Jurgen Nobel winnaar
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Een flexibelere woonvoorraad nodig
HAARLEMMERMEER - Voor
woningbouw in Haarlemmermeer
breekt een cruciale periode aan.
Tot 2040 komen er zo’n 20.000
woningen bij. Het inwonertal komt
daarmee op zo’n 200.000. Wethouder Tom Horn verwacht in september met een programmering te
komen voor deze ‘schaalsprong’.
Vaststaat dat Haarlemmermeer
veel diverser zal moeten bouwen
dan de gemeente gewend is.
Dat zei wethouder Tom Horn (Zorg,
Welzijn en Wonen) vorige week
donderdagavond in het debat met de
gemeenteraad over het onderzoek
van de rekenkamercommissie naar
het woonbeleid. Het woonbeleid
stond de afgelopen jaren in het teken
van de ‘onorthodoxe maatregelen’.
Die waren hard nodig omdat de
behoefte aan vooral sociale huurwo
ningen groot is, terwijl het aanbod
ver achterblijft.
(V)echtscheiding
Toch moest wethouder Horn zorgen
voor de opvang van eenoudergezin
nen die met dakloosheid worden
bedreigd, andere groepen ‘spoed
zoekers’, statushouders en men
sen die instellingen verlaten. Ook
woonwagenbewoners hebben zich
bij hem gemeld wegens een tekort
aan standplaatsen. Een voorbeeld
van zo’n onorthodoxe maatregel is
de bouw van de zogeheten midstay
accommodatie in Floriande. Hier
wonen eenoudergezinnen met min
derjarige kinderen die na een
(v)echtscheiding geen huis meer had
den. Horn: “Er is een grote behoefte
aan kleinere huurwoningen maar in
onze Vinex-wijken staan vooral grote,
grondgebonden eengezinswoningen.
Huizen staan er meestal voor de
lange termijn, zo’n veertig tot zestig
jaar. Maar er dienen zich steeds
maatschappelijke ontwikkelingen
aan die ons dwingen ons beleid bij
te stellen. Ook de huishoudens zelf
veranderen.”

Jurgen Nobel (rechts), politicus
van het jaar 2017, met Henk van
der Eem van MeerRadio die de
prijs uitreikte. Foto: Jur Engelchor

Bomen vervangen aan
Dr. Heijepad in Abbenes

Appartementencomplex De Vorstin in Tudorpark (Hoofddorp). Foto: Danny de Casembroot
Woonvoorraad
De komende periode biedt veel kan
sen, maakte hij duidelijk. “We gaan
de verschillende behoeftes onderzoe
ken. We kunnen meer vraaggericht
bouwen, al moeten we er rekening
mee houden dat de vraag zelf ook
verandert. We krijgen nu de kans om
een veel flexibelere woonvoorraad
te creëren.” Niet alleen Horn heeft
ambities, die hebben de verschil
lende fracties ook. Zo willen PvdA,
GroenLinks en CDVP een hoger
percentage sociale woningbouw (nu
30 procent). De VVD wil juist meer
woningen voor expats en dat ‘scheef
huurders’ (bewoners van een sociale
huurwoning die daar eigenlijk een te
hoog inkomen voor hebben) worden
aangepakt. Er zijn ook raadsleden,
zoals Anneke van der Veer, die zich

vooral willen richten op de lokale
behoefte. Maar dát er gebouwd
moet worden, en veel, dáárover is
iedereen het eens.
Nog een corporatie
Tegenover de ambities en mogelijk
heden staan ook beperkingen. Zo is
het grootste deel van de grond niet
in het bezit van de gemeente maar
van projectontwikkelaars “die eigen
plannen hebben.” Ook corporaties
hebben eigen planningen, aldus
wethouder Horn. “Het is echt niet
zo dat iedereen op mijn deur staat te
bonken.” Hij maakte duidelijk dat er
mogelijk een derde wooncorporatie
naar de polder moet worden gehaald
voor de productie van sociale huur
woningen. Tot enige tijd terug was
Ymere de enige, kort geleden is daar

op aandringen van Horn Eigen Haard
bij gekomen. “Maar ik sluit niet uit
dat er nog een wooncorporatie nodig
is.” Over de lokale behoefte zei Horn
dat deze tussen de drie- en vierdui
zend woningen ligt. Hij gaat daarbij
uit van een Haarlemmermeer “waar
niemand in- of uitkomt”.
Regionaal
Dat lijkt vooral een erg theoretisch
uitgangspunt. De praktijk is immers
dat Haarlemmermeer al jaren on
derdeel uitmaakt van een regionale
woningmarkt. Woningzoekenden
staan ook regionaal ingeschreven.
Wethouder Horn: “Ik weet niet of ze
in Haarlemmermeer zoeken. Kortom,
die lokale behoefte van drie- tot vier
duizend woningen maken onderdeel
uit van die 20.000.”

