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Kieskompas en Stemwijzer
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De plannen van de veertien partijen
die in Haarlemmermeer meedoen staan
in hun verkiezingsprogramma’s. Wie geen
tijd heeft om zich hierin te verdiepen, kan
gebruikmaken van handige hulpmiddelen
zoals Kieskompas en Stemwijzer. Vanaf
donderdag 17 februari staan haarlemmermeer.kieskompas.nl en haarlemmermeer.
stemwijzer.nl online. Hierop staan stellingen
over

uiteenlopende

wonen,

onderwerpen

duurzaamheid,

veiligheid,

zoals
werk,

kunst en cultuur, enzovoort. Bij elke stelling
Foto: Henk Roolvink

kun je aangeven of je het hiermee eens of

Omdat de huizenprijzen zijn gestegen, is ook de WOZ-waarde van de meeste woningen gestegen.

partijen het dichtst bij jouw standpunten
staan. Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op haarlemmermeer.nl/
verkiezingen.

BIZ Hoofddorp Centrum en
De Hoek verlengd
In het winkelgebied Hoofddorp Centrum

Aanslag gemeentebelasting
HAARLEMMERMEER - De envelop van de gemeentebelasting valt dit weekend bij
veel huishoudens in de brievenbus. Dat levert elk jaar veel telefoontjes op bij de
gemeente. Wie niet wil wachten aan de telefoon, kan op www.cocensus.nl/
haarlemmermeer informatie vinden of op digitaalloket.cocensus.nl alvast zelf een
aantal zaken regelen.

oneens bent. De uitslag laat zien welke

en op bedrijventerrein De Hoek hebben
ondernemers

ingestemd

met

verlenging

van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) in
hun gebied voor vijf jaar. Op bedrijventer-

belt dan terug. De taxateur kan uitleggen
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hoe de WOZ-waarde is bepaald.
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Haarlemmermeer zijn in totaal vijf Bedrijven
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wil
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Investeringszones. Lees het hele artikel op
haarlemmermeer.nl/informeer.

Voer de halsbandparkieten alstublieft niet
HAARLEMMERMEER - Niet voeren. Dat is het advies als het om de halsbandparkiet
gaat. De gifgroene en luidruchtige vogel gaat nogal eens over de tong vanwege de
overlast. Behalve hun gekrijs, is ook hun poep op straat en op auto’s voor een aantal inwoners een ergernis.

Verjagen heeft geen zin, want de vogels
keren

weer

verplaatst

terug

zich.

De

of

het

uitkomst

probleem
van

het

gesprek is dat de provincie geen opdracht
kan geven voor het doden van de hals-

uit

toe te komen. Ook is minder voedsel in de

bandparkieten. Dat kan ze namelijk pas

Centraal-Afrika en uit India. Maar de Neder-

wintermaanden van invloed op de hals-

doen als er zwaarwegende redenen voor

landse populatie is ontstaan door ontsnapte

bandparkietpopulatie: die wordt kleiner.

zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van grote

De

halsbandparkiet

is

afkomstig

of vrijgelaten en vervolgens verwilderde
kooivogels.

De

mannetjes

hebben

een

economische

Bevoegd gezag

schade,

schade

aan

de

natuur of als de veiligheid en de gezondheid in het geding komen. Dat is nu niet het

zwarte lijn over de hals die uitloopt in een

Inmiddels

oranjeroze halsband. Vandaar de naam

provincie Noord-Holland over het doden

geval. Daarom blijft het advies: niet voeren.

halsbandparkiet. Verder hebben ze korte,

van de halsbandparkieten. De provincie

Lees het hele artikel op

scherp gebogen haaksnavels. En ja, dat

is namelijk bevoegd gezag in dit verband.

haarlemmermeer.nl/informeer. ❮❮
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ook

gesproken

met

de

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Badhoevedorp

Lijsterstraat, 21 februari-4 maart,
voetpad gefaseerd afgezet.

Lijnden

Akerdijk, ter hoogte van nr. 12,
22 februari, rijbaan half afgezet.

Nieuw-Vennep

Ruiterstraat, 17 februari, afgesloten.

Vijfhuizen

IJweg, ter hoogte van nr. 751,
21 februari-4 maart, versmalling rijbaan.

Zwaanshoek

valt niet te ontkennen, ze zijn luidruchtig, ze

Bennebroekerdijk nr. 48 tot de
Hillegommerdijk, tot en met 4 maart,
gefaseerde halve wegafzetting.

poepen en ze zijn vaak met velen.

