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Gefeliciteerd Esmee!
Haarlemmermeer is trots op 
Esmee Visser uit Beinsdorp. 
De 22-jarige was de grote 
verrassing van de Olympi-
sche Spelen in Pyeongchang. 
In een supertijd van 6.50.23 
schaatste zij op de 5000 
meter naar goud. De laatste 
keer dat een Nederlandse 
olympisch kampioen werd 
op deze afstand was  Yvonne 
van Gennip in 1988. In zijn 
column op de volgende 
pagina feliciteert burgemees-
ter Onno Hoes Esmee Visser, 
haar familie en schaatsclub 
Nut en Vermaak van harte. 

Foto: ANP

Kennismaking buddy’s en 
nieuwkomers
Maandag 19 februari maak-
ten nieuwkomers van de 
Internationale Schakelklas 
(ISK) van het Hoofdvaart Col-
lege tijdens een feestelijke 
bijeenkomst kennis met hun 
buddy’s. De buddy’s gaan 
de nieuwkomers - leerlingen 
die nog niet lang in Neder-
land zijn en de taal nog niet 
goed kennen - minimaal vijf 
maanden hun wereld laten 
zien, binnen en buiten school. 
Door het programma maakt 
de buddy de nieuwkomer 
wegwijs in de samenleving, 
is hij of zij een klankbord 
en ontstaan nieuwe vriend-
schappen. Wethouder Mar-
jolein Steffens-van de Water 
gaf eind 2016 de Meer voor 
Elkaar-pluim aan de voorgan-
gers van deze buddy’s en was 
ook nu aanwezig. Zij zag 23 
enthousiaste koppels aan een 
gezamenlijk avontuur begin-
nen, waarin taal en integratie 
centraal staan.

Marloes (links) is buddy van 
Mariam uit Egypte. Foto: Jan Aukes

Stem op nieuwe huisstijl: 
laatste week!
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude en Haarlemmermeer 
gaan vanaf 2019 samen 
verder als één gemeente. Bij 
een nieuwe gemeente hoort 
een nieuwe huisstijl. Drie 
ontwerpbureaus zijn om een 
ontwerp gevraagd. De con-
ceptontwerpen zijn nog tot 
25 februari te zien op 24 loca-
ties in 19 kernen van beide 
gemeenten. Vooral dorps- en 
buurthuizen en bibliotheken, 
maar ook het raadhuis in 
Hoofddorp en het gemeen-
tehuis in Halfweg. Alle 
locaties staan op haarlem-
merliede-haarlemmermeer.
nl. Inwoners en ondernemers 
kunnen laten weten welk ont-
werp volgens hen het beste 
is. Hun mening telt voor vijf-
tig procent mee. Stemmen 
kan tot en met 26 februari via 
haarlemmerliede-haarlem-
mermeer.nl/huisstijl.

Volle parkeerplaatsen, maar lege zaak
HALFWEG-ZWANENBURG - Karin 
Markus, eigenaar van Koffi e bij 
Kaatje aan de Spaarndammerweg, 
pal naast station Halfweg-Zwa-
nenburg, baalt stevig. De oorzaak 
zijn de volle parkeerplaatsen bij 
haar voor de deur terwijl haar zaak 
leeg blijft.

De horecaondernemer rekent zich tot 
de benadeelden van de ernstige par-
keerproblematiek die zich al geruime 
tijd voordoet rond het station. Markus 
is bepaald niet de enige die hiermee 
kampt. Met haar ondertekenden nog 
zo’n 130 mensen de petitie ‘parkeer-
overlast Halfweg-Noord’.
 
Gevaarlijk
De parkeerdruk in het gebied is 
enorm. De behoefte aan parkeer-
plaatsen van bezoekers van het 
station en Sugar City, dat zich steeds 
meer ontwikkelt als publiekstrek-
ker, is veel groter dan het aanbod. 
Het gevolg is dat het wemelt van de 
auto’s in de straten eromheen. Deze 
raken verstopt met alle gevaarlijke en 
irritante situaties van dien. Markus: 
“De angst is ook dat de hulpdiensten 
er niet door kunnen als er brand is of 
ander onraad.” 

Koffi e bij Kaatje 
Zelf heeft Markus een jaar of zes 
geleden voor de vergunning van haar 
horecabedrijf vier parkeerplaatsen 
moeten aanleggen. Deze plekken 
zijn niet exclusief voor bezoekers van 
Koffi e bij Kaatje bedoeld. “Het blijft 

openbaar terrein. De eerste jaren 
ging het goed en maakten bezoekers 
én ander publiek er gebruik van. 
Prima. Maar de laatste jaren profi teer 
ik niet meer van die parkeerplaatsen. 
Dat kan toch niet de bedoeling zijn.” 
Ze kijkt naar buiten en telt tien auto’s. 
“Maar ik kan u uitgebreid te woord 
staan. De zaak is leeg.” In de Hout-

rakkerweg telt ze zo’n vijftig auto’s. 
“Niet één ervan is van de bewoners.”

