief schoolplein’ 
van Montessorischool Floriande. Met 
de verdubbelaar beloont de gemeen-
te de initiatieven die hun doelbedrag 
bereikt hebben, door het laatste be-
nodigde deel aan te vullen. Daarmee 
kunnen de initiatiefnemers hun pro-
jecten uitvoeren. De initiatiefnemers 
van de ‘11-stedentocht in Graan voor 
Visch’ bereikten niet het financiële 
einddoel, maar realiseerden toch hun 
wijkfeest door nieuwe contacten 
met lokale bedrijven die een fysieke 
bijdrage willen leveren.  

Nieuwe initiatieven 
Dit is alweer de tweede ronde van 
de Nieuwe Pioniers waarin inwoners 
financiering hebben weten op te 
halen voor projecten voor hun wijk, 
dorp of heel Haarlemmermeer. Ook 

in de toekomst blijft het platform 
nieuwepioniers.nl beschikbaar voor 
inwoners om projecten te starten. 
Aanmeldingen voor nieuwe initiatie-

De winnaars van de verdubbelaar van de Nieuwe Pioniers. Foto: Jur Engelchor.

ven zijn dan ook van harte welkom. 
Inwoners die een goed idee hebben, 
kunnen terecht op nieuwepioniers.nl. 
Het crowdfundingsplatform Nieuwe 

Pioniers is een initiatief van de 
gemeente, Sportservice Haarlem-
mermeer, duurzaamheidsorganisatie 
NMCX en Maatvast.



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.

■ Raadsplein 8 december
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, vaststellen van de agenda; 
  vaststellen van de verslagen Raadsplein 27 oktober 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 op verzoek van de fractie HAP over Stankoverlast 
  de Meerlanden (2016.0058908). Raadzaal 
19.00-20.00 uur Sessie Meerjarenperspectief Investeringen Najaar 2016 
  (2016.0059726). Heijezaal 
20.00-20.30 uur Sessie Opschoning beleidsindicatoren in de (financiële) 
  Planning en Control Producten (2016.0061801) Heijezaal 
20.30-22.00 uur Raadsdebat Najaarsrapportage 2016 (2016.0059901). 
  Raadzaal 
22.15 uur De Stemmingen. Raadzaal 

■ Raadsplein 1 december  
Raadzaal: 19.00 uur: Sessiedebat Fusie van Haarlemmermeer-Haarlem-
merliede en Spaarnwoude: Brief Kaders samenvoeging, Herindelings-
ontwerp en tijdpad tot 13 december 2016; 20.30 uur: Hoorzitting Bestem-
mingsplan Hoofddorp Zuidrand  Westkavel en Tegen Pleinen; 21.00 uur: 
Resultaten vervolgonderzoek RKC Citymarketing en Citymarketingvisie 
2017-2020.  
Heijezaal: 19.00 uur: Sessie Meerjarenperspectief Grondzaken en  
Actualisatie Ruimtelijke Investeringen; 20.30 uur: Sessie Reserve  
Grondzaken en Grondprijzennota (gedeeltelijk besloten). 

■ Raadsplein 13 december en 15 december 
Op dinsdag 13 december (19.00 uur) vergaderen de gemeenteraden van 
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude tegelijkertijd in 
het Raadhuis van Haarlemmermeer. De raad van Haarlemmermeer in de 
Raadzaal en de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de Heijezaal. 
Onderwerp is de fusie van Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. 
Op donderdag 15 december is er Raadsplein vanaf 17.00 uur met raads-
vergadering, vragenuur en sessies. 

■ 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. Spreek-
tijd 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 

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.

