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Ja’iesj Imamdi is boa van het jaar
HAARLEMMERMEER - Ja’iesj
Imamdi mag zich boa van het jaar
2016 noemen. De negentienjarige
handhaver van de gemeente
Haarlemmermeer was samen
met twee andere buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa’s)
genomineerd. De uitreiking vond
maandag plaats in Ede, tijdens de
landelijke dag van de boa.

Inloopbijeenkomst over
samenvoeging

Ja’iesj werd door collega’s van
Haarlemmermeer voorgedragen.
Anand Gharbaran, specialist Handhaving: “Ja’iesj heeft zich in korte tijd
opgewerkt tot een zeer sterke handhaver die met open blik kijkt naar de
openbare buitenruimte en oog heeft
voor alle facetten van leefbaarheid
en veiligheid.” Directe collega Jan
Hofman vult aan: “Hij heeft een hele
scherpe blik en als hij een onderbuikgevoel heeft dat iets niet in de haak
is, dan klopt dat meestal ook.”
Jong
Ja’iesj Imamdi werkt sinds anderhalf
jaar als handhaver voor de gemeente:
op Schiphol, in Badhoevedorp,
Vijfhuizen en Zwanenburg. Eerst in
detacheringsverband, maar sinds een
jaar in vaste dienst. Hij vertelt gepassioneerd over zijn werk. “Het is zo’n
afwisselende baan, je weet nooit wat
de dag gaat brengen. De ene keer
houd je iemand staande, de andere
keer ben je ergens om hulp te verlenen.” Dat hij zo jong is, ziet Ja’iesj
zelf als een pluspunt: “Ik kan me
goed verplaatsen in jonge mensen.
Ik snap hoe ze denken en wat ze
voelen. Dat kan voordelen hebben bij
de aanpak van jongerenoverlast. Als
je op de juiste manier met jongeren
in gesprek gaat, tonen ze ook begrip
als je ze aanspreekt op hun gedrag.”

Ja’iesj Imamdi: “In mijn werk probeer ik veel uitleg te geven over wat we doen. Mensen reageren daar positief op.”
Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer.
Uitleg geven
Ja’iesj wil af van het beeld van de
boa als parkeerwachter of iemand
die alleen maar boetes uitdeelt. Veel
inwoners zien dat nog zo, merkt
Ja’iesj. Hij probeert daar verandering
in te brengen. “In mijn werk probeer
ik veel uitleg te geven over wat we
doen. Mensen reageren daar heel
positief op. Je merkt dat het vaak
meer effect heeft om preventief te
werk te gaan, door een gesprek te
voeren in plaats van een boete te
geven.”
Hulpverlening
Zelf had Ja’iesj eerst ook geen goed
beeld van de werkzaamheden van
een boa. Op het mbo maakte hij

voor het eerst kennis met het werk.
“Boa’s hebben veel meer bevoegdheden dan ik aanvankelijk dacht. Dat
sprak me aan. En de taken breiden
steeds meer uit. De politie legt
steeds meer de focus op de aanpak
van misdrijven, terwijl wij een grotere rol spelen bij leefbaarheid in de
samenleving.” Hulpverlening is een
onderdeel van het werk dat bij weinig
mensen bekend is. Meldingen van
ongevallen worden doorgegeven en
boa’s schieten dan te hulp bij het
afzetten van wegen en het helpen
van slachtoffers tot de hulpdiensten
arriveren. Ook buiten werktijd komt
die ervaring van pas. “Laatst was
ik onderweg en zag ik een ongeluk:
een frontale botsing tussen een

bromfietser en een fietser. Ik heb
meteen mijn auto aan de kant gezet,
mensen in veiligheid gebracht en
gekeken of er verwondingen waren
bij de slachtoffers.”
Verder kijken
De boa van het jaar-verkiezing zet
niet alleen een boa in het zonnetje,
maar is ook bedoeld om andere
boa’s in het land te inspireren in hun
werk. Hoe wil hij anderen inspireren? Ja’iesj staat daar vrij nuchter
in: “Ik blijf doen wat ik altijd doe:
verder kijken dan de taken die je
hebt meegekregen en proberen je
collega’s daarin mee te nemen. En
het belangrijkste is dat je plezier hebt
in je werk.”

