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Nieuw plan voor Huis van HLMRMeer
HOOFDDORP - De voorzijde van
het raadhuis, inclusief raadzaal,
wordt gerenoveerd en het achterste deel gesloopt. Voor alle
circa duizend ambtenaren (zevenhonderd fte) wordt een Werkhuis
gebouwd op het parkeerterrein
tussen raadhuis en de tijdelijke
parkeergarage aan de burgemeester Van der Willigenlaan. En voor
publieksfuncties onderzoekt het
college of deze een plek kunnen
krijgen in het Cultuurgebouw.
Daar komt kort gezegd het nieuwe
plan van burgemeester en wethouders voor herhuisvesting van bestuur
en ambtenaren op neer. Ze noemen
hun plan Huis van HLMRMeer. Ze
zeggen er met nadruk bij dat er in
dat plan ruimte komt voor buurtwerkplekken en dat het raadhuis is bedoeld als een centrale ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers,
ambtenaren en gemeentebestuur.
Kantorencelletjes
Dat er iets moest gebeuren met het
raadhuis staat al langere tijd vast.
“Het lekt er enorm, zowel energie
als regenwater, de installaties zijn
versleten, het is inefficiënt in gebruik
met vele ongebruikte vierkante meters door die eindeloze gangenstelsels en al die kantorencelletjes. Het
huidige raadhuis zit de wijze waarop
onze ambtenaren werken vooral
in de weg’’, aldus wethouder Tom
Horn. “Het is verre van duurzaam.
We voldoen zelf niet aan de eisen op
dat vlak die we anderen opleggen.
Zo kunnen we onze voorbeeldfunctie
niet vervullen.’’
Enorme slok op een borrel
In het vorige plan, waarvoor een
investering van 52 miljoen euro
nodig was, zat geen Werkhuis. Het
achterste deel van het raadhuis zou
volledig gestript worden en radicaal
gerenoveerd en ook een stuk kleiner
worden. Een van de grote nadelen
van dat plan was dat er twee verhuisbewegingen nodig waren. Ambtenaren moesten immers voor twee jaar
worden gehuisvest in een tijdelijk
gebouw en vervolgens terugvliegen
naar hun vernieuwde nest. “Verhuizingen vormen een risico voor de
continuïteit van de dienstverlening’’,
weet Horn. “En tijdelijk huisvesten
is een heel dure grap. Je moet zo’n
kantoorpand toch laten aanpassen en
dat voor maar twee jaar. Ons nieuwe
plan kost 32 miljoen euro. Dat scheelt
een enorme slok op een borrel.’’ Het
is de bedoeling, vertelt Horn, dat de
gemeente het Werkhuis door een
commerciële partij laat bouwen en
daarmee een huurovereenkomst
afsluit.

Wie een woning zoekt in
Haarlemmermeer kan op
zaterdag 12 november van
13.00 tot 16.00 uur terecht
op de jaarlijkse Woningmarkt
Haarlemmermeer in de Passage van het Cultuurgebouw,
Raadhuisplein 3-9 in Hoofddorp. Bezoekers kunnen zich
bij de stands op de woningmarkt uitgebreid oriënteren
op de mogelijkheden van
huren of kopen van zowel
bestaande woningen als
huizen in toekomstige bouwprojecten. Ook zijn er korte
presentaties van onder meer
woningcorporatie Ymere,
ontwikkelaar AM, Rabobank Regio Schiphol en de
gemeente. Toegang is gratis.
Woningmarkt-haarlemmermeer.nl.

In Nassaupark wordt al druk
gebouwd.
Foto: Danny de Casembrood.

Leven in de brouwerij in
Nieuw-Vennep
De voorzijde van het raadhuis blijft staan en wordt gerenoveerd. De ambtenaren komen in een nieuw Werkhuis. Rond het nieuwe
Werkhuis is ruimte voor nieuwbouw. In het Cultuurgebouw komen mogelijk gemeentelijke loketten. Door de huisvesting van bestuur
en ambtenaren over verschillende gebouwen te verspreiden, ontstaan betere verbindingen tussen station en centrum van Hoofddorp.
Deze tekening geeft een idee hoe de nieuwe situatie eruit kan komen te zien.
Elzakalai de zogenoemde Pleinvariant
veel beter dan het vorige plan. Het
centrale raadhuis komt in deze variant
immers meer op het Raadhuisplein te
staan. En uiteraard nóg veel beter dan
de bestaande situatie. Voortschrijdend inzicht? Elzakalai: “We spreken
liever van gewijzigde omstandigheden. Vergeet niet dat het eerste plan
is geboren aan het begin van deze
collegeperiode, middenin de crisisperiode. Inmiddels is de economie
opgeleefd en daardoor de omgeving
van het raadhuis enorm veranderd.
En er zijn nog meer ontwikkelingen
op komst. Ik noem Topshelf die komt

