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Nieuwjaarsconcert 
Inwoners zijn van harte wel-
kom om het nieuwe jaar én 
de nieuwe gemeente Haar-
lemmermeer in te luiden op 
vrijdag 4 januari 2019. Van 
18.30 tot 19.15 uur is in de 
kleine zaal van schouwburg 
De Meerse een mini-concert 
van de muziekverenigingen 
Excelsior uit Hoofddorp en 
Eensgezindheid uit Halfweg. 
Hiervoor is een beperkt aantal 
gratis kaarten beschikbaar. 
Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen naar exter-
nebetrekkingen@haarlem-
mermeer.nl (maximaal twee 
kaarten per reservering). Aan-
sluitend is vanaf 19.30 uur de 
gemeentelijke nieuwjaarsre-
ceptie in de passage van het 
Cultuurgebouw. Dan wordt 
ook de winnaar bekendge-
maakt van de quiz ‘Wat weet 
jij van de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer?’

Gemeentelijke 
zorgverzekering 
Tot 1 januari 2019 kunnen 
mensen met een inkomen tot 
120 procent van het wettelijk 
sociaal minimum overstap-
pen naar de gemeentelijke 
collectieve zorgverzekering. 
Deelnemers kunnen een kor-
ting op hun premie krijgen 
van 12,00 tot 40,75 euro per 
maand. De zorgverzekering 
is interessant voor mensen 
met hoge medische kosten 
en een laag inkomen. Zil-
veren Kruis stopt met het 
aanbieden van de collectieve 
zorgverzekering. Univé is de 
nieuwe aanbieder. Daarnaast 
blijft Zorg en Zekerheid de 
collectieve zorgverzekering 
aanbieden. Een vergelijking 
van de pakketten van Univé 
en Zorg en Zekerheid staat 
op gezondverzekerd.nl. Via 
deze website kunnen inwo-
ners van Haarlemmermeer 
zich tot en met 31 december 
2018 aanmelden voor de 
collectieve zorgverzekering, 
hun zorgpakket wijzigen of 
overstappen. Op dit moment 
maken 3.431 mensen gebruik 
van dit aanbod. Vorig jaar 
kwamen er 364 mensen bij.  

Openingstijden 
Burgerzaken
De balies van Burgerzaken 
zijn gesloten op dinsdag 25 
december (Eerste Kerstdag), 
woensdag 26 december 
(Tweede Kerstdag), dinsdag 
1 januari (Nieuwjaarsdag) en 
woensdag 2 januari. In ver-
band met de fusie van Haar-
lemmermeer met Haarlem-
merliede en Spaarnwoude 
wordt de Basisregistratie 
Personen (BRP) van beide 
gemeenten samengevoegd. 
Identiteitskaarten, paspoorten 
of rijbewijzen aanvragen kan 
daarom niet vanaf zaterdag 
22 december 2018 tot met 
woensdag 2 januari 2019. 
Ook kunnen inwoners geen 
uittreksels verkrijgen. Vanaf 
donderdag 3 januari 2019 zijn 
de balies op alle locaties weer 
geopend (met uitzondering 
van Halfweg) volgens de nor-
male openingstijden van de 
nieuwe gemeente Haarlem-
mermeer. Inwoners kunnen 
dan voor alle producten en 
diensten weer bij Burger-
zaken terecht, zowel aan de 
balie als digitaal. Kijk voor 
meer informatie op haarlem-
mermeergemeente.nl.

Een dynamische en kleurrijke huisstijl

HAARLEMMERMEER – InforMeer steekt vanaf januari 2019 in een ander 
jasje. Vanwege de samenvoeging met Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
krijgt de gemeente een nieuwe huisstijl. Die benadrukt het levendige en 
diverse karakter van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Een kleurrijke H: daarvoor kozen afge-
lopen voorjaar vijfduizend inwoners en 
de gemeentebesturen van Haarlem-
mermeer en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude als beeldmerk van 
de nieuwe gemeente. Het ontwerp 
van bureau TBWA\NEBOKO is nu 
uitgewerkt tot een spannend logo 

waarin de kenmerken, de ‘landmarks’ 
(herkenningspunten) en de wapenele-
menten van het nieuwe Haarlemmer-
meer samenkomen. 