Met de burgemeester praten over veiligheid
HOOFDDORP - Altijd al eens
persoonlijk met de burgemeester willen praten over de veiligheid in onze gemeente? Vragen
of ideeën over de veiligheid in
Haarlemmermeer? Kom dan op
zaterdagmiddag 26 november naar
het Cultuurgebouw in Hoofddorp.
De gemeente organiseert dan de
‘veiligheidsdialoog’. Alle inwoners
zijn van harte uitgenodigd om met
de burgemeester over dit thema in
gesprek te gaan.

Haarlemmermeerders kunnen de vermissing van hun
paspoort of identiteitskaart
voortaan digitaal melden, via
haarlemmermeergemeente.
nl. De gemeente kan het
document zo sneller ongeldig verklaren om identiteitsfraude te voorkomen. Het
nummer van het vermiste
document wordt in (inter)
nationale gegevensbestanden geregistreerd. Na de
melding is het paspoort of
de identiteitskaart ongeldig
en kan het niet meer worden
gebruikt. Een nieuw reisdocument aanvragen kan in
het raadhuis of in een van de
servicecentra.

naar de veiligheidsdialoog te komen.
Ik heb ook politie, brandweer, marechaussee en diverse medewerkers

van de gemeente uitgenodigd, zodat
alle onderwerpen op veiligheidsgebied aan bod kunnen komen.”

Burgemeester Weterings: “Ik vind het
heel belangrijk in gesprek te zijn met
onze inwoners en ondernemers over
ons veiligheidsbeleid. Wie kent zijn
woon- en werkomgeving immers beter dan de inwoners en ondernemers
zelf? Wij staan open voor alle vragen
en ideeën om Haarlemmermeer blijvend te verbeteren op veiligheidsgebied. Daarom nodig ik iedereen uit om

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

Programma
De veiligheidsdialoog
is in het Cultuurgebouw in Hoofddorp op
zaterdag 26 november
van 13.00 tot 16.30
uur. Er zijn allerlei
activiteiten. De brandweer is aanwezig met
een voorlichtingsauto,
kinderen kunnen op de
foto met ‘brandweerman Sam’ of ‘Harm
Alarm’, maar let ook
op, want er is een
speciaal zakkenrollerstrio actief! Goede
ideeën of opmerkingen over veiligheid en
leefbaarheid in Haarlemmermeer kunnen
bezoekers kwijt in de
‘Babbelbox’. Meedenken én meepraten
kan deze middag op
diverse manieren:

• In de passage van het Cultuurgebouw
staan thematafels waar inwoners
met de burgemeester en medewerkers van de gemeente, politie, brandweer en de Koninklijke Marechaussee
in gesprek kunnen gaan.
• Van 13.30-14.30 uur is in Pier K de
presentatie van ‘het veiligste idee
voor Haarlemmermeer’. Het beste
idee wordt door een deskundige
jury beloond met een go-pro
camera.
• Van 15.30-16.30 uur is in Duykercafé de afsluitende dialoog waar
het publiek direct met de burgemeester en diverse veiligheidsvertegenwoordigers in gesprek gaat.
Meedoen met ‘het veiligste idee’?
Aanmelden voor ‘het veiligste idee
voor Haarlemmermeer’ kan nog tot
21 november. Stuur daarvoor een
e-mail naar: veiligheidsdialoog@haarlemmermeer.nl. Vermeld naam en
adresgegevens en beschrijf in maximaal honderd woorden het concept
van het idee. Inzenders van de tien
beste ideeën ontvangen een uitnodiging om hun idee zaterdagmiddag 26
november te presenteren en zo mee
te dingen naar de go-pro camera.