Cruquius Penning voor Marc van Rijsselberghe
HOOFDDORP - Ondernemer Marc
van Rijsselberghe ontving op 24
januari uit handen van burgemeester Onno Hoes de derde Cruquius
Penning van Haarlemmermeer. De
gemeente zet met deze Penning
pioniers voor de circulaire samenleving in de schijnwerpers.

Hij is sociaal vaardig, zijn
aanwezigheid in de raadzaal
is overheersend en hij weet
zaken terug te brengen tot
hun juiste proporties. Deze
en andere eigenschappen
maken VVD-fractievoorzitter
Jurgen Nobel, wat de lokale
en regionale media betreft,
het beste Haarlemmermeerse raadslid van 2017. Nobel
kreeg daarom op 25 januari
tijdens de raadsvergadering
de Peter van Groenigenbokaal uitgereikt. Hij deed in
zijn dankwoord de oproep
aan de raad om het in 2018
‘meer met elkaar oneens te
zijn’. “Zo kunnen de partijen
de verschillen beter laten
zien.’’ Anneke van der Veer,
onafhankelijk raadslid, werd
tweede en Herman Koning
(CDA) derde.

er voedsel op te kunnen verbouwen.
Dit komt onder meer door de stijging

van de zeespiegel. Samen met
wetenschappers experimenteert Van

Marc van Rijsselberghe won de on
derscheiding voor zijn vernieuwende
manier van werken in de landbouw.
Door groente en fruit te verbouwen
op zilte (zoute) grond kan hij helpen
het wereldvoedselprobleem op te
lossen. Verzilting van de grond is we
reldwijd een toenemend probleem.
Veel landbouwgrond is al te zout om

Marc van Rijsselberghe (midden) ontving de Cruquius Penning uit handen van burgemeester Onno Hoes. Rechts staat Thomas Rau, architect en voorzitter van de jury.
Foto: Jur Engelchor
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Rijsselberghe met succes op een
proefboerderij op Texel met gewas
sen die het wél goed doen op zilte
grond.
1852 Lezing
De Cruquius Penning werd uitgereikt
tijdens de 1852 Lezing. Professor
Derk Loorbach sprak hierbij over
de overgang naar een duurzame
samenleving en de rol van onderwijs
hierin. Zowel de Penning als de 1852
Lezing zijn een jaarlijks terugkerende
traditie. John Nederstigt, wethouder
Duurzame economische ontwik
keling en energie: “Innoveren en
pionieren zitten in de genen van deze
polder. Juist nu hebben we pioniers,
dwarsdenkers en innovators nodig
om tot een circulaire samenleving
te komen. Daarom staan we met de
1852 Lezing stil bij behaalde succes
sen, delen we kennis en bieden we
een podium aan de nieuwe generatie
pioniers en visionairs.”

De bomen aan het Dr. Heijepad in Abbenes worden vervangen. De 82 populieren zijn
van slechte kwaliteit en moeten in verband met de veiligheid worden gekapt. TenneT
heeft in dit gebied eerder al
32 bomen gerooid vanwege
de aanleg van de nieuwe
hoogspanningslijn. Verder
wordt een deel van het bosplantsoen gekapt om ruimte
te maken voor het herplanten
van nieuwe bomen. In totaal
worden 83 nieuwe populieren
geplant. Die komen op iets
grotere afstand van elkaar te
staan dan de oude, zodat ze
meer ruimte hebben om uit
te groeien. De werkzaamheden aan de bomen beginnen
deze maand. Het fietspad was
al afgesloten vanwege de
werkzaamheden van TenneT
en blijft in ieder geval dicht
tot begin september. Meer
informatie op haarlemmermeer.nl/heijepad.

Nationale Voorleesdagen

Voorlezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel,
vergroot de woordenschat
en zorgt voor veel plezier.
Van 24 januari-3 februari zijn
de Nationale Voorleesdagen.
Burgemeester Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede
en Spaarnwoude las vorige
week woensdagochtend tijdens het Nationale Voorleesontbijt voor op de Margrietschool in Halfweg. Burgemeester Onno Hoes deed op
donderdagochtend 1 februari
hetzelfde op basisschool Klavertje Vier in Hoofddorp.

Burgemeester Pieter Heiliegers las
voor op de Margrietschool.

