Digitaal aanvragen
starterslening
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Herinnering aan slavernijverleden
HOOFDDORP - Haarlemmermeer heeft een eigen monument als herinnering aan het slavernijverleden. Wethouder Marjolein Steffens-van de
Water en voorzitter Elaine Veldema van het Participatieteam legden
daar op 1 juli gezamenlijk een krans. Ongeveer 150 bezoekers waren
in Hoofddorp bij de ceremoniële inwijding aanwezig. Op die dag is de
jaarlijkse Surinaamse feestdag Keti Koti, ter viering van de afschaffing
van de slavernij, dit jaar 155 jaar geleden.
Wethouder Marjolein Steffens heette
iedereen welkom. “Keti Koti, gebroken ketenen, zoals de vertaling uit
het Sranantongo ons leert, is een
uitdrukking die tot onze verbeelding
spreekt. Een uitdrukking die weergeeft waarom vandaag, precies 155
jaar geleden, een historisch moment
mag worden genoemd.”
Tastbare herinnering
Het Koninkrijk der Nederlanden
schafte op 1 juli 1863 met de Emancipatiewet de slavernij af in Suriname
en op de Nederlandse Antillen. Het
Participatieteam Haarlemmermeer
(P-team) nam het initiatief voor een
monument ter herinnering aan het
slavernijverleden. De gemeente Haarlemmermeer omarmde dit initiatief.
Marjolein Steffens: “Dit monument
in Haarlemmermeer is een tastbare
herinnering aan de afschaffing van de
slavernij. Het is bijzonder dat ook in
Haarlemmermeer een groep betrokken inwoners het initiatief nam voor
een gedenkplaats. Daaruit blijkt dat
er ook hier in onze polder behoefte
aan is.”

Het monument bestaat uit een
gedenksteen met de spreuk: ‘Wat
gebeurd is, is niet voorbij’. Om deze
middelste steen, staan drie grotere

pilaren van ongeveer vier meter
hoog. Deze zijn uit één blok natuursteen gehouwen.
Warm van binnen
Frederique Janss van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland nam
kort het woord en benadrukte dat
discriminatie nog altijd voor komt. Er
was een uitgebreide toespraak van
voorzitter Elaine Veldema van het
Participatieteam: “Als ik rondkijk krijg

Bezoekers leggen bloemen neer bij het net onthulde monument. Foto: Jur Engelchor

ik het warm van binnen, dank jullie
wel. We gedenken onze voorouders
die onvrijwillig werden meegenomen. Mensen die inhumaan werden
behandeld, tot bloedens toe geslagen werden en niet wisten waarom
dit gebeurde. Zij zwoegden om
anderen, in een land ver weg, een
bestaan te geven. Als mensen mij
vragen waarom er een monument in
Haarlemmermeer moest komen, dan
zeg ik: daarom.”
Gezamenlijk kranslegging
Volgens Veldema is
dit monument een
ideale plek om hun
voorouders te eren.
“Zonder hen waren
wij hier niet. Wij, de
afstammelingen van
de slaven, gedenken
hen in dankbaarheid en liefde. We
hopen dat we hier
vandaag iets van
meenemen en doorgeven.” De voorzitter en wethouder
legden gezamenlijk
een bloemenkrans
bij het monument.
Na het officiële
programma, was er
feestelijke muziek
en dans.

Starters die hun eerste huis
willen kopen, maar niet
genoeg hypotheek krijgen,
kunnen in aanmerking komen
voor een starterslening. Deze
lening is aan te vragen bij de
gemeente Haarlemmermeer.
Voor de starter is dit een spannende tijd en daarom is snel
schakelen met de gemeente
belangrijk. Voorheen was dit
een tijdrovend proces, maar
tegenwoordig hoeven starters
niet meer te bellen of langs
te komen. De lening is makkelijk aan te vragen door een
webformulier in te vullen via
haarlemmermeergemeente.
nl/taak/starterslening. De
starter hoeft ook niet meer te
wachten op de postbode om
te weten of hij in aanmerking
komt voor de lening, maar
hij krijgt digitaal bericht in de
persoonlijke Berichtenbox
van MijnOverheid.nl.