Vanaf 1 januari 2019 zijn
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer
samen één gemeente. In
november 2018 zijn er verkiezingen voor één gezamenlijke gemeenteraad. Wie meer
wil weten over de samenvoeging (fusie) met de gemeente
Haarlemmerliede is maandag
21 november van 17.30-19.00
uur van harte welkom in het
raadhuis in Hoofddorp. Wie
langs komt, kan in gesprek
met de twee burgemeesters
en met raadsleden. Er is koffie en soep met broodjes.
Meer informatie over de
samenvoeging op haarlemmerliede-haarlemmermeer.nl.

Burgemeester Theo Weterings
in gesprek met inwoners tijdens
de bijeenkomst op 7 november in
Zwanenburg. Foto: Jur Engelchor.

Bommen WO II worden
geruimd

Dinsdag 22 november en
woensdag 23 november worden de eerste twee bommen
uit de Tweede Wereldoorlog
geruimd die in het akkerland
tussen de A4 en de Aalsmeerderweg in Rijsenhout zijn
aangetroffen. Tijdens de
ruimingswerkzaamheden op
22 november worden tussen
11.00 en 13.00 uur de volgende wegen afgezet:
• Bennebroekerweg tussen
A4 en Aalsmeerderweg;
• Kruising Aalsmeerderweg–
Bennebroekerweg;
• Konnetlaantje tussen
Bennebroekerweg en ingang
sportvereniging;
• Kruising Aalsmeerderweg
en Hennikstraat.
Ook worden de bewoners
van negen woningen door de
politie gevraagd hun woning
uit voorzorg tijdelijk te verlaten. Zij worden hierover per
brief geïnformeerd.
Tijdens de ruimingswerkzaamheden op 23 november
worden tussen 11.00 en 13.00
uur de volgende wegen
afgezet:
• Bennebroekerweg tussen
A4 en Aalsmeerderweg;
• Konnetlaantje tussen Bennebroekerweg en ingang
sportvereniging.

Inloopbijeenkomst
Duinpolderweg

De provincies Noord- en
Zuid-Holland organiseren een
inloopbijeenkomst over de
start van de Milieu Effectrapportage (MER) voor de Duinpolderweg. Zeven alternatieven worden onderzocht op
hun effecten op het verkeer,
het milieu en de economie. De
projectorganisatie, de gedeputeerden van beide provincies
en gemeentebestuurders zijn
op de bijeenkomst aanwezig
om vragen te beantwoorden.
Ook wordt verteld hoe en
wanneer in het proces reacties
kunnen worden gegeven.
De inloopbijeenkomst is op
maandag 21 november, 17.0021.00 uur in het NH Conference Centre Leeuwenhorst,
Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout. noord-holland.nl/
duinpolderweg.

Samen meer voor elkaarinfomarkt in Hoofddorp

Informatie over hulp bij
zorg, bewegen in de buurt,
ondersteuning bij mantelzorg en een heleboel andere
onderwerpen is te vinden op
de Samen meer voor elkaarinformatiemarkt in Hoofddorp. Tientallen organisaties
zijn aanwezig. Bezoekers kunnen presentaties en demonstraties bijwonen, een e-bike
uitproberen, meezingen met
Dennis Kivit, bewegen met
Duco Bauwens (van Nederland in beweging), uitleg
krijgen van de wijkagent over
veilig wonen en nog veel
meer. Zaterdag 19 november,10.00-14.00 uur in het
Cultuurgebouw.
haarlemmermeer.nl/meervoorelkaar

