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Fanny Blankers-
Koenlaan
Van verschillende kanten is 
bezorgdheid geuit over de 
verkeersveiligheid op de 
Fanny Blankers-Koenlaan. 
Daarom zijn drie ontwerpva-
rianten uitgewerkt voor her-
inrichting om de veiligheid te 
verbeteren. Tot 12 april kon via 
de website van de gemeente 
gestemd worden op die ont-
werpen. Tot onze grote spijt 
zijn, vanwege een technische 
(ICT) fout, de stemformu-
lieren die voor 10 april zijn 
ingezonden, leeg ontvangen. 
Daarom heeft de gemeente 
besloten om iedereen die al 
heeft gereageerd nogmaals 
de kans te geven een reac-
tie in te dienen. Ook kan 
iedereen die nog niet heeft 
gereageerd dit alsnog doen. 
Stemmen kan tot en met 29 
april via haarlemmermeer.nl/
fannyblankers.

Opening 
natuurspeelplein
En nu, spelen! De kinderen 
van de Antoniusschool in 
Nieuw-Vennep openden op 
de nationale buitenlesdag, 
dinsdag 10 april, met wet-
houder Marjolein Steffens-
van de Water de natuur-
speelplek bij hun school. De 
leerlingen lieten zien hoe er 
écht gespeeld, geklauterd 
en geklommen kan worden. 
Ook aan het Tjalkplein in 
Rijsenhout is een mooie plek 
gekomen met een tipi en een 
wilgenhut. De natuurspeel-
plekken komen uit de koker 
van de Haarlemmermeerse 
Kinderraad 2017. Die bestond 
uit leerlingen van de groepen 
7 van de basisscholen De 
Zevensprong en de Imma-
nuelschool uit Rijsenhout en 
de Antoniusschool. Omdat 
zij hebben meegedacht, 
meegepraat en meebeslist 
over de natuurspeelplekken 
verklaarde Marjolein Steffens 
hen participatieproof.

Wethouder Marjolein Steffens 
(links) samen met leerlingen van 
de Antoniusschool in Nieuw-
Vennep op hun nieuwe natuur-
speelplek.
Foto: Margo Oosterveen

Bijeenkomst Hyde Park 
De plannen om van de 
leegstaande kantorenwijk 
Beukenhorst-West een leven-
dige woonwijk te maken zijn 
weer een stap verder. De 
afgelopen maanden werkte 
Hyde Park in samenwerking 
met de gemeente het ste-
denbouwkundig plan verder 
uit, onder meer op basis 
van input van participanten. 
De gemeente en Hyde Park 
presenteren het stedenbouw-
kundig plan aan buurtbewo-
ners, degenen die interesse 
hebben om daar een woning 
te kopen of te huren, en 
andere betrokkenen. Woens-
dag 25 april, Jupiterstraat 
160, Hoofddorp (kantoor van 
Hyde Park), 19.30-21.00 uur. 
Inloop 19.00 uur. Aanmelden 
via Hoofddorp-Centraal@
haarlemmermeer.nl.

Julia: ‘Ik ben er vol voor gegaan’
HOOFDDORP – Ze kan het nog 
nauwelijks geloven, maar sinds 
vorige week mag Julia Pieters zich 
een jaar lang de nieuwe kinderbur-
gemeester van Haarlemmermeer 
noemen. InforMeer ging met haar 
én met haar voorgangster Merel 
Breur in gesprek.

Julia wil graag iets over zichzelf 
vertellen: “Ik ben dus Julia Pieters. Ik 
ben 10 jaar en zit in groep 7 van het 
Klavertje Vier in Hoofddorp. Ik ben 
in het Spaarne Ziekenhuis geboren 
en woon al mijn hele leven in de ge-
meente. Ik heb een zusje van vijf en 
een broertje van acht. Toen ik thuis 
vertelde dat ik kinderburgemeester 
wilde worden, was iedereen trots. 
Maar aan mijn broertje kon ik merken 
dat hij best een beetje jaloers was. 
Ik denk dat hij over een paar jaar ook 
zijn best gaat doen om kinderburge-
meester te worden.”

