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Talenten stralen in zelfgemaakte show
HOOFDDORP – Jongeren uit
Haarlemmermeer én Atlanta (VS)
gaven zaterdag 1 september een
swingende voorstelling in schouwburg De Meerse. ‘Life, Death and
Juno’, een mix van theater, dans
en muziek, hebben ze helemaal
zelf gemaakt, tot de decors en de
kostuums aan toe. En dat alles in
twee weken.
“Het ging heel goed. Muziek en teksten liepen soepel, het publiek was
enthousiast en we kregen veel complimenten na afloop”, vertelt Jordi (15)
uit Hoofddorp. Hij is een van de ruim
twintig jongeren die meewerkten
aan en meespeelden in ‘Life, Death
and Juno’. Rond het thema ‘moed’
maakten de jongeren een spannende, fantasierijke voorstelling, waarin
de mensheid op zoek gaat naar de
appels van leven en dood die hun
voortbestaan op aarde veilig moeten
stellen.

Ontdek Hoofddorp

‘Life, Death and Juno’ is gemaakt door jongeren uit Haarlemmermeer en Atlanta. Tweede van links is Jordi. Foto: Jur Engelchor
Stimuleren van talenten
De voorstelling is het eindresultaat
van het project Bootcamp van Poppodium Duycker in samenwerking
met theatergezelschap 7 Stages uit
Atlanta. Is een ‘bootcamp’ normaal
gesproken een training om sportieve
prestaties te verhogen, bij déze Bootcamp gaat het om het stimuleren van
de talenten, vaardigheden en vooral
het enthousiasme van jongeren voor
podiumkunsten. Het is dit jaar de
zevende keer dat Bootcamp werd

georganiseerd. De jongeren zijn van
tevoren zorgvuldig gescout en hebben auditie gedaan.
Theaterproject in Atlanta
“Van jongs af aan houd ik al van theater en film”, vertelt Jordi. “Op school
zit ik bij een theatergroep waarmee
we elk jaar een grote show geven.”
Hij was door de organisatie van Bootcamp uitgenodigd om auditie te doen,
maar twijfelde eerst. “Een vriend van

In kantoorpand komen
sociale huurwoningen
HOOFDDORP - De ene corporatie maakt van het kantoorgebouw van
een andere corporatie een woongebouw met sociale huurwoningen. Dat
gebeurt in Hoofddorp-Noord, aan de Stationsweg, op de hoek met de
westkant van de Hoofdweg.
Daar staat sinds 1989 het vier
verdiepingen tellende gebouw van
woningcorporatie Vestia. Woningcorporatie Eigen Haard maakt er mede
op verzoek van de gemeente 32
sociale huurwoningen in, studio’s en
appartementen. Die zijn bedoeld voor
jongeren en statushouders.

Voor alle inwoners van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude is er zaterdag 22
september een informatiemarkt in Spaarndam over de
samenvoeging met Haarlemmermeer. Van 10.30-15.00 uur
in de sporthal van Dorpscentrum Spaarndam, Ringweg
36, 2064 KK Spaarndam. Doel
van de markt is inwoners
informeren over de veranderingen die de fusie met zich
meebrengt. Zo veranderen de
belastingtarieven en vergoedingen in 2019 en kan iedereen straks met een vraag,
klacht of wens terecht bij de
gebiedsmanagers. Cliënten
van jeugdzorg of mantelzorg
ondersteuning krijgen ook te
maken met veranderingen.
Ook wordt de laatste verjaardag van de gemeente gevierd
met taart voor iedereen (op
= op)! Kijk voor het hele programma op haarlemmerliedehaarlemmermeer.nl

project zijn de gemeente en Eigen
Haard nog in overleg, maar de ondertekening van de overeenkomst laat
niet lang meer op zich wachten. En
het staat vast dat het gebouw wordt
omgezet in een woongebouw met
sociale huurwoningen. Eigen Haard
verwacht in het eerste kwartaal van
2019 te beginnen met de verbou-