Investeren om te groeien
NIEUW-VENNEP – Wat leeft er onder ondernemers? Waar lopen zij tegenaan? Wethouder Ap Reinders (ondernemerschap) gaat hierover regelmatig
met hen in gesprek. Vorige week donderdag bracht hij een bezoek aan
Boekuwzending.com. Hij sprak hier met eigenaar Rik Balder én met Addick
Land, een van de initiatiefnemers van de Kredietunie Haarlemmermeer.
Rik Balder en zijn vrouw Margreet
begonnen tien jaar geleden thuis op
de zolderkamer. Het bedrijf floreert
en tegenwoordig hebben ze bijna dertig werknemers in dienst. Margreet
werkt er nog steeds, net als inmiddels ook Riks’ zus, zijn schoonmoeder en veel vrienden en bekenden uit
Nieuw-Vennep en omgeving. Heel
gezellig dus. Boekuwzending.com
is een transportspecialist voor het
midden- en kleinbedrijf, legt Rik
uit. “Bedrijven die goederen willen
verzenden kunnen dat online bij
Boekuwzending.com snel en gemakkelijk regelen. Wij werken samen
met honderddertig vervoerders en
onderscheiden ons door de persoonlijke aandacht voor de klant.”
Gefocust
Naast zijn passie voor het ondernemerschap heeft Rik een grote
liefde voor het voetbal. Jarenlang
was hij scheidsrechter in het betaald
voetbal. Een van de voordelen van
‘eigen baas zijn’ is dat dit hem de
mogelijkheid gaf beide te combineren. Overeenkomsten tussen sport
en ondernemen zijn er volgens Rik
genoeg, zoals doorzetten, doelen
stellen, gefocust blijven, ambitie hebben. Met Boekuwzending.com wil hij
nieuwe stappen zetten en internationaal gaan samenwerken en lokale
vervoerdersnetwerken opzetten in
verschillende landen. Dat betekent
echter wel dat de ICT van het bedrijf
moet worden aangepast: een fikse

investering. Daarvoor pitchte hij
– met succes – op een avond georganiseerd door de Kredietunie Haarlemmermeer.
Kredietunie
De Kredietunie Haarlemmermeer is
een nog jonge organisatie voor en
door ondernemers, vertelt Addick
Land, een van de oprichters. “Wij
willen vraag en aanbod van financiering in Haarlemmermeer bij elkaar

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 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
Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Pitchen
Addick: “Wij kennen de ondernemers
die krediet vragen vaak persoonlijk.
Wij kunnen ons door onze professionaliteit en ondernemersachtergrond
inleven in de vraagstukken die er
spelen. Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld door middel van coaching hulp

bieden bij het succesvol inzetten van
de financiering.” Op dit moment is
de Kredietunie ook in gesprek met
banken om te bekijken waar ze elkaar
kunnen aanvullen. “We willen meer
zichtbaar worden voor ondernemers
en investeerders. Daar zijn we nu
druk mee bezig. Ons voornemen is
om binnenkort vijf ondernemers bij
de Kredietunie te laten pitchen voor
financiering. Een ondernemer met
een goed plan kan zich vanaf nu bij
ons melden via info@kredietuniehaarlemmermeer.nl. Dan ontvangt hij
of zij snel een uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek.”
boekuwzending.com;
kredietuniehaarlemmermeer.nl

Rik Balder (links) van Boekuwzending.com geeft uitleg over zijn bedrijf aan wethouder Ap Reinders (midden) en Addick Land (rechts).
Foto: Jur Engelchor.

MeerTaxi wordt RegioRijder vanaf 1 januari 2017
HAARLEMMERMEER – Voor inwoners die vanwege een beperking
niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, is er nu MeerTaxi. Vanaf
1 januari wordt dit RegioRijder. Net als MeerTaxi verzorgt RegioRijder
vervoer van deur tot deur. De ritprijs wordt straks niet meer per zone,
maar per kilometer berekend.

