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Startersplatform op 
18 april
Voor iedereen die de afgelo-
pen drie jaar gestart is met 
een eigen onderneming of 
die een bedrijf gaat begin-
nen, is op woensdag 18 april 
19.00-22.00 uur het Starters-
platform Haarlemmermeer in 
het raadhuis in Hoofddorp. 
Gastspreker is Rik Balder 
van Boekuwzending.com. 
Balder werd in december 
uitgeroepen tot winnaar 
van de Ondernemersprijs 
van Haarlemmermeer 2017. 
Vier ondernemers krijgen 
tijdens het Startersplatform 
de kans hun onderneming 
drie minuten in de spotlights 
te zetten op een zeepkist. 
Aanmelden hiervoor kan via 
ondernemersplein@haarlem-
mermeer.nl. Deelname aan 
het Startersplatform is gratis, 
deelnemers moeten zich wel 
aanmelden via haarlemmer-
meer.nl/startersplatform. Het 
programma van de avond 
staat op haarlemmermeer.nl/
informeer/agenda.

Zaai-masterclass
Haarlemmermeer heeft niet 
alleen het Startersplatform 
(zie boven) voor startende 
ondernemers, maar ook het 
coachings- en begeleidings-
traject Zaai. Op maandag 26 
maart 19.00-21.30 uur is er 
weer een Zaai-masterclass, 
deze keer over mentaal sterk 
en weerbaar zijn. Om zichzelf 
succesvol te presenteren 
bij netwerk- en acquisitie-
gesprekken is een stabiele 
basis voor startende onder-
nemers van doorslaggeven-
de betekenis. De masterclass 
biedt een mix van fysieke 
oefeningen en mentale coa-
ching. Locatie: Rabobank, 
Polarisavenue 150 in Hoofd-
dorp. Deelname is gratis, 
aanmelden is verplicht. Er is 
plek voor maximaal twintig 
deelnemers. Meer informatie 
via zaaihaarlemmermeer.nl.

Pluim voor 
Zondagmiddagpodium
De schijnwerpers in Pier K 
in Nieuw-Vennep waren 
afgelopen zondag even 
gericht op de vrijwilligers 
van het Zondagmiddagpo-
dium zelf. Wethouder Tom 
Horn (Welzijn) reikte hen de 
pluim uit, verbonden aan de 
Meer voor Elkaar-toer. Deze 
rondgang door de polder is 
bedoeld om de waardering 
van het gemeentebestuur tot 
uitdrukking te brengen voor 
initiatieven die de sociale 
relaties in Haarlemmermeer 
verstevigen. Het Zondagmid-
dagpodium zorgt ervoor 
dat inwoners van 65 jaar en 
ouder kunnen genieten van 
een voorstelling van cabare-
tiers, muzikanten, dansers en 
toneelgroepen. De 40.000ste 
bezoeker werd in oktober 
2016 verwelkomd, het twin-
tigjarig bestaan wordt vol-
gend jaar gevierd.

Wethouder Tom Horn reikte de 
pluim uit aan het Zondagmiddag-
podium. Foto: Jur Engelchor 

Veel winnaars op Sportpodium 2017
HAARLEMMERMEER – De hoogste trede van het Haarlemmermeers 
Sportpodium 2017 is voor de dames: Bowien Jansen (atletiek), Imani de 
Jong (zwemmen) en het seniorenteam van ZPCH (synchroonzwemmen) 
zijn de Topsporter, het Sporttalent en het Sportteam van het afgelopen 
jaar. Olympisch schaatskampioene Esmee Visser maakte op 19 maart de 
winnaars bekend.

Voordat sportwethouder Adam Elzaka-
lai de prijzen aan de sportvrouwen 
overhandigde, reikte hij ruim vierhon-
derd gemeentelijke sportmedailles 
uit. Alle Haarlemmermeerse sporters 

die in 2017 een podiumplaats hebben 
behaald op een NK, EK of WK werden 
gehuldigd. Op de vraag hoe Haarlem-
mermeer toch aan zoveel fanatieke 
sporters komt, reageerde de trotse 

wethouder: “Dat is nou echt die pol-
dermentaliteit, dat is toch gaaf!” 