mij heeft me toch overgehaald.” En
daar heeft hij geen spijt van. Jordi
werd zelfs geselecteerd om samen
met zeven andere jongeren deel te
nemen aan een theaterproject bij 7
Stages in Atlanta eerder deze zomer.
“Dat was natuurlijk heel cool en een
geweldige ervaring.” Omgekeerd
kwamen jongeren vanuit Atlanta naar
Haarlemmermeer om deel te nemen
aan de Bootcamp van Duycker.
Intensief
Een intensieve periode was het wel.
“Ik ben nu fysiek best moe, maar
mentaal heb ik juist heel veel energie
gekregen.” In beide projecten, in Atlanta en in Hoofddorp, kreeg Jordi in
sneltreinvaart workshops op het gebied van schrijven, dans, muziek en
ontwerpen. “Ik heb er heel veel van
geleerd, vooral over wat er allemaal
backstage gebeurt, zoals het licht en

decors en kostuums maken.” Het
hoge tempo vond hij prettig, tijd om
je te vervelen was er niet. Natuurlijk
was er een stevige tijdsdruk omdat in
korte tijd een complete voorstelling
moest worden gerealiseerd. “Maar
ik ben nooit echt gestrest geweest.
Ik heb steeds vertrouwen gehad dat
het goed zou komen.”
Hechte band
Het meest bijzondere vond Jordi
dat je in zo korte tijd mensen zo
goed leert kennen en zo’n hechte
band met elkaar kunt opbouwen.
“Er was echt een heel goede sfeer
in de groep.” Dat gaat hij missen,
nu het leven weer z’n gewone gang
herneemt. Voor Jordi betekent dat
terug naar de schoolbanken, waar
hij begint aan 4 vwo. “Als het kan,
wil ik zeker nog eens meedoen met
Bootcamp.”

Zaterdag 29 september kan
iedereen Hoofddorp op een
nieuwe, bijzondere manier
ontdekken en beleven. De
tweede editie van ‘Ontdek
Hoofddorp’ biedt 24 uur
lang leuke, mooie, spannende en ontspannende
activiteiten. Zoals fatbiken
(mountainbiken op een fiets
met heel dikke banden) in het
Haarlemmermeerse Bos, een
rondleiding door de moskee,
een kijkje achter de schermen bij de bowlingbaan, de
wildste tuin van Hoofddorp
ontdekken en nog veel meer.
Iedereen die zich wil laten
verrassen door alles wat er in
Hoofddorp te ontdekken is,
kan het programma vinden
op uitinhaarlemmermeer.nl/
nl/evenementen.

Ontdek Hoofddorp door middel
van allerlei activiteiten.
wing. Zowel Eigen Haard als de
gemeente vindt de locatie van de
woningen zeer geschikt voor jongeren en statushouders. Het pand staat
in een woonblok in Hoofddorp-Noord
met het centrum op loopafstand.
Parkeren
Onder het gebouw bevindt zich een

Subsidie
Vestia heeft Hoofddorp verlaten om
zich te concentreren op zijn kerngebied, de regio Den Haag/Rotterdam.
Door tussenkomst van wethouder
Tom Horn (Zorg, Welzijn en Wonen)
is het pand aangeboden aan Eigen
Haard. Deze corporatie is sinds eind
vorig jaar de eigenaar. Met een subsidie helpt de gemeente Eigen Haard
met de transformatie van kantoor
naar betaalbare woningen.

parkeergarage voor 22 auto’s. Ook
het parkeerterrein bij de ingang, waar
zeven auto’s kunnen staan, komt ter
beschikking voor de toekomstige
bewoners. Met 29 parkeerplaatsen
voor 32 kleine sociale huurwoningen
wordt voldaan aan de kortgeleden
naar beneden bijgestelde parkeernorm.
Duurzaamheid
Volgens Suzanne Bonarius van Eigen
Haard zijn de ambities op het gebied
van duurzaamheid misschien nog
wel het meest ingewikkeld om waar
te maken. Eigen Haard hanteert als
principe dat alle nieuwe woningen
gasloos en energiezuinig zijn. “Bij
volledige nieuwbouw is dat eenvoudiger uit te voeren dan bij de
transformatie van een kantoorpand.
We moeten goed kijken naar de
mogelijkheden.”