Iemand voordragen voor
lintjesregen

Veertien inwoners uit Haarlemmermeer en drie inwoners uit Haarlemmerliede en
Spaarnwoude ontvingen in
april tijdens de lintjesregen
een Koninklijke onderscheiding. Mensen die een uitzonderlijke prestatie hebben
geleverd of die zich vijftien
jaar of langer vele uren per
week inzetten als vrijwilliger,
komen voor zo’n ereblijk in
aanmerking. Iedereen kan
iemand voordragen die het
verdient in het zonnetje te
worden gezet. Voordragen
voor de lintjesregen van 2019
kan tot 15 juli 2018. Meer
informatie via 0900 1852 en
haarlemmermeer.nl/lintjes.

Shop & Go: kort parkeren voor een dubbeltje
HOOFDDORP – Met ingang van
16 juli 2018 verandert er veel op
parkeergebied, zeker in het centrum van Hoofddorp. De nieuwe
parkeerverordening gaat dan in.
Voor Bakker Gerard op de Hoofdweg betekent het een vooruitgang.
Bij hem voor de deur is dan namelijk Shop & Go van kracht. Dat betekent dat zijn klanten het eerste
halfuur maar 10 cent betalen voor
het parkeren. Ideaal als je met dit
weer trekt hebt in een lekker ijsje
of snel boodschappen wilt doen.
Bakker Gerard is heel blij met de
nieuwe parkeerregels: “Zoals de situatie was, was het een drama. Voor
de deur was een B-zone. Na de Concourslaan begon de A-zone. Alleen bij
mij voor de deur niet. Er stonden de
hele dag auto’s van bewoners geparkeerd. Soms wel een hele week. Er
heeft zelfs een keer een paar weken
dezelfde auto gestaan. Dat betekent dat mijn klanten er niet kunnen
parkeren. En als mensen niet kunnen
parkeren, rijden ze door en zoeken
ze een andere winkel. Dat zou ik zelf
ook doen. Er was ook een periode
dat klanten die om de hoek parkeerden een bekeuring kregen. Dat is
een doorn in mijn oog: op sommige
plekken wordt wel gehandhaafd op

andere niet.” Bakker Gerard heeft zelf
bij de gemeente aangekaart of de
duurdere A-zone ook bij hem voor de
deur van kracht kon zijn. Hij is daar
een aantal jaar mee bezig geweest.
Lachend: “Toen het bijna voor elkaar
was, hoorde ik dat de gemeente iets
anders had bedacht. Dat is dus Shop
& Go.”
Shop & Go
Gerard is van mening dat het goed
is dat het parkeren heel duur wordt.
“Of het werkt of niet, ligt aan de
tarieven. Daarom is het goed dat het
na het eerste halfuur flink duurder
wordt. Het is een goede maatregel.
Ook voor de andere winkels. Voor de
deur zijn te weinig parkeerplaatsen.
Mensen die met de auto komen,
kunnen niet parkeren omdat er al bewoners staan.” De bakker vraagt zich

af of klanten die even voor de deur
parkeren om een brood te halen, 10
cent gaan betalen. Hij vindt parkeren
in het centrum van Hoofddorp een
probleem. “Veel mensen komen
van buiten Hoofddorp. In de straat
tegenover mijn winkel kan je gratis
parkeren. Daar parkeren dus ook
mensen die in het centrum werken.”
Gerard komt zelfs met een oplossing: een grote parkeerplaats buiten
het centrum met pendelbussen naar
het centrum.
Dat Bakker Gerard blijft meedenken
met de gemeente blijkt wel uit het
feit dat hij deze dag nog contact
heeft gehad. “Ik heb een vergunning
voor de A-zone. Als ik er niet ben,
kunnen er andere mensen op mijn
plek gaan staan. De gemeente gaat
dat nu uitzoeken”.