Maatregelen

Zwanenburg

De gemeenteraad informeerde kortgeleden

Dennenlaan, 21-26 februari,
gefaseerde wegafsluiting.

naar de mogelijkheden om maatregelen te
treffen. Ook komen er nogal eens meldingen
van inwoners binnen over overlast van halsFoto: Shutterstock

bandparkieten. Vooral ’s winters. Dat is de
periode waarin ze voor voedsel aangewezen
zijn op woonwijken. Vooral in Getsewoud
in Nieuw-Vennep wordt er geklaagd. De
halsbandparkiet is daarom ook besproken
met de dorpsraad. De conclusie is in alle
gevallen: niet voeren. Dan hebben halsbandparkieten minder reden om naar woonwijken

Werken aan de weg

Inwoners hebben last van het gekrijs en de poep van de halsbandparkieten.

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

Meer nieuws op
haarlemmermeer.nl/
informeer

Nu zijn de kiezers aan het woord

Column
burgemeester

HAARLEMMERMEER - Over een kleine vier weken is het zover: dan openen de
stembureaus maar liefst drie dagen lang hun deuren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op 14, 15 en 16 maart beslissen de inwoners wie hen gaan vertegenwoordigen in de raadzaal van Haarlemmermeer. De keuze is groot, maar liefst
veertien partijen - waarvan drie nieuwkomers - doen mee met de verkiezingen.
En al die partijen laten de inwoners van Haarlemmermeer weten wat zij voor hen
zullen doen. Maar: wat willen de Haarlemmermeerders zelf eigenlijk dat de raadsleden (en het college van B en W) na 16 maart voor hen en de gemeente gaan
doen? Informeer vroeg het aan inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties.

moeten nu over de weg, door het drukke

Soms hoor of lees je verhalen waarvan je

autoverkeer, op een onnodig gevaarlijke

denkt: dat kan niet waar zijn! Sommige

manier hun bestemming bereiken. Dit zou ik

verhalen circuleren al heel lang en komen

namens ons en de bewoners aan de kandi-

telkens

daat-raadsleden willen meegeven. Het is

stadslegenden genoemd. En ondanks het

ons al zolang beloofd dat dit gerealiseerd

feit dat we van veel van deze verhalen

zou worden.”

weten dat ze misschien ooit, lang geleden

laat zich al regelmatig horen in het huis-

iemand anders) in een ‘broodje aap’ zijn
getrapt, vinden we vaak ook gewoon leuk.

hebben langdurig een positief effect op

hij een boodschap heeft voor de kandi-

schappelijke

de economie en het leefklimaat. Kunst

daat-raadsleden

zorgt

en cultuur zijn regelmatig het slachtoffer
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voor verbinding, ontmoeting én betekenis.

van bezuinigingen en de afgelopen twee

expansiedrift: meer en groter. Ik zou juist

Het gaat daarbij om de dagelijkse zorg en

jaar ook van de pandemie. Maar juist nu is

willen pleiten voor aandacht voor dat wat

aandacht voor elkaar. Maar ook om kansen

investeren in kunst en cultuur onmisbaar

we al hebben: ik noem dat optimalisa-

om mee te doen aan kunst en cultuur, of

voor een gezonde en inspirerende samen-

tie-politiek. Aandacht voor ondernemers

sport of andere sociale activiteiten. Waar

leving.”

die op bedrijventerreinen zitten waar een

goede maatschappelijke en culturele voor-

reageert

hij

onmid-

transitie gaande is, terwijl alternatieve

zieningen zijn, is óók beter onderwijs, zijn

Stoep Lageweg

betere voorwaarden voor volksgezondheid,

Han

in

lemmermeerse bedrijven die uit hun jasje

is minder criminaliteit én doen inwoners

Spaarndam ziet in de wijk SpaarneBuiten

groeien, merken dat het heel moeilijk is om

actiever mee in de samenleving.”

een

een

een grotere locatie te vinden. De schaarse

prachtige aanwinst voor het hele dorp

locaties die er zijn, zijn vaak in handen

Spaarndam. Veel gelukkige inwoners, het

van commerciële partijen, die het belang
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van lokale ondernemers niet direct op de
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belangrijke Haarlemmermeerse bedrijven
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Lageweg nog steeds geen prachtige stoep

hun
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Haarlemmermeerse ondernemers uit het
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oog.” ❮❮

Kunst en cultuur

dat

ook
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Bouwens
aanwinst:

van

locaties bijna niet te vinden zijn. Haarde

Albert

“SpaarneBuiten

Heijn
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wel

verhalen vertellen, of merken dat we (of

gebouw in Hoofddorp vindt de maatbetrokkenheid

ook

als zoete koek. Want ach, elkaar sterke

aan-huisblad HCnieuws. Op de vraag of

“Maatschappelijke

worden

Kapper Ben Perdaan uit Nieuw-Vennep

Arjen Davidse beamen: “Cultuur en kunst

belangrijk.