Negende Scholieren 
Debattoernooi  
Scholieren van vijf middel-
bare scholen uit Haarlemmer-
meer strijden op donderdag 
1 december voor de negende 
keer om de eer wie zich een 
jaar lang de beste debaters 
van Haarlemmermeer mogen 
noemen. In de voorgaande 
edities won het Haarlem-
mermeer Lyceum zes keer 
en het HVC een keer. Titelver-
dediger dit jaar is het Nova 
College. Raadsleden, andere 
politici, medewerkers van 
de gemeente en jongeren-
werkers jureren de zestien 
deelnemende teams. Bezoe-
kers zijn van harte welkom. 
Het Scholieren Debattoernooi 
begint donderdag 1 december 
om 10.30 uur met de voorron-
des in alle vergaderzalen van 
het raadhuis. Het finaledebat 
is om ongeveer 15.00 uur in 
de Raadzaal en wordt live uit-
gezonden op gemeenteraad.
haarlemmermeer.nl. 

Winkelcentrum 
Toolenburg heropend
Na een maandenlange ver-
bouwing is op vrijdag 25 
november het vernieuwde 
winkelcentrum in Toolenburg 
feestelijk heropend door wet-
houder Ap Reinders (onder-
nemerschap). De supermark-
ten zijn groter geworden, 
winkels zijn verplaatst en er 
zijn nieuwe winkels bijgeko-
men. Eigenaar Altara Vast-
goed spreekt van “een mooi, 
licht geheel”. De winkeliers 
en ondernemers zorgen voor 
een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod. Bezoekers kunnen 
in het winkelcentrum terecht 
voor de dagelijkse en prak-
tische boodschappen in een 
moderne omgeving met een 
lichte uitstraling. 

Winkelcentrum Toolenburg ziet er 
weer tip top uit. Foto: Jur Engelchor. 
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Werken aan de weg

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Badhoevedorp 
Kamerlingh Onneslaan, 2-7 december, 
rijdende halve wegafzetting.  
Welschapstraat, 7 december, rijdende 
halve wegafzetting. 
Christiaan Huygenstraat, 2 december, 
rijdende halve wegafzetting.  

Hoofddorp 
Hazenburglaan, 1 december, weg half 
afgezet. 

Nieuw Vennep 
Wayensteinsingel, 1 december, weg 
half afgezet. 

Rijsenhout 
Konnetlaantje, 5 december-23 januari 
2017, herstraten parkeerterrein.  

Vijfhuizen 
Kromme Spieringweg, 5-7 december, 
rijdende halve wegafzetting. 

Gemeente Haarlemmermeer 
In de maand december worden in 
diverse kernen wegen gedeeltelijk af-
gesloten door middel van een rijdende 
halve wegafzetting voor de reparatie 
van het asfalt.  

Een compleet overzicht van de tijde-
lijke verkeersmaatregelen staat op 
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. 
Voor smartphones is er http://live.
andes.nl/ltcmobile/Haarlemmermeer. 

‘We kijken vanuit de tuin zo het bos in’

Hun woonboot ligt hemelsbreed circa 
1.500 meter van de vorige woning in 
Badhoevedorp. Vanwege hun leeftijd 
zijn Wijnand en Machteld Uitman ge-
lijkvloers gaan wonen. Na de grenscor-
rectie in 2013 werd het stuk Ring-
vaartdijk onderdeel van Amsterdam.   
 
Osdorp   
Nadat er vernielingen aan zijn vrachtau-
to’s en aanhangers in Osdorp werden 
aangericht, was de maat vol. Met zijn 
gezin en zijn hoveniersbedrijf verhuisde 
hij zo’n vijftien jaar geleden naar Bad-
hoevedorp. “Aan de Nieuwemeerdijk 
is nooit iets gebeurd.” De 68-jarige 
Uitman gaat nu met zijn bedrijf stop-
pen en van zijn pensioen genieten.  
  
Woonboot   
De Ringvaartdijk is een prima plek. 
“Toen ik van de zomer van mijn werk 
kwam, pakte ik een pilsje in de tuin 
en dan had ik het gevoel dat ik met 
vakantie was. Het voelde nog beter 
dan aan de Nieuwemeerdijk, daar zat 
ik nooit in de tuin. Aan de ene kant 
van de boot zwemmen de eendjes, 

aan de andere kant kijken we uit op 
het Amsterdamse Bos. Veel mensen 
hebben een schutting staan, dat is 
toch zonde, we kijken rechtstreeks 
het bos in.”