Twaalf symbolen
In de H staan twaalf symbolen, die 
elkaar gedeeltelijk overlappen. Vijf 

symbolen verwijzen naar opvallende 
landmarks van Haarlemmermeer. In 
het midden staat het Cruquiusge-
maal, en daaromheen een Calatra-
vabrug, de Geniedijk, de silo’s van 
SugarCity en de Schipholtoren. Een 
symbool met huisjes verwijst naar de 
gemeenschapszin in de polder. Een 
boomblad, pijltjes en een hooivork en 
schop staan respectievelijk voor de 
eigenschappen ‘duurzaam’, ‘inno-
vatief’ en het agrarisch karakter van 
Haarlemmermeer. Tot slot zijn de drie 

symbolen uit het gemeentewapen 
opgenomen: water, graan en leeuw. 

Dynamisch
Door de verschillende kleuren en 
symbolen ontstaat een levendig logo. 
Het is bovendien dynamisch in die 
zin dat het kan worden aangepast 
aan het gebruik. Bij toepassing voor 
een specifieke kern bijvoorbeeld, 
verandert een van de symbolen. In 
het logo van de gemeenteraad is 
het symbool met huisjes vervangen 
door een symbool met personen. 
En voor de jongerengemeenteraad 
is in overleg met de jongeren een H 
gemaakt met afwijkende kleuren en 
een opgestoken handje. 

Moderne uitstraling
Website, InforMeer, folders, adver-
tenties, briefpapier en bouwborden 
van de gemeente krijgen allemaal een 
strakkere, moderne uitstraling. De 
kleuren van het logo keren hierin te-
rug. Frisblauw en warmpaars worden 
het meest gebruikt. De nieuwe huis-
stijl zorgt voor een direct herkenbaar 
‘Haarlemmermeers’ beeld. De oude 
vormgeving en logo’s zijn niet in één 
keer verdwenen, de gemeente kiest 
voor een geleidelijke overgang. Wat 
noodzakelijk is, wordt vervangen, de 
rest komt later aan de beurt.

Polderdichter geeft Haarlemmermeer poëzie
HAARLEMMERMEER – Bij de 
installatie van de gemeenteraad 
op 2 januari 2019 draagt Mirjam 
Noach een gedicht voor over de 
nieuwe gemeente Haarlemmer-
meer, die dan één dag oud is. Want 
dit historisch moment verdient 
natuurlijk een ode van de enige 
echte polderdichter. Mirjam Noach 
is nu bijna een jaar ‘in functie’. Hoe 
bevalt het? 

“Het is ontzettend gaaf. Ik had van 
tevoren niet kunnen bedenken 
hoeveel plezier ik eraan zou beleven. 
Ik kom op allerlei plekken die ik niet 
kende en ontmoet zoveel aardige en 
leuke mensen.” Op het moment van 
het gesprek is Mirjam Noach nog aan 
het broeden op het gedicht over de 
nieuwe gemeente. “Mijn hoofd zit 
vol ideeën en beelden, maar ik heb 
nog wel een dag nodig om onge-
stoord te schrijven en te schaven.”

Esmee V. en De Olmenhorst
Als allereerste polderdichter timmert 
ze aardig aan de weg. Noach schreef 
afgelopen jaar onder meer ‘Esmee 
V.’ over olympisch schaatskampioene 
Esmee Visser, het gedicht ‘Onbe-

taalbaar’ voor de vrijwilligers van 
Stichting Maatvast en een gedicht 
over De Olmenhorst ter gelegenheid 
van 25 jaar zelfpluk. Bij een van de 
verhalenpalen van Haarlemmermeer-
museum De Cruquius schreef ze 
‘Spade’ - over de Polderjongens die 
de 60 kilometer lange Ringvaart heb-
ben gegraven. En naar aanleiding van 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
november maakte ze ‘Jouw stem’.