Flyers
Is het een droom die uitkomt om kin-
derburgemeester te zijn? “We had-
den op school het kinderraad-project. 
We mochten ideeën bedenken voor 
een beter Haarlemmermeer. Ze wil-
den ook weten of iemand kinderbur-

gemeester wilde 
worden. Dat vond 
ik leuk en ik werd 
steeds enthousi-
aster. Toen ben ik 
er ook vol voor ge-
gaan. Ik heb zelfs 
flyers laten maken! 
Ik kon het bijna 
niet geloven toen 
mijn naam werd 
genoemd. Vooraf 
dacht ik nog, er zijn 
maar drie andere 
kandidaten, dus ik 
maak een goeie 
kans. Maar nadat 
ik de andere spee-
ches had gehoord, 
ging ik twijfelen. 
Ze waren allemaal 
zo goed… Het 
voelt nog steeds 
een beetje onwer-
kelijk, maar ik ben 
superblij.” 

Zoveel meemaken
Als kinderburgemeester komt 
er een hoop op je af, weet oud-
kinderburgemeester Merel Breur. 
Ze deelt haar ervaringen graag met 

“Opeens lag er een oproep van de 
GGD”, vertelt Angelique. “Ze wilden 
het gewicht van Emy in de gaten 
houden. Natuurlijk zagen wij ook wel 
dat Emy een stevig kind is, maar we 
maakten ons niet zoveel zorgen. Toch 
schrok ik wel van het bericht, wat 
doen we verkeerd? We zijn een heel 
normaal gezin, we eten met z’n allen 
aan tafel en het is echt niet zo dat we 
elke dag naar de snackbar gaan. Bo-
vendien is Emy best sportief, ze zit op 
paardrijden en speelt graag buiten.” 

Andere keuzes
“Het gaat niet om goed of fout, 
het gaat om het maken van andere 
keuzes”, legt Anniek Sturm uit. “Net 
als Angelique wil iedere ouder het 
beste voor zijn of haar kind. Iedereen 

snapt dat elke dag chocola en chips 
niet handig is. Het echte probleem 
zit vaak in de kleine, onzichtbare 
dingen. In kruidenmixen zit behoorlijk 
veel suiker en zout. En wat dacht je 
van kant-en-klare sauzen, frisdrank 
en witbrood…” Anniek helpt ouders 

en hun kinderen bij het maken van 
verantwoorde keuzes. “Als je in de 
supermarkt voor de schappen staat 
lijkt alles light en gezond, maar vaak 
zijn die producten dat niet.” 

Etiketten lezen 
Via een folder bij de GGD kwam 
Angelique in contact met Anniek. 
“Zij begeleidt ons. Een keer in de 
maand houdt ze de vorderingen van 
Emy bij. Als je eenmaal weet waar je 
op moet letten wordt het een sport 

om de alternatieven te kiezen die 
wél gezond zijn. Dat betekent heel 
veel etiketten lezen.” Anniek: “Het 
is een kwestie van gewenning. Het 
gaat niet om een rigoureus dieet, het 
zijn kleine veranderingen waarmee 
je steeds een stukje dichter bij een 
gezond gewicht komt. En dan mag 
een patatje af en toe best.”
Dit is een ingekorte versie van een 
artikel op haarlemmereer.nl/informeer.

Julia. “Je gaat zoveel doen en zoveel 
meemaken. Dingen die je anders 
nooit doet. Ik mocht heel vaak mee 
met de burgemeester, eerst meneer 
Weterings en nu meneer Hoes. Dan 
mocht ik ook een toespraakje hou-
den. Ik ging bijvoorbeeld mee naar 
een bejaardenhuis, en op Koningsdag 
hebben we alle oranjemarkten in de 
gemeente afgelopen. Dat was heel 
leuk, maar wel de allerdrukste dag 
die ik als kinderburgemeester heb 
meegemaakt.”

Taak volbracht
“Vind je het jammer dat je geen 
kinderburgemeester meer bent?” 
vraagt Julia. “Ja, aan de ene kant 
wel. Iedereen ging opeens extra 

aandacht aan mij besteden. Ik ben 
het hele jaar door op de voorpagina 
geweest en toen ik jarig was, werd 
ik door iedereen gefeliciteerd, ook op 
de website van de gemeente. Aan 
dat soort dingen ga je snel wennen. 
Aan de andere kant ben ik ook blij dat 
het erop zit. Ik was de eerste kinder-
burgemeester, alles was nieuw, alles 
moest worden uitgevonden. Door 
mij, maar ook door de gemeente. Nu 
heb ik een opvolger, het voelt alsof 
mijn taak is volbracht. Ergens ben ik 
ook wel opgelucht, ik ben nu weer 
gewoon Merel. Straks ga ik naar de 
middelbare school, dan krijg ik het 
nog druk zat.” 
Dit is een ingekorte versie van een ar-
tikel op haarlemmermeer.nl/informeer.