Stap verder   
“Als je je ergens voor inzet, motiveert 
het en brengt het jezelf en je woon- of 
werkomgeving een stap verder,” vindt 
Uitman, die jarenlang dorpsraadlid in 
Badhoevedorp was. “De Ringvaart 
staat in een folder als recreatieve 
route. Ik vind dat je er dan wel wat 
mee moet doen. Op ons vorige adres 
aan de Nieuwemeerdijk zette ik twee 
bankjes voor m’n deur,  passanten 
dronken wat en maakten foto’s. Zo 
simpel is het! Wees actief!”    
Het hoogheemraadschap biedt 
inwoners aan om de oeverranden te 
kopen. Het liefst had Wijnand Uitman 
gezien dat de gemeente deze randen 
had gekocht, om de grond en het 
water in de handen van de gemeen-
schap te houden en zo de inrichting 
en gebruik te beheren. “Ik vind prin-
cipieel dat grond in gemeenschaps-
handen moet blijven.” 
   
Het volledige artikel is te vinden op 
Haarlemmermeer/nieuws. 
  
Verhalen delen   
De gemeente is op zoek naar verha-
len over de Ringvaart. Elke herinne-
ring aan de Ringvaart en Ringdijk is 
welkom. Verhalen, foto’s of filmpjes 
delen kan via verhalen@haarlemmer-
meer.nl, 0900 1852 of op facebook.
com/gemeentehaarlemmermeer.nl. 

HAARLEMMERMEER - Niets is zo 
kenmerkend voor Haarlemmer-
meer als de Ringvaart en de Ring-
dijk. De gemeente is benieuwd 
naar verhalen hierover. Inwoners 
worden uitgenodigd om hun ver-
halen te delen. In deze aflevering 
Wijnand en Machtelt Uitman die 
eerst aan de Nieuwemeerdijk 13 in 
Badhoevedorp woonden en nu aan 
de Ringvaartdijk 72, nét over de 
gemeentegrens.  

Volgens Wijnand Uitman is de Ringvaartdijk een prima plek om te wonen. “Toen ik van de zomer van mijn werk kwam, pakte ik een pilsje in de tuin en dan had ik het gevoel dat ik 
met vakantie was. Foto: Jur Engelchor.  
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‘Minder’ is succes in sportieve Energy Battle

“We stonden op het punt ons ener-
gieverbruik onder de loep te nemen 
toen hockeyclub MHC De Reigers 
contact opnam”, vertelt bestuurslid 
Jos van Bakel van SV Hoofddorp. “Zij 
waren één van de twee winnaars 
van de verkiezing van ‘Het Groenste 
Idee van Haarlemmermeer’ met hun 
initiatief ‘ENERGY BATTLE’. Van het 
prijzengeld hebben ze een energie-
monitoringssysteem (EMS) ontwik-
keld. Alle deelnemende sportclubs 
aan de Battle hebben toegang tot 
EMS en krijgen zo real-time inzicht 
in hun energieverbruik. De keuze 
tussen handmatig monitoren of een 
gedetailleerd systeem was snel 
gemaakt.” Ook bij tennisvereniging 
Rijsenhout stond het terugdringen 
van energieverbruik nog in de kinder-
schoenen. “De BATTLE-uitnodiging 
kwam als geroepen”, lacht voorzitter 
Edwin Aelbers.  