Zeer geschikt
Over een aantal aspecten van het

In dit gebouw aan de Stationsweg in Hoofddorp komen 32 sociale huurwoningen. In
2019 begint de verbouwing. Foto: Margo Oosterveen

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

Oplevering
Eigen Haard verwacht in het eerste
kwartaal van 2020 de woningen op
te leveren. Vlak daarvoor worden de
jongerenwoningen aangeboden via
Woningnet. Voor statushouders geldt
een andere procedure.

Zes lokale partijen bij
verkiezingen

Aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21
november van de nieuwe
gemeente Haarlemmermeer
(met Haarlemmerliede en
Spaarnwoude erbij) doen zes
lokale partijen mee. Nieuw
is GEZOND Haarlemmermeer, de andere vijf zijn ÉÉN
Haarlemmermeer, Haarlemmermeerse Actieve Politiek
(HAP), Sociaal Rechts Haarlemmermeer (SRH), Forza!
en de Christen-Democratische
Volkspartij (CDVP). Deze vijf
zitten al in de gemeenteraad.
De inschrijftermijn voor
lokale partijen om mee te
doen aan de verkiezingen is
nu verstreken. Het centraal
stembureau heeft de mogelijkheid om alsnog politieke
groeperingen toe te laten tot
de verkiezingen, maar dan
zonder partijnaam, als een
‘blanco’ lijst. Dat gebeurt dan
op dinsdag 9 oktober, wanneer de kandidatenlijsten
worden vastgesteld.

Aardappeloogstdag

De aardappelen gaan weer
uit de grond op PARKLANDEN. Iedereen is uitgenodigd
op zondag 9 september van
11.00-16.00 uur om hier bij te
zijn. Bezoekers kunnen een
ritje met de tractor maken
naar het aardappelveld. Of
zelf hun eigen aardappelen
oogsten en er vervolgens
lekkere frites van bakken. Dit
jaar wordt extra bijzonder,
want het is nu ook mogelijk
om appelen uit de boomgaard te plukken en daarmee
appelfrites te maken. Als het
weer meewerkt is er ook een
maïsdoolhof. Aanmelden
kan door een mail te sturen
naar parklanden@gmail.com.
Graag het aantal mensen
vermelden dat meekomt. Kijk
voor het adres, de route en
meer informatie op parklanden.nl.

Oogst de piepers vers van het
land. Foto: Kees van der Veer

Ontmoetingsavond
‘Rijsenhout weet raad’

De dorpsraad Rijsenhout
organiseert op maandag 17
september in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat 14,
een ontmoetingsavond voor
bewoners met de gemeenteraad. Inwoners van Rijsenhout en aangrenzende dorpen zijn vanaf 19.00 uur welkom, de bijeenkomst begint
om 19.30 uur. De aanwezigen
kunnen deze avond met
raadsleden in gesprek over
lokale vraagstukken. Met de
gemeenteraadsverkiezingen
in aantocht is dit een goed
moment voor de bewoners
in en rond Rijsenhout om
met de gemeenteraadsleden
van gedachten te wisselen.

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en
wordt wekelijks huis-aan-huis
verspreid in Haarlemmermeer
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Al het nieuws van de
gemeente staat op haarlemmermeer.nl/informeer. Abonneren op
de nieuwsbrief van InforMeer
online kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer.
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
Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

‘Belang van openbaar groen is groot’
vangen. Zo blijft de grote waarde van
het bomenlaantje voor de groenbeleving van het plantsoen behouden.”
Tegelijkertijd valt het Marjolein Steffens op hoe veerkrachtig de natuur
is. “De treurwilgen langs de vijver
zijn begin dit jaar flink gesnoeid, maar
staan er nu alweer prachtig bij!”