Dat

zijn gebeurd, slikken we de actuele versies

Aandacht voor ondernemers

Arjen Davidse, bestuurder van het Cultuurbetrokkenheid

terug.
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gemeente

niet
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moeten

bestaande

Kwalijker wordt het als bewust informatie
wordt verspreid die niet klopt: informatie
die bedoeld is om anderen op het
verkeerde been te zetten. Of met als doel
mensen tegen elkaar op te zetten. Dan
gaat het niet meer om onschuldige sterke
verhalen, stadslegenden of broodjes aap.
Desinformatie, of nepnieuws, kan echt
gevaarlijk zijn en kan mensen aanzetten
tot agressie, in woord en daad. Ik vind het
vreselijk om op social media te lezen hoe
mensen elkaar bejegenen op basis van
half begrepen en soms zelfverzonnen
informatie. Onlangs stelde een inwoner
mij de vraag of ik iets kon doen aan folders met desinformatie die zij in haar bus
kreeg. Ook een gemeenteraadslid stel‑
de die vraag. Helaas kunnen wij als
overheid niet veel doen aan de folders die
u in uw bus krijgt. Door een nee-nee-sticker
op de brievenbus te plakken, kunt u
voorkomen dat u ongeadresseerde post in
uw brievenbus krijgt. U kunt ook een klacht
indienen bij de Reclame Code Commissie,
of bij de uitgever van zo’n folder. Maar het
allerbelangrijkste is dat u zichzelf goed
informeert. Dat kan onder andere via
rijksoverheid.nl/onderwerpen/desinfor
matie-nepnieuws.

Foto: Margo Oosterveen

Burgemeester Marianne Schuurmans.
Foto: Just-Justa

Aan de gemeenteraadsverkiezing doen in Haarlemmermeer maar liefst veertien partijen mee, met in totaal 305 kandidaten.

RaadsPlein
Raadsplein is de naam van de vergaderingen van de gemeenteraad.
De raad vergadert in het raadhuis binnen de coronaregels. Zo nodig
zijn de vergaderingen digitaal. De publieke tribune is nog gesloten.
Raadsplein is te volgen via gemeenteraad.haarlemmermeer.nl.
Agenda’s onder voorbehoud. Voor actuele informatie, stuur een
e-mail naar griffie@haarlemmermeer.nl. Let ook op aankondigingen
via Twitter en gemeenteraad.haarlemmermeer.nl.
Raadsplein 17 februari
19.00-20.30 uur Raadssessie over het Masterplan Pionier-Bols
terrein ( 2021.0003183).
20.30-22.00 uur Raadssessie over het Bestemmingsplan Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels
(2021.0003236).
Op 24 februari is er geen Raadsplein.

Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen en achteraf terugkijken kan via gemeenteraad.
haarlemmermeer.nl. Alle raadsstukken staan op haarlemmermeer.
bestuurlijkeinformatie.nl.
Inspreken
Over de onderwerpen van deze sessies waren hoorzittingen op
10 februari.
Griffie: vragen en contact
Gemeenteraad.haarlemmermeer.nl
griffie@haarlemmermeer.nl
023 567 6819
Twitter: @HlmmrRaad; Instagram: hlmr_raad

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en wordt
wekelijks huis aan huis verspreid in
Haarlemmermeer. Al het nieuws van de
gemeente staat op haarlemmermeer.
nl/informeer. Abonneren op de digitale
nieuwsbrief kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer. 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.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Haarlemmermeer publiceert haar officiële bekendmakingen
op officielebekendmakingen.nl. Het
gaat bijvoorbeeld om vergunningen,
besluiten in bestemmingsplannen of
verkeersbesluiten. Een abonnement
nemen op de e-mailservice met
berichten over uw buurt kan via
overheid.nl.