Gouden enveloppen
Dit jaar zijn er bijna 5.300 stemmen 
uitgebracht voor de genomineerde 
sporters in de drie verschillende cate-
gorieën. De stem van het publiek en 
van een deskundige jury telden beide 
voor 50 procent mee. Aan Esmee 
Visser was de eer om de winnaars van 
het Sportpodium 2017 bekend te ma-

ken. Zij werd door het publiek met een 
staande ovatie onthaald, maar toen zij 
de gouden enveloppen opende was de 
spanning in de zaal om te snijden: wie 
kwamen er op de hoogste trede van 
het Haarlemmermeers Sportpodium? 

Blij verrast
De titel in de categorie Sport-
team ging naar het seniorenteam 
synchroonzwemmen van ZPCH. De 
meiden sprongen blij verrast op: 
“Dit hadden we niet verwacht!”. 
Imani de Jong is het Sporttalent 
van 2017. Op de vraag hoe zij zich 
voorbereidt op een wedstrijd, zei ze 
laconiek: “Als ik ’s ochtends wakker 
word en ik voel me goed, dan gaat 
het gewoon goed.” Bowien Jansen 
mocht de titel Haarlemmermeerse 
Topsporter mee naar huis nemen: 
“Ik vind het echt superleuk dat ik 
heb gewonnen!” 

Leukste avond
Tijdens de intermezzo’s lieten de 
gymnastes van RDG Academy een 
spetterend optreden zien en wist 
sportpsycholoog Jan Sleijfer met zijn 
oefening voor mentale veerkracht de 
zaal te verbazen. De presentatie was 
net als vorig jaar in handen van Klaas 
van Kruistum. Hij kreeg met korte 
interviews de lachers op zijn hand en 
wist de Moerman Boys van BVH hun 
teamyell te ontlokken. Wethouder 
Elzakalai vatte de avond enthousiast 
in een paar woorden samen: “De 
leukste avond van 2018!”

Verbeteren verkeersveiligheid op de Ringdijk
HAARLEMMERMEER – Hoe kunnen 
de aantrekkelijkheid en de leefbaar-
heid van de Ringdijk en de Ring-
vaart verbeteren? In 2016 en 2017 
heeft de gemeente daarover met 
meer dan vijfhonderd bewoners 
van alle dorpen aan de Ringdijk 
gesproken. De komende twee jaar 
is er een nieuwe serie bijeenkom-
sten. Dan gaat het over de concrete 
maatregelen die worden genomen. 
 
Veel inwoners wonen met plezier 
langs de Ringdijk, maar diezelfde dijk 
wordt soms ervaren als verkeerson-
veilig. En de leefbaarheid kan veel 
beter. Samen met de inwoners wil 
de gemeente de kansen en de kwa-
liteiten van dijk en vaart beter benut-
ten. De uitkomst van de gesprekken 
die zijn gevoerd met de bewoners 
uit alle dorpen langs de Ringvaart, 
is verwerkt in de ‘Visie Ringdijk en 
Ringvaart’. Deze is in mei vorig jaar 
door de gemeenteraad vastgesteld. 
Niet alleen wordt de dijk verkeersvei-
liger en aantrekkelijker, ook moet er 
meer ruimte komen voor recreatie 
op de dijk, de oever en het water. 
Op die manier worden Ringvaart en 
Ringdijk herkenbaarder als cultureel 
erfgoed van Haarlemmermeer.

Knippen tegen verkeersdrukte
Een van de belangrijkste wensen 
van de bewoners is de aanpak van 
de verkeersdrukte en het verbeteren 
van de verkeersveiligheid op de dijk. 
Daarom heeft de gemeente in over-
leg met de politie en de hulpdiensten 
besloten de weg op zeven plekken 
voor doorgaand autoverkeer te gaan 
afsluiten (‘knippen’). De verwachting 
is dat hierdoor minder verkeer op 
de dijk komt en het veiliger wordt. 
Woningen en bedrijven aan de dijk 
blijven goed bereikbaar. De precieze 
locaties van de knippen worden per 
dorp met de bewoners besproken en 
uitgewerkt (zie kader). 
 