Steeds een stukje dichter bij gezond gewicht

Wat is JOGG?
JOGG is een landelijke aanpak 
voor een gezondere leefstijl en 
leefomgeving voor kinderen 
en jongeren. 136 Nederlandse 
gemeenten doen al mee. JOGG 
Haarlemmermeer werkt sinds 
2012 aan een omgeving waarin 
gezond eten en bewegen voor 
kinderen en jongeren gemak-
kelijk en aantrekkelijk zijn. 
Partners zijn Team Sportser-
vice Haarlemmermeer, GGD 
Kennemerland, Maatvast, 
MeerWaarde, Stichting Kinder-
opvang Haarlemmermeer, Zorg 
en Zekerheid en Albert Heijn 
Toolenburg. Meer informatie via 
haarlemmermeer.nl/jogg.

Emy bekijkt samen met haar moeder Angelique hoeveel suiker er in een pakje drinken 
zit. Links gewichtsconsulente Anniek Sturm. Foto: Jur Engelchor

HAARLEMMERMEER – JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) streeft 
naar een samenleving waarin de gezonde keuze weer de normaalste 
zaak van de wereld is. Gewichtsconsulente Anniek Sturm van voedings-
adviesbureau Voedzaam is verbonden aan JOGG en begeleidt Angelique 
en haar elfjarige dochter Emy.

De Haarlemmermeerse Kinderraad 
De Kinderraad is er om kinderen op een speelse manier kennis te 
laten maken met de gemeente en de politiek. Elk jaar nodigt de 
gemeenteraad een aantal scholen in Haarlemmermeer uit om mee 
te doen. Tijdens de Dag van Kinderraad presenteert elke school een 
voorstel dat door de leerlingen is bedacht. De Kinderraad kiest hieruit 
het beste. De gemeente voert het voorstel ook echt uit. Volgend jaar 
worden ook de scholen uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude betrok-
ken. Tijdens de Dag van de Kinderraad wordt ook de kinderburge-
meester gekozen.

Julia krijgt de ambtsketen overhandigd door burgemeester Onno Hoes. 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 26 april  
19.00-19.30 uur Vragensessie. Raadzaal
19.30-20.30 uur Sessie Raadsvoorstel ‘Nota Bodembeheer gemeente 
  Haarlemmermeer, beleidskader voor grondverzet’ 
  (2018.0014079). Raadzaal
19.30-20.30 uur Sessie Verordening winkeltijden gemeente 
  Haarlemmermeer 2018 (2018.0015139). Heijezaal

 Raadsplein 19 april  
17.00 uur: Opening enzovoort; 17.15 uur: vragenuur; 19.00 uur: sessiedebat 
over Veiligheid en Handhaving; 19.00 uur: sessie Uitwerking motie Focus 
op Duurzaamheidsdoelstellingen; 20.30 uur: sessiedebat Volksgezondheids-
beleid tot en met 2020; 20.30 uur: sessie Grip op regionale samenwerking, 
sessie op verzoek van de fracties CDA, D66 en raadslid Van der Veer; ca. 
22.15 uur: stemmingen. 

Volgend Raadsplein: donderdag 17 mei, aanvang 19.00 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

Colofon

InforMeer is een uitgave van de 
gemeente Haarlemmermeer en 
wordt wekelijks huis-aan-huis 
verspreid in Haarlemmermeer 
en Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. 

Haarlemmermeer publiceert 
haar officiële gemeentelijke 
bekendmakingen op officiele-
bekendmakingen.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.

