
Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. Agenda’s zijn onder voorbehoud. 
Actuele informatie via Twitter, iBabs, haarlemmermeer.nl/gemeenteraad of 
bij de griffie.                                   
       
 Raadsplein 2 januari 2019 
Van 13.00 tot 17.00 uur is de eerste raadsvergadering van de gemeente-
raad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.
1. Opening.
2. Installatie en beëdiging 39 raadsleden van de gemeenteraad, die zijn geko-
zen bij de verkiezingen van 21 november 2018.
3. Vaststellen van de agenda van de huidige vergadering.
4. Vaststellen Reglement van Orde gemeenteraad 2019 (2893436) en vast-
stellen verordening op de raadscommissie Haarlemmermeer 2019 (2893443). 
5. Benoeming definitieve griffier gemeente Haarlemmermeer (2893453). 
6. Vaststellen instructie griffier (2893448). 
7. Benoemen plaatsvervangend griffiers (2887090). 
8. Benoeming tijdelijk Presidium (2893459), benoeming vier tijdelijke ses-
sievoorzitters (2893464) en benoeming tijdelijke waarnemend voorzitter van 
de raad (2893465).
9. Rekenkamercommissie. 
10. Verordening Rekenkamercommissie Haarlemmermeer 2019 (2902675). 
11. Benoeming leden en ambtelijk secretaris Rekenkamercommissie 
(2902676). 
12. Harmonisatie van gemeentelijke voorschriften van de gemeenteraad 
(2903894). 
13. Sluiting van de vergadering.

De volgende vergaderingen van de gemeenteraad zijn op 10 januari en 
17 januari. De agenda’s en de tijdstippen zijn nog niet bekend. 

■ Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen of terugkijken kan ook via gemeenteraad.haarlemmermeer.
nl. Actuele raadsstukken via ibabs.eu of de iBabs-app. Inloggen met Haarlem-
mermeer/burger/burger.

■ Inspreken
Inspreken kan in het vragenuur en bij raadsdebatten en -sessies. Kijk voor 
meer informatie over de regels op haarlemmermeer.nl/gemeenteraad of 
neem contact op met de griffie.

■ Info, vragen en contact
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad
griffie@haarlemmermeer.nl 
023 567 6819
@HlmmrRaad

Meer nieuws op www.haarlemmermeer.nl/nieuws
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Veilig samen het nieuwe jaar in
HAARLEMMERMEER – De jaarwis-
seling staat voor de deur. En deze 
keer een heel bijzondere, want 
Haarlemmermeer en Haarlem-
merliede en Spaarnwoude vormen 
vanaf 1 januari samen één ge-
meente. Ongetwijfeld gaat er weer 
veel vuurwerk de lucht in. Om de 
jaarwisseling voor iedereen leuk 
en veilig te laten verlopen zijn er 
regels.

Vuurwerk kopen kan dit jaar op 28, 29 
en 31 december. Afsteken mag alleen 
op oudejaarsavond en –nacht tussen 
18.00 en 2.00 uur. Er zijn zes gebieden 
waar helemaal geen vuurwerk mag 
worden afgestoken (zie kader). Wie 
vuurwerk afsteekt in de vuurwerkvrije 
gebieden of buiten de toegestane 
tijden, riskeert een boete. Jongeren 
die zich niet aan de regels houden, 
kunnen naar Halt worden gestuurd.

Prullenbakken en containers
Net als voorgaande jaren worden 
veel prullenbakken en containers 
vlak voor het nieuwe jaar tijdelijk 
afgesloten om schade door vuurwerk 
te voorkomen. Op 2 januari maakt 
Meerlanden de bakken weer open. 

De glasbakken blijven gewoon open. 
De Blipverts (de inleverstations voor 
batterijen, cartridges, cd’s, lampen en 
kleine elektrische apparaten) zijn tot 
en met 3 januari dicht. 

Tips voor de veiligheid
Tijdens de vorige jaarwisseling zijn 
in Nederland 434 mensen op de 
spoedeisende hulp beland door vuur-
werk. Kijk op veiligheid.nl/vuurwerk/
veiligheidstips of op brandweer.nl 

voor tips over het veilig afsteken van 
vuurwerk. 

Nieuwjaarsvegen
Vuurwerk gaat de lucht in, maar komt 
ook weer naar beneden. De resten 
vervuilen de straten, zijn schadelijk 
voor het milieu en kunnen gevaarlijk 
zijn. NMCX en de gemeente roepen 
inwoners op om samen met de buren 
op 1 januari de bezem te pakken en 
de straat schoon te vegen. Maak 
vuurwerk eerst nat, dat ruimt veiliger 
op. En laat kinderen altijd vegen onder 
begeleiding van een volwassene. 
Vuurwerkresten mogen in de restaf-

valbak. In Lisserbroek is nieuwjaars-
vegen al een traditie aan het worden. 
Op 1 januari tussen 12.00-14.00 uur 
kunnen inwoners hun afvalzakken 
met vuurwerkresten inleveren bij De 
Meerkoet, Krabbescheerstraat 1. Daar 
wacht iedereen een warm welkom 
met koffie, thee, limonade, oliebollen 
én een leuke grabbelton met cadeau-
tjes voor de kinderen.