Het was gezellig druk op de
informatiemarkt in Nieuw-Vennep
op 10 november.

brengen. Alle bestuursleden hebben
een uitgebreid netwerk binnen
Haarlemmermeer. Hieruit komen
onze leden en kredietverstrekkers tot
nu toe vooral voort.” Volgens Addick
onderscheidt de Kredietunie zich van
een bank omdat zij met een echte
ondernemersblik naar (financiële)
vraagstukken van ondernemers kijkt.

De naam zegt het al: RegioRijder
gaat niet alleen in Haarlemmermeer
maar ook in omliggende gemeenten
rijden. Negen gemeenten - Haarlemmermeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk,
Heemstede, Velsen en Zandvoort
- hebben via een aanbesteding gezamenlijk gekozen voor Connexxion.
Die gaat onder de naam RegioRijder
de coördinatie van het zogeheten
doelgroepenvervoer uitvoeren.
Minder lege busjes
Wethouder Tom Horn: “Met onze
samenwerking en gezamenlijke
aanbesteding beogen we meer efficiency, oftewel minder lege busjes en
schaalvoordelen. Hierdoor blijft ook in
de toekomst het doelgroepenvervoer
betaalbaar. Er zijn voor onze Haarlemmermeerse cliënten wel wat veran-

Hoofddorp
Assinkbos, 17 november,
weg half afgezet.
De Fruittuinen, 17 november,
weg half afgezet.
Het Rif, 17 november,
weg half afgezet.

blijft onder de huidige naam bestaan
maar boeken gaat per 1 januari ook
via RegioRijder. Hiervoor is geen
vervoerspas nodig.

deringen. Zij zijn deze week via een
persoonlijke brief van de gemeente
op de hoogte gebracht.’’
Ritprijs
Belangrijkste wijziging is de manier
waarop de ritprijs wordt berekend. In
Haarlemmermeer wordt nu per zone
betaald, vanaf 1 januari is dat per
kilometer. Ook is het tarief gelijkgesteld aan dat van het openbaar
vervoer. De cliënten gaan iets meer
betalen voor de ritten dan voorheen.
Inwoners met een MeerTaxi-pas ontvangen begin december een nieuwe
vervoerspas van RegioRijder en een
informatiepakket, onder meer over
de manier waarop zij straks ritten
kunnen boeken.
Leerlingenvervoer en MeerOVBus
RegioRijder gaat met ingang van
het nieuwe schooljaar in augustus

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

2017 ook het leerlingenvervoer in
Haarlemmermeer verzorgen. Ouders
en leerlingen die hiervan gebruik
maken, ontvangen te zijner tijd
informatie hierover. De MeerOVBus

Kockstraat, 21-25 november,
fietsstraat afgesloten.
Van Heuven Goedhartlaan, 21-23
november, diverse afzettingen.
Zalkerbos, 17 november, weg half
afgezet.
Lijnden
Hoofdweg-Westzijde, 21-30 november, rijdende halve wegafzetting.

Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er http://live.andes.nl/
ltcmobile/Haarlemmermeer.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

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 24 november
Dit gehele Raadsplein is in de Raadzaal.
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, vaststellen van de agenda;
		
vaststellen van de verslagen Raadsplein 6 en 13 oktober
		
en van de lijst van ingekomen brieven en stukken.
17.15-18.15 uur Vragenuur.
18.15 uur
Stemmingen en sluiting van de vergadering.
Na het Raadsplein is er voor raadsleden een informatieve bijeenkomst over
de herindeling van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Op 17 november is er geen Raadsplein.
■ 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