Bakker Gerard is erg blij met de invoering van Shop & Go. Foto: Margo Oosterveen

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

De veranderingen op een rij
• Kort parkeren in de A-zone
• Het eerste halfuur 0,10 euro
• Het volgende uur: 3,00 euro
• Daarna oplopend tot 9,00 euro
per uur
A-zone wordt uitgebreid
• Hoofdweg: B-zone wordt
omgezet naar A-zone ondernemers.
• Kruisweg: aan de parallelweg
enkele parkeerplaatsen toegevoegd, hier gaat de A-zone
gelden.
• Invoering bezoekersvergunning voor mensen die in het
betaald parkeergebied wonen.
Bezoekers parkeren een hele
dag voor 2 euro (geldt niet in
de A-zone zelf).
• Geldigheidsduur bewonersvergunningen: twee jaar.
• Regels voor blauwe zones en
betaald parkeren zijn gelijkgetrokken (de kosten voor
de vergunningen in betaald
parkeergebieden halveren).
• Parkeerplaatsen op eigen terrein: geen of één parkeervergunning of -ontheffing.
• Automatisch parkeerkaartje bij
de automaat verdwijnt.
• Autodeelvergunning en
-ontheffing: Ondernemers om
overal in de gemeente deelauto’s te parkeren.

Wie verdient een lintje?
Foto: Margo Oosterveen

Hoppig Hoofddorp
bierfestival in PARK21

Maak kennis met de wereld
van speciaalbier. Op 14 juli
(van 14.00-22.00 uur) en op
15 juli (van 12.00-22.00 uur) is
er tijdens de PARK21 Zomerweken voor de tweede keer
het ‘Hoppig Hoofddorp’ bierfestival. De brouwers nemen
hun beste bieren, met passie
gebrouwen, mee naar Landgoed Kleine Vennep. Er zullen
bekende en minder bekende
hophoofden staan, onder hen
zowel lokale Nederlandse als
Haarlemmermeerse brouwers. De entree is gratis,
maar wie wil proeven kan
voor 10 euro al een startpakket kopen (inhoud: 3 munten
en een glas om te laten vullen). Er zijn ook uitgebreidere
pakketten te koop. Meer informatie over het festival:
www.hoppighoofddorp.nl

Ontdek Hoofddorp op
29 september

Ontdek Hoofddorp betekent
24 uur lang activiteiten voor
jong en oud. Op 29 september
2018 vindt de tweede editie
plaats. Evenementen die
terugkomen zijn onder andere:
politieagent voor een dag, het
teddyberenhospitaal en yoga
op de Big Spotters Hill. Maar
er worden ook nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals:
een barbecueworkshop, een
beweegplein en een nachtje
slapen in Duycker. Binnenkort
is het hele programma te vinden op: www.hlmrmeer.nl/nl/
ontdek-hoofddorp.

Doe yoga op de Big Spotters Hill
tijdens Ontdek Hoofddorp.
Beeld: Gemeente Haarlemmermeer

Haarlemmermeer
Culinair op 6, 7 en 8 juli

Na het overweldigende
succes van vorig jaar, keert
het food festival Haarlemmermeer Culinair terug naar
Hoofddorp. Op 6, 7 en 8 juli
2018 (16.00-23.00 uur en op
zondag tot 22.00 uur) kunnen
liefhebbers van lekker eten
en goede muziek hun hart
ophalen tijdens het gratis
evenement. Naast het aanbod van verschillende restaurants en foodtrucks, treden er
ook diverse artiesten en DJ’s
op in de nieuwe ‘perfect sky’
tent. In het culinaire dorp is
er ook voor kinderen genoeg
te beleven, zoals een speelruimte en een speciaal entertainmentprogramma. Meer
informatie over alle activiteiten en de aanwezige culinaire
ondernemers via: www.haarlemmermeerculinair.nl