Zes vuurwerkvrije gebieden 
Op de volgende plekken mag 
dit jaar geen vuurwerk worden 
afgestoken: Badhoevedorp: 
zorgboerderij de Badhoeve en 
directe omgeving. Hoofddorp: 
omgeving Spaarne Gasthuis; 
het park tussen de Femina Mul-
lerstraat en de Haya van Some-
rensingel (inclusief scholenei-
land De Octopus, Tabitha en De 
Wilgen); omgeving appartemen-
tencomplex Arnolduspark aan 
de Willem Pijperlaan; kinder-
boerderij Boerenzwaluw en di-
recte omgeving. Nieuw-Vennep: 
kinderboerderij Dierenvreugd 
en directe omgeving. Kijk voor 
meer informatie, ook over het 
melden van vuurwerkoverlast, 
op haarlemmermeergemeente.
nl/vuurwerk-en-veiligheid. 
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Na een jaar neem ik afscheid van u, niet 
als uw columnist maar als burgemees-
ter van de ‘oude’ gemeente Haarlem-
mermeer. In dat jaar heb ik zaken van 
verwondering en bewondering met u 
gedeeld. Ik ga niet alle onderwerpen 
de revue laten passeren, maar ik heb 
in ieder geval getracht om niet aan de 
hand van de politieke agenda, maar aan 
de hand van de door mij ervaren maat-
schappelijke agenda bepaalde punten 
te benoemen. Volgend jaar gaan we 
het deels anders doen. De papieren 
versie blijft bestaan maar we gaan ook 
eens experimenteren met vlogs. Niet 
om nieuwerwets met een trend mee 
te doen, maar wel om u wat meer let-
terlijk mee op locatie te nemen en ook 
te laten zien waar ik ben en wat ik be-
leef. Dan hoop ik u ook nog meer mee 
te nemen in de veelzijdigheid en veel-
kernigheid van onze gemeente. Vorige 
week zou ik u meegenomen hebben 
naar de raadzaal waar ik 39 raadsleden 
heb mogen toespreken omdat ze al-
lemaal afscheid hebben genomen van 
de oude gemeente(raad). Het was een 

historische vergadering omdat dit de 
34e voltallige gemeenteraad is die af-
scheid nam sinds de eerste raad geïn-
stalleerd werd op 16 november 1855. 
Na een korte historische schets stond 
ik stil bij aimabele, hardwerkende in-
woners die vaak naast hun normale 
werk het raadswerk er als extra baan 
naast deden. Ontelbare uren besteed-
den deze 39 mensen en hun fractieas-
sistenten om op alle facetten van het 
gemeentebestuur na te denken wat 
het beste voor iedereen zou zijn. En in 
die uren hebben zij met hun voorgan-
gers de afgelopen 163 jaar Haarlem-
mermeer neergezet. Niet voor zichzelf, 
maar voor, u beste inwoners. Het leek 

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op haarlemmermeer.nl/verkeershinder. 

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Hoofddorp
Cor van de Meerstraat, Nieuweweg, 
Piratenweg, 7-15 januari, voetpad 
afgesloten. 
Fanny Blankers-Koenlaan, 9-14 januari, 
weg half afgezet. 
Jaap Dekkerpad, Nieuweweg, 

Barbarije, Boekanierslaan, 7 januari-
1 maart, voet- en fietspad afgesloten. 
Saffierlaan, 2-18 januari, voetpad 
afgesloten. 
Watergraafsmeerstraat, 7-25 januari, 
voetpad afgesloten. 

Nieuw-Vennep 
Sikkelstraat ter hoogte van nr. 75,
9 januari, weg half afgezet. 

Schiphol 
Cateringweg, 7 januari-8 februari, 
fietspad afgesloten. 
Stationsplein-Zuidwest, 7 januari-
1 maart, fietspad afgesloten. 

Zwanenburg 
Weerenweg, Venenweg, Kruiswaal, 
7 januari-19 februari, weg half afgezet.

Werken aan de weg

mij een mooi moment om vandaag dit 
compliment maar eens uit te delen en 
daarmee afscheid te nemen van 2018.

Coalitieakkoord
VVD, HAP, CDA en PvdA 
hebben de coalitievorming 
afgerond. In verband met 
de kerstperiode en het tot 
stand komen van de nieuwe 
gemeente op 1 januari 2019, 
presenteren de partijen op 
2 januari 2019 het coalitieak-
koord aan raad, inwoners en 
de media. De wethouders-
kandidaten zijn: Jurgen Nobel 
(VVD): Financiën, Luchtha-
venzaken, Bouwen & Ener-
gietransitie; Marja Ruigrok, 
(VVD): Economie & Innovatie, 
Verkeer & Vervoer en Cul-
tuur; Marjolein Steffens-van 
de Water (HAP): Fysieke 
leefomgeving, Onderwijs, 
Vastgoed en Doelgroepen-
beleid; Ap Reinders (HAP): 
Economie & Ondernemer-
schap, Werk & Inkomen en 
Arbeidsmarktbeleid; Mariette 
Sedee-Schuitemaker (CDA): 
Ruimtelijke ordening, Milieu 
en Agrarisch beleid; Mieke 
Booij (PvdA): Zorg & Welzijn, 
Woonbeleid en Sport. Instal-
latie van de wethouders vindt 
naar verwachting plaats op 
donderdag 10 januari 2019.

InforMeer op 10 januari
De volgende InforMeer ver-
schijnt op 10 januari.

Colofon

InforMeer is een uitgave van de 
gemeente Haarlemmermeer en 
wordt wekelijks huis-aan-huis 
verspreid in Haarlemmermeer 
en Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. Al het nieuws van de 
gemeente staat op haarlemmer-
meer.nl/informeer. Abonneren op 
de nieuwsbrief van InforMeer 
online kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer.

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

Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.