NIEUW-VENNEP - “Als ik naar
het centrum van Nieuw-Vennep
fiets, kom ik altijd langs het
Dr. Van Haeringenplantsoen. Inmiddels woon ik al meer dan vijfentwintig jaar in het dorp en nog
steeds voelt het plantsoen als een
groene oase zo vlak bij het drukke
winkelhart”, aldus wethouder
Marjolein Steffens-van de Water
(Participatie, Jeugd, Fysieke Leefomgeving) van Haarlemmermeer.
Marjolein Steffens staat op het bruggetje in het Dr. Van Haeringenplantsoen en bemerkt een licht gevoel van
nostalgie bij zichzelf. “Inmiddels zijn
mijn twee kinderen volwassen, maar
ooit stond ik hier met hen de eendjes
te voeren en gooide vanaf het bruggetje stukjes brood de vijver in.”
Verstopt bruggetje
Vanaf de straatkant is het bruggetje
nauwelijks te zien, zo goed ligt het
verscholen in het groen. Verderop in
het plantsoen liggen een basketbalveldje, voetbalveldje en een speeltuin.
“Het lijkt of er in al die jaren niets is
veranderd, maar schijn bedriegt.” Als

Marjolein Steffens-van de Water: “Het Dr. van Haeringenplantsoen staat voor mij
symbool voor het belang van groen.” Foto: Jur Engelchor
gevolg van onvoldoende onderhoud,
bleek het plantsoen na inspectie eind
2016 in slechte conditie te zijn. “Zodra

Column burgemeester
Afgelopen zondag mocht ik tijdens
de DNATA Haarlemmermeer Run in
het honkbalstadion in Hoofddorp een
groep kinderen ‘wegschieten’ en aan
het einde van hun rondje een medaille
omhangen. En natuurlijk krijgt de eerste die finisht een juichend applaus en
de eerste medaille. Maar alle andere
kinderen die volgen worden niet minder enthousiast naar binnen gejuicht.
En de allerlaatste krijgt het grootste
applaus voor het doorzettingsvermogen. Zo gaan we met onze jonge sportievelingen om en het was heerlijk om
mee te maken. Met ouders, broertjes
en zusjes kwamen de kinderen naar
het stadion en dankzij de financiële
steun van vele bedrijven kon er echt
een feestje gemaakt worden. Maar
ook dankzij de tientallen vrijwilligers
die daar op hun post stonden om het
evenement in goede banen te leiden.
Dat zijn momenten waarop je als burgemeester alleen maar glunderende
gezichten ziet en zelf ook alleen maar
glunderend rond kunt lopen. Op zo’n
moment vervagen alle ‘rangen en
standen’ en zijn we die ene Haarlemmermeerse familie die geniet van de
ruimte die de polder biedt.
Vlak naast Sportpark Pioniers ligt

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie
PARK21 waar de komende jaren nog
veel meer (sport)evenementen gaan
plaatsvinden. En daartegenover ligt
onze Toolenburgerplas waaromheen
ik zelf regelmatig mijn rondje loop. Fijn
dat zovelen deze zomer de weg daarnaartoe weer gevonden hebben. Want
we bouwen veel, en hoe meer woningen we bouwen, hoe zorgvuldiger we
moeten omgaan met het welzijn van
de inwoners. Want die jonge gastjes
die zondag een rondje om het stadion
renden, zijn wel degenen die die nieuwe stad straks als een gegeven gaan
beschouwen. Haarlemmermeer groeit
zo snel dat we iedere dag moeten
koesteren wat we nu zien en waar we
aan bouwen.
Fijn dat het politieke seizoen weer is
begonnen, zodat ik samen met de
gemeenteraad en het college námens
u verder mag bouwen!