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en
wordt wekelijks huis-aan-huis
verspreid in Haarlemmermeer
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
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.
Reacties: Cluster Communicatie
en Externe Betrekkingen,
Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp
of nieuws@haarlemmermeer.nl
www.haarlemmermeer.nl/
informeer
facebook.com/
gemeentehaarlemmermeer
Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Participatieraad lanceert website
HAARLEMMERMEER – Voortaan
wordt het voor inwoners van Haarlemmermeer eenvoudiger om de
Participatieraad in te schakelen bij
vermeende sociale misstanden in
de gemeente. Waar de Participatieraad tot op heden te bereiken was
via de gemeentelijke website, kan
dat voortaan via de eigen website
www.participatieraadhaarlemmermeer.nl
“Dat is een stuk duidelijker”, vindt
voorzitter George Hille. “De Participatieraad Haarlemmermeer is een
onafhankelijk partij die het college van
burgemeester en wethouders adviseert. En juist dat onafhankelijke benadrukken we nu met onze website.”
Belangenbehartiger
De advisering van de Participatieraad
gaat over de vorming, de uitvoering,
de controle en de evaluatie van het
gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet
en de Participatiewet. George Hille
hanteert liever een eenvoudigere
omschrijving: “Wij zijn er om de
belangen te behartigen van inwoners
van Haarlemmermeer die hulp of
ondersteuning van de gemeente
nodig hebben.”
Ongevraagd advies
De Participatieraad adviseert
gevraagd en ongevraagd. Met het
geven van ongevraagde adviezen
probeert de Participatieraad thema’s
die voor de inwoners van Haar-

lemmermeer
belangrijk zijn op
de gemeentelijke
beleidsagenda te
krijgen en daarmee ten gunste
van de inwoners
te veranderen.
George Hille
geeft een voorbeeld: “Vanuit
ons netwerk
kregen wij
signalen dat het
zogenoemde
doelgroepenvervoer stukken
beter kan. Vaak
reden de taxi’s
en speciale
busjes niet op
tijd. De mensen
Volgens George Hille, voorzitter van de Participatieraad, maakt de komst van een eigen website de onafhankedie gebonden
lijke rol van de Participatieraad een stuk duidelijker. Foto: Jur Engelchor
zijn aan dergelijk
vervoer, zijn vaak
wat ouder en slecht ter been. Een
dit geval hebben wij het college een
Betrokken
gezelligheidsbezoek is misschien niet advies gegeven, met daarin voorstelHoewel de Participatieraad opkomt
zo tijdsafhankelijk, maar een bezoek
len naar mogelijke oplossingen te
voor het maatschappelijk belang en
aan een specialist wel. Of denk eens
zoeken, zoals vervangend vervoer en
niet die van organisaties of indiviaan een begrafenis of crematie. Het
het opleiden van extra chauffeurs.”
duen, blijft de inbreng van inwoners
is toch vreselijk om daar te laat te
Bovendien bleek dat het telefoonnoodzakelijk. George Hille: “Wij
arriveren, omdat het vervoer niet op
nummer om een klacht te melden,
hebben weliswaar een brede blik en
tijd is.”
dezelfde te zijn als om een resereen ruim netwerk, maar wij weten
vering te maken. Hille: “Mensen
niet alles. Zeker niet als het gaat om
Misstanden aankaarten
moeten vaak al een drempel over om specifieke groepen in de samenleUit gegevens van de gemeeneen klacht te melden. Nu krijg je het
ving. Wij zullen altijd proberen om
te is ons gebleken dat in het najaar
gevoel dat de slager hier zijn eigen
ook voor die groepen misstanden
van 2017 maandelijks slechts 80
vlees keurt. Wij kaarten dat aan en
op te lossen. Dat het college ons
procent van het vervoer op tijd rijdt.
niet zonder resultaat: de afgelopen
daarom misschien niet altijd even
Dat lijkt redelijk, maar niet als het
maanden is de stiptheid van het
aardig vindt, het zij zo.”
streefgetal 92 procent bedraagt. “In
vervoer sterk verbeterd.”