Fietsstraten
In de kernen van de dorpen langs 

de Ringvaart komen fietsstraten. 
Hier krijgen fietsers de ruimte en zijn 
auto’s te gast. Fietsstraten zorgen 
voor een visuele versmalling, die een 

lagere snelheid van het autoverkeer 
bevordert. In deze straten geldt een 
maximum snelheid van 30 km per uur. 
In de kernen geldt verder maximaal 
50 km per uur en buiten de kernen 
kan overal 60 km per uur of meer 
gereden worden. 
 
Chicanes weg
De chicanes (kunstmatige bochten in 
de weg) hebben weinig effect op de 
snelheid van het verkeer. Het wordt 
nu soms als gevaarlijk ervaren wan-
neer automobilisten op volle snelheid 
gaan slalommen tussen de chicanes 
om tegenliggers voor te zijn. Dat is 
niet goed voor de verkeersveiligheid. 
Daarom is besloten om deze overal 
op de Ringdijk weg te halen. 
 
Kijk voor meer informatie en de 
Visie Ringdijk en Ringvaart op 
ringdijk-ringvaart.nl.

Informatiebijeenkomst in Nieuwe Meer op 26 maart
De uitvoering van de maatregelen vindt in de komende jaren gefa-
seerd plaats. Om bewoners te informeren organiseert de gemeente in 
de Ringvaartdorpen informatiebijeenkomsten. Ook wordt met direct-
betrokkenen overlegd over de planning en maatregelen. De eerste 
informatiebijeenkomst is in Nieuwe Meer op maandag 26 maart in 
buurthuis Rehoboth, van 17.00-20.00 uur. In Nieuwe Meer worden de 
chicanes weggehaald, er komt spitsafsluiting voor doorgaand (vracht)
verkeer en de 30 km-zone, die ook de nieuwe fietsstraat wordt, wordt 
ingekort in de kern van Nieuwe Meer. Nog dit jaar start de uitvoering. 
Er zijn dit jaar verder nog informatiebijeenkomsten in Zwanenburg, 
Weteringbrug (samen met Leimuiden en Burgerveen), Lisserbroek en 
Buitenkaag.

Er komen bijeenkomsten over maatregelen voor de Ringdijk en de Ringvaart. 
Foto: Danny de Casembroot

Presentator van de avond Klaas van Kruistum maakt een selfie met alle winnaars van het Sportpodium 2017. Helemaal links staat
wethouder Adam Elzakalai. Foto: Jur Engelchor



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 22 maart  
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de 
  agenda, van de verslagen van 22 februari en van de lijst van 
  ingekomen brieven en stukken. Raadzaal
17.15-18.15 uur Vragenuur. Raadzaal
18.15-19.00 uur Pauze.
19.00-20.30 uur Sessiedebat Stand van zaken Luchthavendossier 
  (2017.0073724). Raadzaal
19.00-20.00 uur Sessie Voortgangsrapportage mobiliteit februari 2018 
  (2018.0008686). Heijezaal
21.00-22.00 uur Sessie Metropoolregio Amsterdam verantwoording 
  begroting 2017 en globale begroting 2019 (2018.0012944). 
  Raadzaal
Ca. 22.15 uur Stemmingen.

Op 29 maart is er geen Raadsplein; volgend Raadsplein is donderdag 
5 april, 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     

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 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
haarlemmermeer.nl
Facebook.com/ 
gemeentehaarlemmermeer

Aan de inhoud van InforMeer 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Ride for the Roses in 
Haarlemmermeer 
De 21ste editie van de Ride 
for the Roses is in Haarlem-
mermeer. Op 9 september 
staan 10.000 fietsers aan de 
start van dit wielerevenement 
om geld op te halen voor de 
KWF Kankerbestrijding. Er 
zijn vier routes, van 25, 50, 
80 en 100 km. Dit jaar gaat 
de opbrengst naar onderzoek 
naar hersenkanker. In 2016 
overleden bijna 900 mensen 
aan deze ziekte. Door meer en 
beter onderzoek kan dit aantal 
fors worden teruggedrongen.
Meer informatie en inschrij-
ven: ridefortheroses.nl. 