Samen met inwoners
Waar mogelijk betrekt ze het publiek 
bij haar werk. “‘Jouw Stem’ was een 
oproep aan inwoners om gebruik te 
maken van hun stemrecht. Dat dit ge-
dicht tijdelijk werd aangebracht op het 
Raadhuisplein was voor mij echt een 
hoogtepunt.” Bijzonder was ook het 
project ‘Woordwaarde’, waarbij be-
zoekers van de bibliotheek een woord 
konden doneren in een collectebus. 
“Met de meer dan honderd woorden 
die werden ingezameld, maakte ik 
een gedicht over Haarlemmermeer. 
Dat heeft de bibliotheek vervolgens 
als boekenlegger vormgegeven.” Ook 
schreef ze tijdens het Groene Loper 
Festival korte gedichten voor bezoe-
kers (‘26 gedichten in twee uur!’) en 
maakte ze tijdens Ontdek Hoofddorp 
samen met inwoners ‘theequotes’ - 
quotes op theezakjes dus. 

Gedicht voor Schiphol
De bibliotheek geeft Mirjam Noach 
de opdracht om zes keer per jaar bij 

een speciale gelegenheid een ge-
dicht te schrijven en voor te dragen. 
Andere organisaties en bedrijven 
kunnen haar ook benaderen. “Ik zou 
het heel tof vinden om voor Schiphol 
een gedicht te maken.” Haar gedich-
ten zijn soms op rijm, maar niet altijd. 
“Het hangt ervan af hoe het tot mij 
komt.” Lachend: “Sorry, dat klinkt 
zweverig hè.” En dat is ze geenszins. 
Ze wil dat haar gedichten begrijpelijk 
zijn. “En ik hoop dat ze mensen tot 
nadenken stemmen.”

Beetje meer Haarlemmermeerder
Wat wil ze verder bereiken? “Dat de 

polderdichter een begrip wordt in 
Haarlemmermeer, net zoals stads-
dichters dat zijn. Dat de volgende 
polderdichter, net als ik, met trots 
dit ambt vervult. En dat wij eraan 
kunnen bijdragen dat de inwoners 
van de 26 – en straks 31 – kernen 
van deze gemeente zich een beetje 
meer Haarlemmermeerder voelen.” 
Mirjam Noach is nog tot januari 2020 
in functie, daarna kunnen inwoners 
weer meedoen aan de verkiezing van 
een nieuwe polderdichter. 

Alle gedichten zijn te vinden op 
mirjammijmert.wordpress.com.

Polderdichter Mirjam Noach op de Bietenbrug tussen Haarlemmermeer en Haarlem-
merliede en Spaarnwoude. Op 2 januari, bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad, 
draagt Noach een gedicht voor over de gefuseerde gemeente. Foto: Jur Engelchor 

De Cruquius     Calatravabrug          Geniedijk            SugarCity     Schipholtoren   Gemeenschapszin   Duurzaam      Innovatief             Agrarisch               Water             Graan           Leeuw



Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. Agenda’s zijn onder voorbehoud. 
Actuele informatie via Twitter, iBabs, haarlemmermeer.nl/gemeenteraad of 
bij de griffi e.                                   
       
 Raadsplein 20 december: buitengewone openbare 
raadsvergadering in de raadzaal
19.00-20.00 uur a. Opening, mededelingen, defi nitief vaststellen van de 
    agenda en van de lijst van in gekomen brieven en 
    stukken; 
  b. Commissie van onderzoek van de geloofsbrieven voor de 
    nieuwe raad.
20.00-22.00 uur a. Woord van dank richting de raadsleden die zitting zullen 
    hebben in de nieuwe gemeenteraad; 
  b. Woord van dank en afscheid van de raadsleden die geen 
    zitting zullen hebben in de nieuwe gemeenteraad; 
  c. Sluiting buiten gewone raadsvergadering.

Volgend Raadsplein: Op donderdag 2 januari wordt de gemeenteraad van 
de nieuwe gemeente Haarlemmermeer geïnstalleerd door burgemeester 
Onno Hoes. De raadsleden zijn gekozen op 21 november 2018. 

■ Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen of terugkijken kan ook via gemeenteraad.haarlemmer -
meer.nl. Actuele raadsstukken via ibabs.eu of de iBabs-app. Inloggen met 
Haarlemmermeer/burger/burger.

■ Inspreken
Inspreken kan in het vragenuur en bij raadsdebatten en -sessies. Kijk voor 
meer informatie over de regels op haarlemmermeer.nl/gemeenteraad of 
neem contact op met 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.

Geen afvalinzameling 
tijdens feestdagen
Op dinsdag 25 december 
(Eerste Kerstdag), woensdag 
26 december (Tweede Kerst-
dag) en dinsdag 1 januari 
(Nieuwjaarsdag) haalt Meer-
landen geen afval op. Ook de 
milieustraten van Meerlanden 
zijn tijdens de feestdagen 
gesloten. Kijk voor de vervan-
gende inzameldagen op afval-
kalender.meerlanden.nl. Ook 
bedrijfsafval wordt tijdens de 
feestdagen niet opgehaald. 
De vervangende inzamelda-
gen voor bedrijfsafval staan 
op meerlanden.nl.

Prullenbakken en 
containers dicht met Oud 
en Nieuw
Net als voorgaande jaren 
worden veel prullenbakken 
en containers vlak voor het 
nieuwe jaar tijdelijk afgeslo-
ten om schade door vuurwerk 
te voorkomen. Bakken die 
dichtgaan zijn straatprullen-
bakken, hondenpoepbakken, 
ondergrondse bakken voor 
papier, plastic en drinkkartons 
en textielcontainers. De bak-
ken gaan op 2 januari weer 
open. De Blipverts, de inle-
verstations voor batterijen, 
cartridges, cd’s, lampen en 
kleine elektrische apparaten, 
zijn afgesloten van 23 decem-
ber tot en met 3 januari. De 
grasmatten met bloemen die 
bij zes brengparkjes zijn aan-
gebracht worden vanwege de 
kans op schade na kerst weg-
gehaald en na nieuwjaar weer 
teruggeplaatst.

Ook de grasmatten met bloemen 
worden tijdelijk verwijderd.
Foto: Danny de Casembroot

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. 

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Hoofddorp
Bennebroekerweg, tussen Hoofdweg 
en Spoorlaan, 23-24 december, 
eenrichtingsverkeer vanaf Hoofdweg.

Met één druk op de knop komt er hulp

Werken aan de weg

We zijn alweer in de tweede helft van 
december beland en dat betekent dat 
de feestdagen in aantocht zijn. Ik kijk 
altijd uit naar deze periode: de gezellig-
heid van kerst, omringd zijn door vrien-
den en familie. En natuurlijk met vuur-
werk en champagne het nieuwe jaar 
ingaan. Ik geniet net als velen van u 
van al het mooie vuurwerk dat de lucht 
ingaat. Maar dit moet natuurlijk niet 
voor overlast zorgen. Elk jaar ontvangt 
de gemeente rond de jaarwisseling 
diverse brieven en telefonische mel-
dingen van vuurwerkoverlast en van-
dalisme door vuurwerk. Niet iedereen 
houdt van vuurwerk en dat moeten we 
respecteren. Ook dieren kunnen ervan 
schrikken of zijn er zelfs bang voor. Ik 
vind het belangrijk dat we daar reke-
ning mee houden. Daarom heb ik met 
mijn collega’s op verzoek van diverse 
instanties zoals dorps- en wijkraden en 
zorginstellingen ook dit jaar weer en-
kele vuurwerkvrije zones aangewezen. 
Deze zijn ook in het college besproken. 
Het zijn er zes in totaal, waaronder het 
gebied rond het Spaarne Gasthuis. 