Discussie
Voorheen ging Markus nog wel eens 
de discussie aan met degenen die 
hun auto uren bij Koffi e bij Kaatje 
achterlieten zonder dat ze er een 
stap binnen zetten. “Daar ben ik mee 
opgehouden. Ik begrijp die mensen 
ook wel. Die willen hun auto kwijt 
en komen niet voor mijn koffi e of 
appelgebak. Die komen voor de trein. 
Vanaf station Halfweg rijden ze dan 
naar Amsterdam, lekker gemakkelijk 
en voordelig. Of naar Schiphol.”

Boterham
Het parkeerprobleem kost haar 
vooral in de winterperiode klanten. 
“’s Zomers komen de mensen met 
de fi ets, gaan ze met hun fi ets naar 
werk of naar recreatieplekken. Dan 
zit mijn terras vol met fi etsers.” In de  

winterperiode zet Markus de eerste 
twee uur dat Koffi e bij Kaatje open 
is de vier parkeerplaatsen die ze zelf 
heeft aangelegd af met rood-wit lint. 
“Dat is eigenlijk niet toegestaan, want 
het is openbaar terrein. Maar ik moet 
toch mijn boterham verdienen. De ge-
meente Haarlemmerliede en Spaarn-
woude wilde destijds ook graag dat 
ik hier mijn bedrijf zou beginnen. Die 
vond ook dat Koffi e bij Kaatje nabij het 
station zeer op zijn plek is.” Na elven 
haalt ze het lint weer weg. 

Parkeerschijfzone
Markus zou het liefst zien dat de ge-
meente een parkeerschijfzone invoert. 
“Aan twee uur parkeren hebben mijn 
klanten genoeg. Ik weet zeker dat de 
andere mensen in Halfweg daar ook 
zo over denken.” De verwachting is 
dat het college van Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude op korte termijn met 
maatregelen komt.

Stemmen bij het 
referendum op 21 maart

De parkeerdruk rond station Halfweg-Zwanenburg en Sugar City is groot. Foto: Jur Engelchor

In de media wordt de Wiv 2017 ook 
wel de ‘sleepwet’ genoemd. De wet 
gaat over de taken en bevoegdheden 
van de Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD) en de 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheids-
dienst (MIVD). Meer uitleg over de 
wet staat op referendumwiv2017.nl. 
De hele tekst van de wet is te vinden 
op elkestemtelt.nl en ligt vanaf 21 
februari vier weken ter inzage in 
het raadhuis in Hoofddorp en in de 
servicecentra in Nieuw-Vennep en 
Halfweg. In het raadhuis en de ser-
vicecentra kan ook de geprinte tekst 
worden afgehaald.

Stempassen 
Op 27 februari worden de stempas-
sen voor het referendum bezorgd in 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
en op 2 maart in Haarlemmermeer. 
Wie gaat stemmen, moet zijn of haar 

stempas en een geldig identiteitsbe-
wijs meenemen. Stemmen kan op elk 
stembureau binnen de eigen gemeen-
te. De locaties staan op de fl yer die 
wordt meegeleverd bij de stempas. 
Een overzicht van de stembureaus in 
Haarlemmermeer staat ook op haar-
lemmermeer.nl/referendum en van die 
in Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
op haarlemmerliede.nl/producten-en-
diensten/burgerzaken/stemmen.  

Wie niet in staat is om op 21 maart 
zelf naar het stembureau te komen, 
kan iemand anders machtigen voor 
hem of haar te stemmen. Meer infor-
matie hierover en over stemmen in 
een andere gemeente of vanuit het 
buitenland staat ook op de genoem-
de websites.

Géén gemeenteraadsverkiezingen
In Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
en in Haarlemmermeer zijn op 21 
maart géén gemeenteraadsverkiezin-
gen, zoals in de rest van Nederland. 
In verband met de fusie per 1 januari 
2019 kiezen de inwoners van beide 
gemeenten op 21 november 2018 
één gezamenlijke gemeenteraad.

HAARLEMMERMEER/HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE - Op 
21 maart is het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Kiezers kunnen dan hun stem 
uitbrengen voor of tegen deze wet.