Buren slaan handen ineen voor mooi plantsoen
NIEUW-VENNEP – Bewoners van de Montreallaan in Nieuw-Vennep
namen het initiatief voor de inrichting van het plantsoen in hun straat.
In overleg met de gemeente maakten zij een ontwerp, vroegen subsidie
aan bij het Oranjefonds en hielpen met de aanleg. Ook het onderhoud
doen ze zelf. Bewoonster Petra Jongkind: “Eerst leek niets mogelijk,
maar het is toch gelukt.”
In de nieuwbouwwijk Noordrand is dit
jaar het project Vlinderslag afgerond
en konden de nieuwe bewoners hier
hun huis betrekken. De gemeente
heeft de openbare ruimte aangelegd.
De inrichting zou sober en functioneel
worden, met een simpel grasveldje.
Petra Jongkind, nieuwe bewoonster van de Montreallaan, nam het
initiatief om met haar nieuwe buren
te overleggen wat zij hiervan vonden.
De buren wilden net als Jongkind
meer groen, meer kleur en het liefst
een paar boompjes. Petra Jongkind
benaderde de projectleider en kwam
terecht bij de gebiedsbeheerder van
de gemeente.
Samen met de buren
De gebiedsbeheerder heeft samen

Supermooi
Petra Jongkind: “Er leek eerst niets
mogelijk, er was geen budget. In
overleg heeft de gebiedsbeheerder
er toen toch voor gezorgd dat de

grond werd afgegraven en dat er
nieuwe grond kwam. Het was een
heel prettige samenwerking. Het
moest heel snel, maar het is gelukt.
Het is nu supermooi en helemaal

strak. Het was kaal en ruw, nu staan
er fruitbomen en veel bloeiende planten en er is veel gras. We houden het
goed bij met de buren.”

met Petra Jongkind gekeken naar de
mogelijkheden om het stukje gras
te verfraaien. Vervolgens hebben
de bewoners samen een ontwerp
gemaakt, dat de gemeente heeft
getoetst. Volgens afspraak hebben
de bewoners zelf de boompjes en
planten gekocht, nadat ze het geld
daarvoor bij elkaar hadden gekregen
met een subsidie van het Oranjefonds. De gemeente voerde de
bovenste laag grond af en heeft de
nieuwe grond aangebracht. Tijdens
de nationale Burendag op 24 september gingen de bewoners samen
aan de slag met de aanleg van het
plantsoentje. En het resultaat mag
er wezen. De bewoners gaan het
voorlopig ook zelf onderhouden

Alle mantelzorgers
krijgen een pluim

Bewoners van de Montreallaan met tweede van rechts Petra Jongkind. Foto: Jur Engelchor.

Parkeerschijfzone Graan voor
Visch uitgebreid
HOOFDDORP - Het college van
burgemeester en wethouders
heeft besloten de parkeerschijfzone in de wijk Graan voor Visch
uit te breiden.

Wethouder Tom Horn overhandigde het mantelzorgcompliment aan de heer Barendsma,
mevrouw Van Ingen-Knook en mevrouw Van den Heuvel. Daarmee gaf hij symbolisch
een pluim aan alle Haarlemmermeerse mantelzorgers. Foto: Jur Engelchor.
NIEUW-VENNEP - “Mantelzorgen
is zwaar en het verdient een groot
respect dat jullie dit voor je naasten doen.” Wethouder Tom Horn
heeft op de Dag van de Mantelzorg
een symbolische pluim aan alle
mantelzorgers gegeven.
Horn: “Het is heel belangrijk dat jullie
dit doen en het is soms niet makkelijk om het vol te houden. Daarom
is het goed dat er aandacht aan
wordt besteed. Jullie helpen en wij
waarderen dit”.
Symbolisch
Donderdag 10 november was de Dag
van de Mantelzorg. Het is een traditie
dat dan alle bij de gemeente bekende
mantelzorgers (circa 2.100) een compliment krijgen. Dit zijn mantelzorgers
die zijn ingeschreven bij Mantelzorg
en Meer. Dit jaar gaat het compliment