Energiegebruik monitoren  
Sinds drie weken is het energie-
monitoringssysteem bij alle zeven 
sportclubs geïnstalleerd. Van Bakel: 
“Wij hebben veertig groepen. Per 
groep zien we nu precies hoeveel 
stroom door welke apparaten en op 
welke momenten wordt gebruikt. 
Toen we de eerste weekoverzichten 
naast elkaar legden, viel meteen 
een gekke piek op. Wat bleek? Het 
licht in de keuken van de kantine 
was niet uitgedaan na een evene-
ment.” Nuttige informatie die leert 

dat investeren in communicatie 
wat betreft gedrag van vrijwilligers 
en leden de moeite waard is. Maar 
ook dat onderzoek naar eenvoudige 
technische aanpassingen zinvol is. 
Van Bakel: “We onderzoeken nu de 
mogelijkheid van een bewegings-
sensor. Die zorgt dat licht in een 
ruimte automatisch na een paar 
minuten uitgaat als er geen bewe-
gingen worden geregistreerd.”  

Kennis en ervaring delen  
Naast energiebesparing is de-
len van kennis en ervaringen het 
belangrijkste doel van de ENERGY 
BATTLE. Van Bakel: “Verlichting op 
de voetbalvelden is voor ons een 
grote kostenpost. Helaas is het nu 
niet mogelijk om de helft van het 
veld te verlichten of om de verlich-
ting tussentijds uit te schakelen als 
bijvoorbeeld een training onver-
wachts niet doorgaat.” Andere Battle 
deelnemers hebben al systemen die 
werken met LED verlichting, die een 
stuk flexibeler zijn wat aan- en uit-
schakelen betreft. Van Bakel merkt 
dat delen van die kennis en ervaring 
hen helpt en stimuleert om verder 
te kijken. 
 
Winst gegarandeerd  
Ook Aelbers vindt het netwerk 
rondom de Energy Battle een grote 
plus. “Los van de sport die beoe-
fend wordt, valt op hoeveel overeen-
komsten er zijn tussen de clubs. Wij 

hebben een oud clubhuis waar qua 
duurzaamheid veel te winnen valt. 
De manier waarop andere clubs die 
al verder zijn dan wij, zaken hebben 
aangepakt, helpt enorm.” Bij de Bat-
tle zijn ook lokale ondernemers be-

trokken die producten en diensten 
aanbieden om energie te besparen. 
Aelbers: “Juist doordat zij lokaal 
actief zijn, zijn ze meer betrokken. 
Dat merken wij sinds we zijn over-
gestapt naar de Haarlemmermeerse 

energieleverancier Tegenstroom.” 
Als echte sporters hopen beide 
heren vanzelfsprekend dat hun club 
de Battle wint. Van Bakel: “Winnen 
of niet, winst is er sowieso qua 
energiegebruik!”

Met de feestdagen in aantocht lig-
gen de brievenbussen weer vol met 
speelgoedfolders. Kinderen zetten 
hun schoen, er worden cadeautjes 
voor onder de boom gekocht. Het 
lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet voor (eenouder-)
gezinnen die maar enkele tientjes 
per week te besteden hebben. Maar 
liefst één op de negen kinderen in 
Nederland krijgt geen cadeautjes, 
kan niet mee met schoolreisjes of lid 
zijn van een sportclub of de muziek-

school. En dat overkomt dus ook 
kinderen in Haarlemmermeer.   

LINDA.foundation 
De LINDA.foundation geeft aan 
gezinnen in een moeilijke financiële 
situatie een pakket bonnen waarmee 
ze met sinterklaas toch een cadeau-
tje in een schoen kunnen stoppen 
en een feestelijke outfit tijdens kerst 
kunnen dragen. Het geld dat in 
winkelcentrum Vier Meren wordt in-
gezameld, gaat dit jaar naar gezinnen 

Kiosk LINDA.foundation in Winkelcentrum Vier Meren

Tennisvereniging Rijsenhout, Edwin Aelbers (links) samen met de trainende jeugd van Rijsenhout. Foto: Jur Engelchor.

De LINDA.foundation kiosk, te vinden naast het Speelkasteel in winkelcentrum Vier 
Meren, werd op vrijdag 25 november feestelijk geopend door wethouder Ap Reinders. 
Foto: Jur Engelchor.