In 2015 fietsten de deelnemers 
van Ride for the Roses ook al door 
Haarlemmermeer. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Nieuwe aanbieders 
jeugdhulp bekend
Gemeenten Haarlemmermeer 
en Haarlemmerliede-Spaarn-
woude hebben de jeugdhulp 
opnieuw ingekocht. Er zijn 
nieuwe contracten afgesloten 
met bestaande en nieuwe 
zorgaanbieders van jeugd-
hulp. Per 1 januari 2018 kan 
gebruikgemaakt worden van 
deze zorg. Alle nieuw inge-
kochte zorg en de aanbieders 
zijn te vinden op socialekaart-
haarlemmermeer.nl.

Wethouders Jeugdzorg John 
Nederstigt (rechts) en Raymond 
van Haeften (links) tekenden op 
15 maart de contracten met jeugd-
zorgaanbieders. 
Foto: Danny de Casembroot
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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:

Hoofddorp 
Parellaan kruising Van Heuven Goed-
hartlaan, 26 maart-6 april, afgesloten. 
Nieuwe Bennebroekerweg rotonde 
Deltaweg, 23 maart, weg half afgezet. 
Sparreshol, 26 maart, weg half afge-
zet. 

Schiphol 
Pelikaanweg, 26 maart, weg half 
afgezet. 
 
Zwaanshoek 
Hofstede, 23 maart, afgesloten.
Nauerna, 26-27 maart, weg half 
afgezet.

Werken aan de weg

Zaterdag 24 maart is de actiedag ‘Let’s 
Make Memories’. Wat is dat? 

“Dat is een actiedag van maar liefst 
zes lokale omroepen voor het goede 
doel. Niet alleen MeerRadio in Haar-
lemmermeer maar ook de collega’s 
in Uithoorn, Aalsmeer, Ouder-Amstel, 
Amstelveen en de omroep van zie-
kenhuis Amstelland steunen de ac-
tie. Waar gaat het over? De stichting 
Let’s Make Memories biedt terminaal 
zieke kinderen tot 18 jaar de moge-
lijkheid kosteloos hun levensverhaal 
vast te leggen. Door middel van een 
video- of audioportret, professioneel 
opgenomen en gemonteerd. Hier-
door is er voor de achterblijvers een 
prachtige herinnering beschikbaar 
voor de momenten dat de overleden 
kinderen er niet meer zijn. En voor de 
kinderen moet het heel fijn voelen dat 
ze blijvend in beeld en geluid tussen 
hun dierbaren blijven. Kortom, het 
afscheid wordt iets minder definitief. 
Alle kosten worden gedragen door do-
nateurs, fondsen en sponsors. Op 24 
maart is er een marathon radio-uitzen-

ding waar tegen betaling verzoekpla-
ten uitgezonden worden. Ik heb zelf 
gekozen voor het nummer De Tijd van 
mijn vorig jaar op pas 64-jarige leef-
tijd overleden vriendin Sanra Reemer. 
Sandra was ook altijd actief om kinde-
ren in binnen- en buitenland te onder-
steunen en zou dit initiatief zeker ook 
actief hebben willen helpen. Er zijn 
die dag overigens ook andere acties, 
zoals een spinning marathon in Stu-
dio’s Aalsmeer en individuele acties 
als pannenkoeken bakken of schmin-
ken die bijdragen aan dit mooie doel. 
Je kunt op 24 maart ook langskomen 
bij de 12 uur durende radio-uitzending 
van de zes lokale omroepen. Laten we 
samen mooie herinneringen maken 
op 24 maart.”

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

35 projecten in Zwanenburg-Halfweg

Informatiemarkt Zwanenburg-Halfweg op 28 maart
Aannemers, ontwikkelaars en projectmanagers vertellen inwoners 
van Zwanenburg en Halfweg graag meer over alle plannen die op 
stapel staan. De dorpsraad en de gemeente organiseren daarom een 
informatiemarkt op woensdag 28 maart van 19.00-21.00 uur in dorps-
huis De Olm in Zwanenburg. Ook is er info over de fusie, Meer voor 
Elkaar en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). 