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Aalsmeerderburg/Rijsenhout
Aalsmeerderdijk en Leimuiderdijk
(tussen N196 en Kleine Poellaan),
8-9 september, eenrichtingsverkeer
(Pramenrace).
Beinsdorp
Brug bij Hillegommerdijk,
10-28 september, weg half afgezet.
Hoofddorp
Hoofdweg-Westzijde, bij molen De
Eersteling, 8 september, afgesloten
(Ambachtendag).
Joke Smitstraat, 10 september,
weg half afgezet.
Nieuweweg, 7-16 september,
afgesloten (Meerlive).

Lijnden
Hoofdweg-Westzijde,
10-14 september, weg half afgezet.
Nieuw-Vennep
De Doorbraak, 10-12 september,
weg half afgezet.
Pesetapad (fietspad), 6 september,
afgesloten (Mosselparty).
Schiphol
Reykjavikweg, 10-11 september,
weg half afgezet.
Vijfhuizen
Diverse wegafsluitingen,
2-8 september (Feestweek).
Zwanenburg
Vierambachten, 10 september16 november, afgesloten.

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

Vennepers dit nieuws hoorden, werd
meteen de betekenis van het plantsoen duidelijk. De belevingswaarde
van openbaar groen is groot.”
Lommer behouden
Insteek van de plannen was het behoud van de lommerrijke uitstraling,
zonder de gezondheid van de natuur
te negeren. In samenspraak met de
dorpsraad, de aan hen verbonden
groengroep en individuele omwonenden, sommigen met inhoudelijke kennis, is een renovatieplan
opgesteld. “In vier fasen, verspreid
over een periode van vijf jaar, wordt
het plan uitgevoerd. De Spaanse
Aken van het bomenlaantje worden
bijvoorbeeld pas als het nodig is ver-

Belang van groen
Het uitdunnen van bomen en struiken zorgt voor meer lucht en licht
waardoor andere planten ruimte
krijgen en ook nieuwe aanplant een
kans krijgt. Alles bij elkaar komt het
de biodiversiteit ten goede. “Het Dr.
van Haeringenplantsoen staat voor
mij symbool voor het belang van
groen en de beleving ervan. Het is
een plek die rust biedt, je kunt er
sporten en spelen of anderen ontmoeten. Dit soort plekken moeten
we koesteren, want als ze er niet
meer zijn, merk je pas welke betekenis ze hebben voor velen. Toekomstbestendig groen beheren is daarom
onontbeerlijk.”

Mijn Haarlemmermeer
Haarlemmermeer fuseert
1 januari 2019 met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De acht
wethouders en twee burgemeesters vertellen in de serie
Mijn Haarlemmermeer over een
bijzondere plek in de nieuwe
gemeente die het bezoeken
waard is. Deze keer: wethouder
Marjolein Steffens-van de Water. Woensdag 21 november zijn
de gemeenteraadsverkiezingen
voor de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer.

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 13 september
19.00-21.00 uur Sessiedebat Omgevingswet: Contouren voor de 		
		
omgevingsvisie Haarlemmermeer (2018.0030265) /
		
Omgevingswet: Verordening fysiek domein en Besluit
		
vergunningvrij bouwen Haarlemmermeer (2018.0030238) 		
gezamenlijk met de gemeenteraad van Haarlemmerliede
		
en Spaarnwoude. Raadzaal
21.00-22.00 uur Sessie Voortgangsrapportage Luchthavenzaken 2017
		
(2018.0032601). Raadzaal
21.00-22.00 uur Sessie TransforMeerMonitor 2017 (2018.0040544).
		
Heijezaal
 Raadsplein 6 september
Raadzaal: 17.00 uur: Opening; 17.15 uur: Vragenuur; 19.00 uur: Raadsdebat Stadscentrum Hoofddorp: Raadhuisplein en omgeving, gemeentelijke
huisvesting, bereikbaarheid en parkeren; 21.00 uur: Sessie bestemmingsplan
Hoofddorp Schiphol Trade Park Entreegebied. Heijezaal: 21.00 uur: Sessie
Eindrapportage 2015-2018 en monitor 2017 Programma Haarlemmermeer
Duurzaam. Ca. 22.15: Stemmingen in de Raadzaal.
Volgend Raadsplein is 20 september.
■ 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