Pontje weer als nieuw

Het pontje op de Ringvaart tussen Rijsenhout en Aalsmeer ligt er weer mooi bij. 
Het bootje had dringend onderhoud nodig en was tijdelijk vervangen door een ander 
vaartuig. Iedereen kan nu weer de Ringvaart oversteken met de vertrouwde, geheel 
opgeknapte veerpont. Foto: De Waterwolf



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 22 februari  
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de 
  agenda, van de verslagen van 18 en 25 januari 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 Bestemmingsplan Hoofddorp Assumburg 2-4 
  (2018.0003672). Raadzaal
19.00-20.00 uur Sessie Resultaten vervolgonderzoek Participatiebeleid 
  (2018.0005375). Heijezaal
20.30-22.00 uur Sessie Huisvestingsverordening Haarlemmermeer 2018 
  (2018.0005550). Raadzaal
20.30-21.30 uur Sessie Brengparkjes (2018.0008597) Informatiebrief 
  (X2018.58049). Sessie op verzoek van de VVD fractie. 
  Heijezaal
Ca. 22.15 uur Stemmingen.

Volgend Raadsplein is donderdag 8 maart, aanvang 17.00 uur. 
Op donderdag 1 maart is er geen Raadsplein.
    
■ Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen kan vanaf de tribune, maar ook via gemeenteraad.haarlem-
mermeer.nl. Daar staat ook het videoarchief van de raad. Actuele raadsstuk-
ken, 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      

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.

Cursus Zeker Bewegen
Jaarlijks belanden 88.000 
ouderen bij de Eerste Hulp 
na een val. Team Sportservice 
Haarlemmermeer nodigt 
60-plussers uit deel te nemen 
aan een vijfweekse cursus 
Zeker Bewegen, over fit 
worden en soepel bewegen. 
Valpreventie komt hierin uit-
gebreid aan bod. De eerste 
cursus start op maandag 12 
maart bij Zorgcentrum Hori-
zon in Hoofddorp, de tweede 
cursus op donderdag 19 april 
bij Sportschool ABC Kops in 
Hoofddorp. Geïnteresseerden 
zijn welkom op de informa-
tiebijeenkomsten op 5 maart 
en 12 april (eigen bijdrage 
hiervoor 1 euro). Aanmelden 
via 023 557 59 37 of e-mail 
info@sportservicehaarlem-
mermeer.nl.

Inkoopactie 
energiemaatregelen 
groot succes
De gezamenlijke inkoopacties 
voor energiemaatregelen die 
afgelopen najaar in Haarlem-
mermeer zijn gestart, zijn 
een groot succes. Sinds de 
start hebben 2.800 inwoners 
aangegeven hun woning te 
willen verduurzamen. Er zijn 
al ruim zeshonderd sets zon-
nepanelen aangeschaft en in 
ruim honderd woningen zijn 
de afgelopen weken isolatie-
maatregelen genomen. Wei-
nig mensen beseffen dat ook 
het dak van hun woning vaak 
uitstekend geschikt is om zelf 
energie op te wekken met 
zonnepanelen. In veel geval-
len kunnen de woningen 
zelfs volledig energieneutraal 
worden. Geïnteresseerden 
kunnen zich nog tot 23 febru-
ari vrijblijvend inschrijven op 
winstuitjewoning.nl.

Het aanbrengen van vloerisolatie. 
Foto: Winst uit je woning  
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Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op 
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er haarlemmermeer.nl/
werkenaandeweg.   

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Nieuw-Vennep
Hoofdweg-Oostzijde, 26-27 februari, halve wegafzetting

Werken aan de weg

Dag van ontmoeting en inspiratie

Olympisch succes in Beinsdorp. 
Een trotse burgemeester?  

“Jazeker! Verrezen uit ‘een vlek in 
de Haarlemmermeerpolder’ zoals 
de Volkskrant Beinsdorp deze week 
noemde…jawel, onze Esmee Visser 
heeft het geflikt. Tot ieders verras
sing en heel nuchter trok ze strijdend 
over de piste en haalde haar gouden 
medaille op de Olympische Spelen 
vorig week. Goud!! Van harte gefelici
teerd Esmee en familie en natuurlijk 
de leden van de schaatsclub Nut en 
Vermaak van over de Ringvaart in Lei
muiden. Wat een ontlading moet dit 
geweest zijn, niet alleen op dat mo
ment en die dag maar ook de dagen 
erna. Ik ben zelf helaas geen schaat
ser maar ik probeer me iets voor te 
stellen bij het gaan naar een wedstrijd 
waar je een paar maanden geleden 
echt niet serieus over nagedacht 
had. Over het rondlopen in een heus 
olympisch dorp tussen de groten der 
schaatsaarde. En je hebt er bewust 
voor gekozen om in je trainingen te
gen de vaak net wat sterkere mannen 
te trainen omdat je daardoor net die 
extra kracht uit je benen kunt trekken. 