Brug Piratenpad in
Hoofddorp afgesloten

Er zijn werkzaamheden in
het Wandelbos en de Fruittuinen in Hoofddorp. Wie te
voet of met de fiets van het
centrum naar het station wil
of andersom, moet tot half
februari de route via Graan
voor Visch of de Prins Hendriklaan nemen. De brug van
het Piratenpad (in het verlengde van de Piratenweg) is
afgesloten omdat het brugdek wordt vervangen. Verder
zijn er werkzaamheden aan
de Boslaan tussen de Burgemeester Van der Willigenlaan en het Wandelbos. Dat
deel van het pad is nu niet
beschikbaar voor fietsers en
voetgangers. Dit duurt waarschijnlijk tot eind februari.
Kijk ook op haarlemmermeer.
nl/verkeer.

Meer voor Elkaar-pluim voor Leergeld
HAARLEMMERMEER - Voor kinderen uit gezinnen met minimale finan
ciële middelen ligt uitsluiting soms op de loer. Stichting Leergeld Haarlemmermeer zet zich in om dit te voorkomen. Wethouder Ap Reinders
(Sociale Zaken) reikte vorige week de Meer voor Elkaar-pluim uit aan de
vrijwilligers van deze stichting.
Stichting Leergeld biedt kinderen van
4 tot 18 jaar uit gezinnen met weinig
geld de mogelijkheid om mee te
doen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Wethouder Reinders: “Ik
vind dat iedereen volwaardig mee
moet kunnen doen in onze samen
leving. Volwassenen, maar zéker
kinderen. Zij moeten een onbezorgde
jeugd kunnen hebben. Daarom is
een organisatie als Leergeld enorm
belangrijk. Ik geef de vrijwilligers

Maandag begint de eerste Week van het
Sociaal Ondernemen. Is dat nodig?

Foto: Shutterstock

“Vanzelfsprekend, want ondernemen
is niet alleen geld verdienen. Het is in
de 21ste eeuw steeds meer gewoon
geworden dat ondernemers ook op
sociaal gebied bijdragen aan onze
maatschappij. Dat kan door samen
met anderen, zoals maatschappelijke
organisaties en de lokale overheid,
te zoeken naar oplossingen om onze
polder nog socialer en duurzamer te
maken. Dat gebeurt al op het jaarlijkse evenement ‘De Beursvloer’. Daar
worden (hulp)vragen van verenigingen en maatschappelijke organisaties
ingevuld door aanbiedingen van het
bedrijfsleven. Of door bijvoorbeeld
werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen door passend
werk aan te bieden. Hierbij speelt AM
match, met onder meer ondernemers
uit Haarlemmermeer, een grote rol.
Op die manier moeten zo veel mogelijk mensen naar vermogen in een
eigen inkomen kunnen voorzien. Een
ander voorbeeld, waar op dit moment
aan wordt gewerkt, is een onlinemarktplaats Social Impact Market,
waar ondernemers terecht kunnen om
socialer en groener in te kopen. Over
deze en andere voorbeelden zijn er
van 5 tot en met 8 februari verschillende sessies en workshops om kennis
over sociaal ondernemerschap te ver-

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en
wordt wekelijks huis-aan-huis
verspreid in de hele gemeente.

Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Kinderen centraal
Het dagelijkse, uitvoerende werk
voor Leergeld wordt gedaan door
zestien vrijwilligers. Ook het bestuur
bestaat uit vrijwilligers. Velen van hen
werken al jaren bij Leergeld. Voor de
vrijwilligers staan de kinderen cen

Meer voor Elkaar-pluim
De gemeente reikt de Meer voor
Elkaar-pluim uit om bekendheid en
waardering te geven aan iedereen
die een bijdrage levert aan de zorg,
sociale verbinding of ondersteuning
in een wijk, buurt of dorp.

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie

groten. Natuurlijk zijn nieuwe ideeën
en plannen van harte welkom. De bijeenkomsten zijn gericht op ondernemers, bestuurders en medewerkers
van onderwijs- en zorginstellingen.
Afgesloten wordt door wethouder Ondernemerschap, Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Ap Reinders tijdens
een netwerkborrel in het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Hij zal samen
met iedereen die aan de Week van
het Sociaal Ondernemen deelneemt,
terugblikken op de activiteiten, maar
ook kijken naar de toekomst en de betekenis van sociaal ondernemerschap
in Haarlemmermeer. Als u als ondernemer of vertegenwoordiger van een
maatschappelijke organisatie meer
wilt weten over sociaal ondernemerschap nodig ik u, mede namens hem,
van harte uit voor een of meerdere bijeenkomsten in deze eerste Week van
het Sociaal Ondernemen. Wanneer en
waar die zijn en wat de onderwerpen
zijn, valt te lezen op haarlemmermeer.
nl/meervoorelkaar.”