Rotonde vangt fijnstof
Wethouder John Nederstigt 
(Duurzame economische ont-
wikkeling) opende op vrijdag 
13 april een groene rotonde 
aan de Pudongweg op Schip-
hol Logistics Park. De roton-
de is bedekt met sedum-
plantjes die zijn bemest met 
speciaal ontwikkelde algen, 
waardoor ze nog beter in 
staat zijn om fijnstof te ‘van-
gen’. Tijdens een proef van 
een jaar wordt onderzocht 
hoe goed de plantjes hier de 
lucht zuiveren. De proef is 
een samenwerking tussen de 
Universiteit van Amsterdam 
(UvA), algenkweker Algae 
Innovations uit Rijsenhout 
en de firma Jongkind uit 
Aalsmeer. De gemeente 
heeft voor de proef een jaar 
lang de rotonde beschikbaar 
gesteld.

Robert Baard van Algae Innovati-
ons, wethouder John Nederstigt, 
Michel Oncling van Jongkind 
Substrates en Ad van Vugt van 
Algae Innovations op de groene 
rotonde. 
Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Renovatie Het Spectrum 
De werkzaamheden aan 
sporthal Het Spectrum 
(Hoofddorp) zijn in volle 
gang. De afgelopen weken 
zijn onder meer de squash-
banen, het restaurant en 
een deel van het zwembad 
gesloopt. Ook is begon-
nen met de aanleg van de 
fundering van de horeca en 
de technische ruimte. Naar 
verwachting is de renovatie 
in oktober klaar. Dan is de 
sporthal weer veertig jaar 
geschikt voor sportverenigin-
gen en scholen. Lees het hele 
verhaal op: haarlemmermeer.
nl/informeer
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Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er haarlemmermeer.nl/
werkenaandeweg.  

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Badhoevedorp 
Zilvermeeuwstraat, 20 april, 
weg half afgezet.

Hoofddorp
Bennebroekerweg (tussen IJweg en 
Hoofdweg), 24 april–4 mei, weg half 
afgezet. 
IJweg (ter hoogte van 1178), 23 april, 
weg half afgezet.
Nieuwe Bennebroekerweg, 23 april, 
weg half afgezet.

Lisserbroek
Bruidsbloemstraat, 23-27 april, 
weg half afgezet.
Lisserbroekerweg, 23-27 april, 
weg half afgezet.
Magnolialaan, 23 april-7 september, 
afgesloten.
Turfspoor, 23-27 april, weg half 
afgezet.

Nieuw-Vennep
Jonkheer van der Pollstraat, 
19 april–11 mei, afgesloten.
Venneperweg (tussen Hoofdweg en 
St. Anthoniusstraat), 22 april,  
afgesloten vanwege Koninginnerit.

Schiphol
Handelskade, 19-20 april, 
weg half afgezet.
Kruising Fokkerweg / Beechavenue / 
Boeingavenue, 23-27 april, weg half 
afgezet.

Vijfhuizen
De Groene Weelde en Haarlemmer-
meerse Bos, 21-22 april, diverse fiets- 
en voetpaden afgesloten vanwege 
Mud Masters.

Gemeente Haarlemmermeer 
algemeen
Mobiele wegafzettingen vanwege 
diverse kortstondige asfaltwerkzaam-
heden.

Werken aan de weg

Als onderdeel van uw kennismakingstoer 
deed u vorige week een rondje Hoofd-
dorp. Leerzaam? 

“Ik heb een mooie wandeling over 
Park 20|20 gemaakt: het grootste 
aaneengesloten cradle to cradle be-
drijvenpark ter wereld. Daar ben ik in 
gesprek geweest met ondernemers 
over de ruimtelijke kwaliteit en dus 
ook over duurzaamheid: Park20|20 
laat zien hoe dat samengaat. Voor 
mij zijn dat cruciale thema’s als het 
gaat over de doorontwikkeling van 
Hoofddorp-Centrum. Van Park 20|20 
richting het station en bedrijventerrein 
Beukenhorst-West naar het Raadhuis-
plein. Honderden woningen, winkels 
en horeca zijn daar in ontwikkeling, 
en alleen als we dat gebied duurzaam, 
spannend en creatief inrichten, krijgen 
we een nieuwe impuls die Hoofddorp 
aantrekkelijk maakt voor nieuwe in-
woners. Nieuwe inwoners die via het 
openbaar vervoer in contact staan met 
werk- en studieplekken in Amsterdam. 
Ook de ondernemersvereniging Stich-
ting Ondernemers Haarlemmermeer 
Centrum (SOHC) is aan de slag om sa-
men met de gemeente te zorgen voor 
een aantrekkelijk winkelgebied. De 