ZWANENBURG-HALFWEG - Wie 
mooi wil zijn, moet pijn lijden. 
Voor het dubbeldorp is dit ge-
zegde absoluut van toepassing. Er 
staan voor de komende twee jaar 
ruim 35 projecten op stapel.

De voorzitter van de dorpsraad, 
Peter Vreeswijk, verwacht de nodige 
overlast en maakt zich zorgen om de 
bereikbaarheid. “Die komt onver-
mijdelijk onder druk te staan.” Maar 
hij geeft toe dat uiteindelijk van het 
beoogde resultaat Zwanenburg-Half-
weg in alle opzichten beter wordt. 
“Een deel van mij is bezorgd en een 
ander deel gelukkig, ja. Maar ik ben 
dat laatste pas helemaal als het al-
lemaal achter de rug is.”

Waslijst
Een greep uit de waslijst van pro-
jecten: aanleg en aanpassingen van 
wegen, fietspaden en bruggen, het 
spoor, Ringvaart en Ringdijk. Ook 
staat er kleinschalige woningbouw op 
het programma en last but not least 
de ontwikkeling van Amsterdam The 
Style Outlets op het SugarCity-terrein. 
Dat alles zo’n beetje tegelijk gebeurt, 
zegt Vreeswijk, maakt de effecten op 
Zwanenburg-Halfweg extra ingrijpend. 
Toch verkiest hij dat boven ‘uitsmeren 
over vier of vijf jaar’. Het besef dat er 
echt veel staat te gebeuren, zit nog 
niet tussen ieders oren, denkt hij. Dat 
zal anders zijn na de informatiemarkt 
op 28 maart (zie kader). 

Hart van Zwanenburg
Doordat er recentelijk na lang wach-
ten en vele haperingen nu dan toch 
echt schot is gekomen in het project 
Hart van Zwanenburg, met onder 
meer een nieuw dorpshuis, verwacht 

Vreeswijk dat de sfeer onder de 
inwoners en ondernemers goed zal 
blijven. “Dat is toch een beetje ons 
paradepaardje. Het werkt psycholo-
gisch goed dat het nu echt van de 
grond gaat komen. Dat verstevigt het 
vertrouwen in de goede afloop.“

Even doorbijten
Gebiedsmanager Rik Rolleman windt 
er net als Vreeswijk geen doekjes 
om: er zal overlast zijn. “Zo gaan de 
toegangswegen van Zwanenburg en 
Halfweg er een tijd uit. Het verkeer 
moet omrijden en dat heeft gevolgen 
voor bijvoorbeeld de bevoorrading 
van winkels en bedrijven. Ik ver-
wacht ook wel wat stofoverlast.” Dat 
alles zo’n beetje tegelijk gebeurt, is 

volgens Rolleman een beetje toeval 
maar komt ook door de opgeleefde 
economie en doordat alle procedures 
min of meer tegelijk tot een goed 
einde zijn gebracht. Ook Rolleman 
heeft een voorkeur voor ‘even flink 
doorbijten’ boven een langgerekte 
periode met telkens een ander 
project. Een voordeel van kort maar 
krachtig is ook dat door een slimme 
afstemming niet elke weg telkens 
opnieuw open moet. “We zullen 
zeker werk met werk maken, daar 
wat dat kan.”

Compleet nieuw dorp 
Rolleman is optimistisch. “Zon-
der overdrijven: over drie jaar is 
Zwanenburg-Halfweg een compleet 
nieuw dubbeldorp dat klaar is voor de 
toekomst. Met nieuwe scholen, wo-
ningen, een dorpshuis, vernieuwde 
bedrijventerreinen, een sporthal, een 
Ringdijk die er weer als een zonnetje 
bij ligt, een outletcentrum en ga zo 
maar door. Een prachtig vooruitzicht.”
Dit is een ingekorte versie van een 
langer artikel op haarlemmermeer.nl/
informeer.

Rik Rolleman (rechts), gebiedsmanager van Haarlemmermeer-Noord, en gebiedsbeheerder Ramon Boerlijst. 