Ik zei het al tijdens mijn nieuwjaars
toespraak in januari: “Onze handen
uitdemouwenmentali teit wordt ook 
door Esmee Visser gesymboliseerd 
en wat zou het mooi zijn als zij straks 
met een medaille om haar nek tussen 
ons staat.” En dan gebeurt het. Je rijdt 
volgens het boekje en yes je sleept 
‘m binnen! De bloemen vanuit de ge
meente zijn natuurlijk al bezorgd, maar 
we hopen het nog wat grootser over 
te doen als je terug bent. En vooral: 
geniet van dit moment! Je bent in
eens een voorbeeld voor velen; voor 
kinderen in de polder, voor sporters in 
het algemeen en voor vrouwen in het 
bijzonder. Niet de weg van de minste 
weerstand maar juist net dat schepje 
extra er bovenop en je bent er. Het 
klinkt zo eenvoudig.”

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

HAARLEMMERMEER - Dorps- en 
wijkraadsleden wisselden in 
Schouwburg De Meerse weer 
volop ervaringen uit, netwerkten en 
deden nieuwe kennis en vaardig-
heden op. Het wordt al een beetje 
een traditie: de Dag van de dorps- 
en wijkraden. Afgelopen zaterdag 
vond dit evenement voor het derde 
jaar op rij plaats. Thema deze keer: 
‘Kiezen is winnen en verliezen’.

Ontspannen, levendig en leerzaam, 
zo is de dag samen te vatten. Het 
programma bestond uit een lezing en 

vijf workshops en tijdens de lunch en 
de netwerkborrel was er veel ruimte 
voor ontmoeting en gesprek. Zo’n 
veertig leden van dorps- en wijkraden 
waren vanuit de hele polder naar De 
Meerse aan het Raadhuisplein in 
Hoofddorp gekomen.

Manier van kijken
In haar lezing ‘Kiezen kan echt an-
ders’ nodigde gastspreker Leonie van 
Dinten de zaal uit om ‘hun eigen van-
zelfsprekende manier van kijken en 
die van anderen onder de loep te ne-
men’. Want zo ‘groeien je mogelijkhe-

den en kun je nieuwe perspectieven 
ontwikkelen.’ Een van de workshops 
daarna had als onderwerp ‘Keuzes in 
de raadzaal’ en werd gegeven door 
raadslid Mieke Booy. Zij ging in op 
de vraag wie wanneer invloed kan 
uitoefenen. Wanneer zijn bewoners 
of dorps- en wijkraden aan zet? Hoe 
krijgen zij hun wensen, eisen en zor-
gen over het voetlicht? “Ik vond het 
heel leuk om de discussie daarover 
op gang te brengen”, aldus Booy.

Signalen
Karen Hamaker-Zondag benoemde in 

de workshop ‘Signalen van onze tijd’ 
verschillende complexe ontwikkelin-
gen in de samenleving. Een daarvan 
is een toenemend wantrouwen 
tegenover de politiek. Een ander, 
het steeds belangrijker worden van 
‘vrouwelijke’ waarden die te maken 
hebben met delen, zingeving en 
samenwerking. Ook signaleert zij 
dat bewegingen van onderop steeds 
meer de plaats innemen van top-
down-besluitvormingsprocessen.

Comfortzone
Aan het eind van de dag concludeer-
de dagvoorzitter Tetske van Osse-
waarde dat de deelnemers zeker niet 
met pasklare antwoorden naar huis 
gingen. Maar ze hadden wél ruim 
voldoende stof om met elkaar verder 
te praten en van gedachten te wis-
selen. Zoals een van de deelnemers 
zei: “Je wordt uit je comfortzone 
gehaald. Voor mij was dat ook een 
reden om mee te doen.” Margriet 
Rietmeijer van de Vereniging Dorps-
raad Badhoevedorp: “De vraag werd 
gesteld wat er zou gebeuren als er 
over vijf jaar geen dorpsraad meer 
zou zijn. Dan ga je nadenken over 
hoe dat eruit zou zien, het zet je aan 
het denken. Elk groepje gaat dan 
voor zichzelf aan het werk, dan geldt 
het recht van de sterkste.” 

In gesprek
Ook raadsleden, medewerkers 
van de gemeente en wethouder 
Marjolein Steffens-van de Water 
waren aanwezig en gingen met de 
dorps- en wijkraadsleden in gesprek. 
De Dag van de dorps- en wijkraden is 
een initiatief van het DB Kernen (het 
dagelijks bestuur van het overkoepe-
lend overleg van dorps- en wijkraden) 
en wordt mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente Haarlemmermeer 
en Stichting MeerWaarde.

Tijdens de lunch gingen de leden van de dorps- en wijkraden met elkaar in gesprek en wisselden ervaringen uit.
Foto: Danny de Casembroot 