ondernemers werken aan een goede 
openbare ruimte en proberen een af-
wisselend winkelaanbod voor elkaar 
te krijgen. En natuurlijk zitten ze bij de 
gemeente aan tafel als het gaat om 
parkeren, evenementen, groenvoor-
ziening en andere zaken die de kwali-
teit van het centrum voor de inwoners 
en de bezoekers verhogen. Hoogte-
punt evenwel was het bezoek aan het 
Integraal Kind Centrum Wereldwijs in 
de wijk Graan voor Visch. Kinderen die 
hier geboren zijn en kinderen die van 
elders uit de wereld komen, bouwen 
hier zij aan zij aan hun en onze nieuwe 
wereld. Ze zongen voor me, we deden 
samen een quiz en de ouders lieten 
me de nieuwe ‘wereld-speelplaats’ 
zien. Een bijzonder speelplein, dat de 
kinderen uitdaagt tot bewegen, spe-
len en ontdekken.”

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Digitaal inloopspreekuur in de bieb
HAARLEMMERMEER – Het online aanvragen van een paspoort of rijbe-
wijs is eenvoudig en gemakkelijk… of toch niet? De digitale wereld is 
niet voor iedereen appeltje-eitje. Inwoners die moeite hebben met het 
gebruiken van de online diensten van de gemeente, kunnen terecht bij 
het digitaal spreekuur.

Er zijn veel manieren om in con-
tact te komen met de gemeente. 
Inwoners en ondernemers kunnen 
langskomen in het raadhuis of de 
servicecentra, bellen of een brief 
sturen. Maar het contact kan vaak 
sneller en eenvoudiger via e-mail, 
de website, Facebook, Twitter of 
WhatsApp. Voor inwoners voor 
wie het gebruik van deze digitale 
kanalen niet vanzelfsprekend is, is er 
een digitaal inloopspreekuur op ver-
schillende locaties van Bibliotheek 
Haarlemmermeer. Zij krijgen hier 
uitleg over de verschillende online 
diensten van de gemeente. Wet-
houder Dienstverlening Marjolein 
Steffens–van de Water: “Het Online 
Team van de gemeente maakt u 
graag wegwijs als u vragen heeft 

over de wereld van de digitale over-
heid. De medewerkers staan klaar 
voor een snel en goed antwoord én 
geven tips.“

Persoonlijke hulp
Hoe maak je online een melding van 
een kapotte lantaarnpaal of een losse 
stoeptegel? Hoe vul je op de website 
een formulier van de gemeente in? 
Hoe stel je een vraag via Facebook? 
Hoe kun je WhatsApp-berichten van 
de gemeente ontvangen? Met deze 
en andere vragen kan iedereen op 
het spreekuur terecht. Marjolein 
Steffens: “Samen met inwoners wor-
den overheidszaken uitgezocht en 
geregeld. Zodat zij voortaan zelf aan 
de slag kunnen op hun eigen iPad, 
laptop of tablet. Door het digitale 

inloopspreekuur krijgen zij persoon-
lijke hulp bij hen in de buurt. Deze 
hulp is een belangrijke voorwaarde 
voor goede dienstverlening door de 
gemeente.”

Waar en wanneer
Het gratis digitaal inloopspreekuur 
voor gemeentelijke dienstverlening 
is in de bibliotheek in het Cultuur-
gebouw in Hoofddorp op elke 

laatste maandag van de maand van 
14.00-16.00 uur; in de bibliotheek 
Badhoevedorp op de maandagen 14 
mei, 9 juli en 3 september van 14.00-
16.00 uur en in de bibliotheek Nieuw-
Vennep op de maandagen 11 juni, 6 
augustus en 1 oktober van 14.00-
16.00 uur. Tip: neem zelf een tablet, 
iPad of laptop mee (niet verplicht). 
Kijk ook op bibliotheeekhaarlemmer-
meer.nl/activiteiten.

Goed voor een aantrekkelijk vestigings- en woonklimaat. En, niet minder belangrijk, fijn 
voor de kinderen van expats. Dat zijn de belangrijkste voordelen van de internationale 
basisschool De Optimist in Hoofddorp die op 11 april is geopend door onderwijswethou-
der John Nederstigt. Foto: Jur Engelchor

Internationale school 
De Optimist geopend