Rondom deze zes gebieden worden 
borden geplaatst waarop staat dat u 
daar geen vuurwerk mag afsteken. 
Vuurwerk mag alleen worden afge-
stoken tussen 31 december 18.00 uur 
en 1 januari 02.00 uur. Op die manier 
zorgen we ervoor dat alle inwoners – 
dus ook de (huis)dieren - van Haarlem-
mermeer zo optimaal mogelijk kunnen 
genieten van de jaarwisseling. De 
afgelopen weken heb ik al op diverse 
plekken in de polder knalvuurwerk ge-
hoord. Wees alstublieft terughoudend 
in het afsteken van vuurwerk; het is 
niet alleen verboden maar zorgt ook 
voor overlast. Houd rekening met el-
kaar en met de dieren in onze polder.

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Haarlemmermeer een feit. Maar zonder Jan 
Anne Beijerinck (1800-1874) had de huidige gemeente hoogstwaarschijnlijk niet eens 
bestaan. Beijerinck werd in 1837 belast met de droogmaking van het Haarlemmermeer 
en ontwierp daarvoor het stoomgemaal De Cruquius. Niet zo gek dus dat hij aan de 
IJweg in recreatiegebied PARK21 op een voetstuk is gehesen als zogenoemde polder-
figuur. Dat gebeurde in januari van dit jaar. Een overzicht met de belangrijkste, leukste 
of opvallendste gebeurtenissen van 2018 wordt deze en volgende week gepubliceerd op 
haarlemmermeer.nl/informeer. Foto: Danny de Casembroot

Jaaroverzicht van 2018

HAARLEMMERMEER - 24 uur per dag hulp kunnen inroepen met één 
druk op de knop. Dat is de boodschap van de campagne voor perso-
nenalarmering Haarlemmermeer die is gelanceerd. De gemeente heeft 
samen met zorg- en welzijnsorganisaties het product nieuw leven in 
geblazen.

Iedereen moet met een veilig gevoel 
thuis kunnen wonen. Daarom is er 
nu een grootschalige campagne 
die wijst op personenalarmering 
Haarlemmermeer bij Stichting ATA. 
Personenalarmering kan een oplos-
sing zijn voor alleenstaande ouderen, 

inwoners met een beperking en 
mensen die bang zijn om in huis te 
vallen. Ook voor de mantelzorgers 
is het een prettig en veilig idee 
te weten dat personenalarmering 
beschikbaar is.

Veilig langer thuis
Wie een abonnement afsluit krijgt 
een alarmknop die om de hals of 
pols kan worden gedragen. Met 
één druk op de alarmknop komt een 
melding tot stand. Er is dan direct 
contact met een medewerker van de 
zorgcentrale van ATA. Het maakt niet 
uit hoe laat het is, er is altijd iemand 
bereikbaar. De medewerker van de 
zorgcentrale schakelt direct de juiste 
hulp in. Dat kan iemand uit de eigen 
omgeving zijn, maar ook professio-
nele hulp. 

Contactpersonen
Inwoners die een abonnement af-
sluiten, geven drie contactpersonen 
op die door de zorgcentrale kunnen 
worden gebeld na een melding. Bij-
voorbeeld een zoon of dochter, een 
ander familielid of goede buur. Zijn er 
geen of onvoldoende contactperso-
nen in de nabije omgeving, dan kan 

een professional helpen. Meestal is 
dit de sociaal makelaar van welzijns-
organisatie MeerWaarde.

Sleutelkluisje
Behalve een alarmknop en een 
alarmapparaat, is voor personenalar-
mering ook een kluisje bij de woning 
nodig voor de sleutel. Want degene 
die door de zorgcentrale is ingescha-
keld, heeft een sleutel nodig om 
naar binnen te kunnen. Stichting ATA 
regelt het abonnement, verhuurt of 
verkoopt de sleutelkluisjes én zorgt 
voor plaatsing. 

De meeste zorgverzekeraars ver-
goeden een deel van de kosten van 
personenalarmering. De vergoeding 
verschilt per zorgverzekeraar en is 
afhankelijk van de situatie. Kijk voor 
meer informatie op atapersonenalar-
mering.nl/haarlemmermeer of bel 
naar telefoonnummer 020 5923131.

Met één druk op de knop kan hulp ingeschakeld worden als dat nodig is. 
Foto: Personenalarmering Haarlemmermeer