Het is al weer vijftien jaar geleden 
dat de internationale tentoonstelling 
de Floriade in Haarlemmermeer werd 
georganiseerd. Maar nog steeds 
komen bezoekers graag naar het 
voormalige Floriade terrein in het 
Haarlemmermeerse Bos. 
Na vijftien jaar is het echter tijd voor 
een grondige opknapbeurt. Dat 
betekent dat originele elementen en 
de inrichting van de Floriade 2002 
worden hersteld. Andere objecten 
worden opgeruimd om verloede-
ring te voorkomen. De gemeente 
heeft hiervoor advies gevraagd aan 
de toenmalige hoofdontwerper 
van de Floriade, Niek Roozen van 
landschapsarchitectenbureau Niek 
Roozen uit Weesp.   

Fasen 
De werkzaamheden worden gefa-
seerd uitgevoerd. Eerst wordt de 
beplanting gesnoeid en paden en 
meubilair hersteld. Ook moeten 
enkele bomen gerooid worden, zoals 
de niet meer zo vitale oude populie-
ren. Na de winter gaat de gemeente 
nieuwe, duurzame boomsoorten, 
struiken en vaste planten neerzet-

ten. Vooral de eerste fase van de 
opknapbeurt kan er rommelig uitzien. 
Er wordt immers gesnoeid en gekapt 
en er wordt met groot materieel over 
de paden gereden om het ‘tuinafval’ 
af te voeren. Maar als in het voorjaar 
alles is opgeruimd en opgeknapt 
en de nieuwe bomen, planten en 
struiken er staan, ziet alles er weer 
prachtig uit.

Grondige opknapbeurt voor 
Haarlemmermeerse Bos

Het Haarlemmermeerse Bos ondergaat de komende maanden een grondige opknap-
beurt. Foto: Danny de Casembroot.  

HOOFDDORP - In het winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp is nog tot 
4 december een LINDA.foundation kiosk te vinden. Mensen die bij de ki-
osk een bedrag voor de LINDA.foundation doneren, maken kans op een 
mooie prijs én zorgen voor een onvergetelijke sinterklaas- of kerstviering 
voor een kansarm gezin. De LINDA.foundation kiosk is te vinden naast 
het Speelkasteel. 

HAARLEMMERMEER - Welke sportvereniging kan haar stroomverbruik 
het meest terugdringen? Dat is de uitdaging waar het om draait bij de 
Energy Battle die woensdag 23 november officieel van start ging. Zeven 
Haarlemmermeerse sportclubs gaan gedurende een jaar samen de strijd 
aan tegen hun energieverbruik. Jos van Bakel (voetbalvereniging SV 
Hoofddorp) en Edwin Aelbers (tennisvereniging Rijsenhout) vertellen 
waarom zij meedoen aan de energiebesparingswedstrijd. 

HAARLEMMERMEER - De tuiniers 
onder ons weten het: de herfst 
is het moment om de tuin aan 
te pakken. Dat geldt ook voor 
het Haarlemmermeerse Bos. De 
komende maanden verricht de ge-
meente hier allerlei werkzaamhe-
den, met name in het voormalige 
Floriade-deel. Paden, oevers en 
beplantingen worden verbeterd 
en waar nodig vernieuwd. 

in Haarlemmermeer. Ap Reinders, 
wethouder Sociale Zaken, opende 
vrijdag 25 november de kiosk. “Als 
gemeente proberen we gezinnen die 
in een moeilijke financiële situatie zit-

ten een steuntje in de rug te geven. 
Dat doen we op veel verschillende 
manieren. Waar we niet voor kunnen 
zorgen zijn sinterklaascadeaus of een 
mooie jurk voor het kerstdiner. Dat 

doet de LINDA.foundation wel. We 
kunnen daar allemaal een handje bij 
helpen, door te doneren bij de kiosk. 
Zo kunnen we samen zorgen voor 
fijne feestdagen voor iedereen.” 