Op zoek naar familie
baron van Verschuer
In PARK21 plaatst de gemeente Haarlemmermeer diverse ‘polderfiguren’. Dit zijn
kunstwerken die personen verbeelden
die van belang zijn geweest voor de
ontwikkeling van de polder. De volgende
polderfiguur wordt Barthold Arnold baron
van Verschuer (1809-1901). Hij was een
van de eerste grondeigenaren in Haarlemmermeer na de drooglegging. De
gemeente wil graag in contact komen met
familieleden die bij de onthulling van het
kunstwerk iets over de baron kunnen vertellen. Contact opnemen kan via telefoon
0900 1852 of door een WhatsAppbericht
te sturen naar 0613310900. Op de foto een
van de twee polderfiguren die al eerder
zijn geplaatst: Jan Anne Beijerinck, de
waterbouwkundige die was belast met
de daadwerkelijke droogmaking van de
polder. Foto: Danny de Casembroot

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
haarlemmermeer.nl
Facebook.com/
gemeentehaarlemmermeer

Huisbezoek
Gezinnen met een laag inkomen of
met aantoonbare schulden kunnen
een aanvraag indienen bij Stich
ting Leergeld. Een vrijwilliger van
Leergeld komt dan op huisbezoek.
Tijdens het bezoek worden de mo

traal, zij zullen altijd proberen hen te
helpen. Het afgelopen jaar zijn ruim
20 procent meer kinderen geholpen
dan het jaar daarvoor.
Kijk voor meer informatie op
meerleergeld.nl.

Column burgemeester

Minder vuurwerkschade

De jaarwisseling 2017/2018
heeft minder vuurwerkschade
opgeleverd ten opzichte van
voorgaande jaren. Daarmee
blijft de dalende trend vanaf
2013/2014 zichtbaar. Toen
waren de kosten zo’n 80.000
euro, nu 35.000 euro. Ieder
jaar wordt de schade aan
voorzieningen die door de
gemeente worden beheerd
bekeken. Het gaat om verkeersborden, afvalbakken en
parkeerautomaten. Werden
in Badhoevedorp en Zwanenburg vorig jaar nog 62
verkeersborden vernield, dit
jaar was dat er geen één. Alle
parkeerautomaten deden het
nog prima op 1 januari: nul
euro schade dus, tegenover
duizend euro een jaar geleden. Er werden 40 afvalbakken vernield, dat is 32 minder
dan vorig jaar.

van deze stichting dan ook met trots
de Meer voor Elkaar-pluim, om te
laten zien hoezeer ze gewaardeerd
worden.”

gelijkheden besproken en gegevens
verzameld om de aanvraag goed te
kunnen beoordelen. De vrijwilliger
kan ook verwijzen naar voorzieningen
die de gemeente al aanbiedt of naar
andere instanties.

Werken aan de weg
Er zijn geen nieuwe verkeersmaatregelen.
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

De vrijwilligers van Stichting Leergeld kregen van wethouder Ap Reinders (midden)
allemaal het T-shirt dat hoort bij de Meer voor Elkaar-pluim. Foto: Danny de Casembroot

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
17.00-17.15 uur
		
		
17.15-18.15 uur
18.15-19.00 uur
19.00-20.30 uur
		
19.00-20.00 uur
		
20.30-22.00 uur
		
		
20.30-22.00 uur
		
		
Ca. 22.15 uur

8 februari
Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de
agenda, van de verslagen van 11 januari 2018 en van de lijst
van ingekomen brieven en stukken. Raadzaal
Vragenuur. Raadzaal
Pauze.
Sessie Algemene Plaatselijke Verordening 2018
(2017.0073702). Raadzaal
Sessie bestemmingsplan Nieuw-Vennep Venneperweg 827
(2017.0073257). Heijezaal
Sessie onteigeningsplan woon- en winkelcomplex
Concourslaan-Tuinweg in Hoofddorp (2017.0060590).
Raadzaal
Sessie ‘Steun aan Mantelzorg’, ook over beantwoording
informatieve vragen inzake mantelzorg (X2017.56230).
Sessie op verzoek van GroenLinks. Heijezaal
Stemmingen.

 Raadsplein 1 februari
19.00 uur: vragensessie; 19.30 uur: sessie Subsidieverlening peuteropvang en
voor en vroegschoolse educatie 2018; 20.30 uur: sessie Zienswijze gemeente
Haarlemmermeer op voorlopig voorkeursalternatief project Bereikbaarheid
Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg.
De eerder aangekondigde sessie Anoniem solliciteren / Aanvullende
informatie onderzoek diversiteit is uitgesteld tot een later te bepalen datum.
Volgend Raadsplein is donderdag 22 februari, aanvang 17.00 uur.
		
■ 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
Raadsplein