Column burgemeester
Deze week besprak ik in mijn staf
Veiligheid (voorzitters van de veiligheidsregio’s) de kwartaalcijfers criminaliteit. Samen met medewerkers van
gemeente, politie en marechaussee
kijken we dan wat de stand van zaken
is van onder andere woninginbraken,
overvallen, plofkraken, drugshandel en
–productie.
Wat we met stijgende verbazing
waarnemen, is het aantal minderjarige daders. En steeds bespreken we
wat daaraan kunnen doen, welke sancties er opgelegd zijn en wat het ‘corrigerend’ effect daarvan zal zijn. En ook
wat het effect op de slachtoffers is.
Soms zijn dat ook minderjarigen,
soms zijn dat volwassenen. Die eerste
groep voelt zich daarna wellicht niet
veilig meer onder leeftijdsgenoten.
De tweede groep begrijpt waarschijnlijk niets meer van de samenleving
waarin hij of zij terecht gekomen is als
je zo’n jeugdige dader of zelfs daders
tegenover je hebt staan.
Maar wat me nog het meeste zorgen
baart is de dader zelf. Hoe kan het zijn
dat iemand al op minderjarige leeftijd
besluit zich door diefstallen of geweld
te verrijken. Komt het doordat ze zich
vervelen of doordat ze vanuit thuis of

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie

hun omgeving hiertoe worden aangezet? Is het een eenmalige actie die
na een straf afgeleerd wordt of is het
iets dat structureel in het karakter en
levenspad van de minderjarige zit. Beseft men wat de impact van zo’n daad
is op het leven van het slachtoffer? En
dat een strafblad een grote invloed
heeft op de rest van je leven.
Het zijn dit soort vragen waar we ons
over buigen en waarover we besluiten
hoe we er actie op kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld door meer voorlichting aan u als inwoner te geven om
uw huis en haard beter te bewaken.
Maar het kan ook betekenen dat we
voorlichting gaan geven op de scholen
in wijken waar we de meeste jeugdige
daders treffen. Want zo’n daad is niet
alleen van grote invloed op het leven
van het slachtoffer, maar ook op het
leven van zo’n jeugdige dader.

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Hoofddorp
Broekermeerstraat – Burgemeester
Pabstlaan (fietspad), 9 juli – 20 juli,
weg geheel gesloten.
Spoorlaan, 11 – 12 juli, weg half
afgezet.

Schiphol
Stationsplein ZW, 6 juli – 13 juli,
weg half afgezet.
Zwanenburg
IJweg (tussen Lijnderdijk – Dennenlaan), 11 juli – 19 juli, weg half afgezet.
Lindenlaan, 9 juli – 11 juli, 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

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
19.00-20.30 uur
		
		
19.00-20.30 uur
		
		
		
		
		
		
20.30-22.00 uur
		

12 juli
Sessiedebat Nieuwbouw, restauratie en herinrichting
Haarlemmermeermuseum De Cruquius (2018.0035016).
Raadzaal
Sessie Beukenhorst-West/Hyde Park: kader voor de
transformatie naar een gemengd stedelijk gebied
(2018.0035003) – met geheime bijlage / Aanwijzen van
projectgebied Beukenhorst-West als categorie van
gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen
nodig is op grond van artikel 6.5, derde lid, Besluit
omgevingsrecht (2018.0034959). Heijezaal
Hoorzitting en sessie bestemmingsplan Badhoevedorp
De Veldpost. Raadzaal

 Raadsplein 5 juli
Raadzaal: 17.00 uur: Opening; 17.15 uur: Vragenuur. Vanaf 19.00 uur in de
Raadzaal: 19.00 uur Sessiedebat Beleidsregel wonen en vliegen; 20.30 uur:
Sessie bestemmingsplan Hoofddorp Schiphol Trade Park Entreegebied; 21.15
uur: Sessie bestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep Margaretha’s Hoeve Hoofdweg 1321-1327’. In de Heijezaal: 19.00 uur: Sessie Amstelland-Meerlanden
Overleg: Jaarrekening 2017, gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019;
20.30 uur: Sessie Bestuurlijke voortgangsrapportage wonen 2018. Circa
22.15 uur in de Raadzaal: De Stemmingen.
Volgend Raadsplein: donderdag 19 juli 17.00 uur
(laatste Raadsplein voor het zomerreces).
■ 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