Al geruime tijd ervaren inwoners
uit Graan voor Visch die net buiten
deze parkeerschijfzone wonen, een
hoge parkeerdruk. Vaak kunnen zij
moeilijk in hun eigen straat parkeren
omdat bezoekers en werknemers
van het centrum van Hoofddorp hun

auto hier neerzetten. Vanaf 1 januari
2017 geldt ook voor Graan voor Visch
18001-18018 en 19201-19606 een
parkeerschijfzone. De parkeertijd in
de parkeerschijfzone is maximaal
twee uur van maandag tot en met
zaterdag van 9.00-18.00 uur en
vrijdag van 18.00-21.00 uur.
Parkeerregulering waar nodig
In 2012 heeft de gemeenteraad het
Deltaplan Bereikbaarheid vastgesteld met als doel het realiseren van

een mobiliteitssysteem met een
lange houdbaarheid. “Het Deltaplan
gaat uit van vrijheid van bewegen
voor iedereen: automobilisten, fietsers, voetgangers en reizigers met
openbaar vervoer. Voor parkeren
betekent dit dat de gemeente zo
min mogelijk sturend optreedt en
dat parkeerregulering alleen plaatsvindt daar waar het nodig is. In de
wijk Graan voor Visch is dit duidelijk
het geval”, aldus wethouder Verkeer
Derk Reneman.

vergezeld van een waardebon van
honderdvijftig euro. De mantelzorgers
hebben deze per post ontvangen. De
heer Barendsma, mevrouw Van IngenKnook en mevrouw Van den Heuvel
ontvingen dit compliment persoonlijk
uit handen van wethouder Tom Horn
tijdens de Samen meer voor elkaar-informatiemarkt in Nieuw-Vennep. Symbolisch gaf de wethouder hiermee
aan alle mantelzorgers een pluim.
Meer voor Elkaar-toer
De uitreiking van het mantelzorg
compliment door Tom Horn was
onderdeel van de Meer voor Elkaartoer. Dit is een rondgang door de
polder, bedoeld om inwoners die een
(vernieuwende) bijdrage leveren aan
de zorg, sociale cohesie of ondersteuning in een wijk, buurt of dorp,
bekendheid te geven, te stimuleren,
te promoten en te waarderen.

Al geruime tijd ervaren inwoners van Graan voor Visch die net buiten de parkeerschijfzone wonen een hoge parkeerdruk.
Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer.

De Beren wordt nieuwe horeca-exploitant Cultuurgebouw
HOOFDDORP – Het café-restaurant in het Cultuurgebouw aan het
Raadhuisplein wordt een vestiging van De Beren.
De Beren werd eerder dit jaar tot het
meest sympathieke horecamerk van
Nederland uitgeroepen door onderzoeksbureau Hendrik Beerda Brand
Consultancy. De eerste vestiging
van De Beren opende in 1984 in Rotterdam. Inmiddels is het restaurant-

merk uitgegroeid tot een bekende
en succesvolle keten met 46 filialen
in de provincies Zuid-Holland, NoordHolland, Noord-Brabant, Utrecht,
Flevoland en Gelderland. De Beren
opent waarschijnlijk half januari zijn
deuren in het Cultuurgebouw.

Ervaring
“We wilden een ondernemer die al
zijn energie kan richten op het benutten van de mogelijkheden die er zijn”,
zegt wethouder Derk Reneman. “En
die hebben we gevonden in De Beren, een horecabedrijf dat als eetcafé
en restaurant ruime ervaring heeft
met samenwerking met schouwburgen. Ik heb er alle vertrouwen in
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dat het bedrijf dat is uitgeroepen tot
meest sympathieke horecamerk een
impuls is voor de levendigheid en
attractiviteit van het Cultuurgebouw
én het Raadhuisplein.”
Bezoekers
Eind 2015 werd duidelijk dat restaurant Première in Het Cultuurgebouw
de exploitatie niet sluitend kreeg.

Ook niet op de lange termijn. Op
dagen dat er geen evenementen in
het Cultuurgebouw waren bleef het
aantal bezoekers te laag om het restaurant open en rendabel te houden.
Het college van burgemeester en
wethouders nam toen het besluit
het restaurant uit te geven aan een
externe, commerciële horecaondernemer.