op de plek van V&D, de woontorens
die de plek zullen innemen van de
kantoren van D-Winkels, de doorontwikkeling van winkelcentrum
Vier Meren, de omvorming van de
kantoren Meerlanden/Rietlanden
in woningen, de komst van Lidl en
horeca, enzovoorts.’’
Vierkante meters
Horn: “In het bouwjaar, 1980, stond
het raadhuis aan de rand van het
centrum. In de loop der jaren en door
alle recente ontwikkelingen die Adam
Elzakalai noemt, is het midden in het
centrum komen te staan en verwor-

den tot een kolossale sta-in-de-weg.
Door de huisvesting van bestuur
en ambtenaren over drie relatief
compacte gebouwen te verspreiden,
ontstaan er allerlei zeer wenselijke
verbindingen tussen station en
centrum van Hoofddorp. Met dit plan
brengen we de gemeentelijke huisvesting in vierkante meters bijna met
de helft terug. We gaan van 27.000
naar 15.000 vierkante meter.’’
Het college wil in 2019 een begin
maken met de realisering van het
huis van HLMRMeer. Het Werkhuis
is als eerste aan de beurt. De renovatie van het raadhuis in 2021.

Ouderen ontvangen certificaat
opfriscursus rijvaardigheid

Gewijzigde omstandigheden
Niet alleen qua kosten vinden de voor
Huis van HLMRMeer verantwoordelijke wethouders Tom Horn en Adam
HAARLEMMERMEER – Een recordaantal van 36 ouderen nam afgelopen weken deel aan de opfriscursus rijvaardigheid. Deze training
wordt iedere half jaar georganiseerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, de Seniorenvereniging Haarlemmermeer en de
Stadsregio Amsterdam. In de cursus komen onder meer de gewijzigde verkeersregels aan bod. Wie wil kan een ogentest laten doen
en deelnemen aan een praktische rijvaardigheidstest op de weg. Wethouder Derk Reneman (Verkeer) reikte vorige week woensdag
de certificaten uit. Reneman: “Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het verkeer. Het is drukker en ingewikkelder dan ooit en verkeersregels veranderen regelmatig. Samen leven is verantwoordelijkheid dragen, ook voor je gedrag in het verkeer. Deze deelnemers
laten zien dat zij verkeersveiligheid serieus nemen.” Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer.

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

Holi Vennep, een multimediastudio en een freerunningpark: Adaja en Summer, Joey,
Wesse en Jesper en Luc uit
Nieuw-Vennep bedachten
deze initiatieven. Vrijdag 28
oktober maakte Marjolein
Steffens–van de Water, wethouder jeugd en participatie,
in De Hype bekend dat alle
drie de initiatieven een subsidiebedrag krijgen.
Veel jongeren vinden NieuwVennep saai, blijkt uit onderzoek. Marjolein Steffens–van
de Water daagde de jongeren
uit om zelf met ideeën te
komen; met subsidie voor het
leukste idee in het vooruitzicht.
Om het budget aan te vullen,
gaan de initiatiefnemers ook
crowdfunden. In december
zijn de initiatieven te vinden
www.nieuwepioniers.nl. Ze
rekenen op uw steun.

Samen meer voor elkaarinfomarkt in NieuwVennep

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 NieuwVennep. Tientallen organisaties zijn aanwezig, variërend
van de bridgeclub en Biosoepie tot de Seniorenbond
Haarlemmermeer-Zuid en de
Vrijwilligerscentrale. Bezoekers kunnen presentaties
en demonstraties bijwonen,
een e-bike uitproberen,
meezingen met Dennis Kivit,
bewegen met Duco Bouwens
(van Nederland in beweging)
een workshop bijwonen
over omgaan met mensen
met dementie, uitleg krijgen
van de wijkagent over veilig
wonen en nog veel meer.
Donderdag 10 november,
10.00-14.00 uur in Pier-K en
het Ontmoetingscentrum aan
het Harmonieplein in NieuwVennep. www.haarlemmermeer.nl/meervoorelkaar

Zoutkisten op hun plek

De afgelopen week heeft
Meerlanden op 195 plekken in
de gemeente zoutkisten neergezet. Inwoners kunnen het
zout bij gladheid gebruiken
om te strooien op bruggen,
stoepen en andere plekken
waar strooiwagens niet of
moeilijk kunnen komen. Op
haarlemmermeer.nl staan de
locaties vermeld. Meerlanden
inspecteert de zoutkisten
regelmatig en vult ze ook
bij. Wie een zoutkist leeg
aantreft, kan dit melden bij
Meerlanden 0297 381 717 (ma
t/m vrij. 9.00-16.30 uur). Het
zout uit de zoutkisten is niet
bedoeld voor privégebruik.
Zakken strooizout voor eigen
gebruik zijn onder andere te
koop bij de milieustraten van
Meerlanden in Rijsenhout
en Heemstede, tuincentra en
doe-het-zelfwinkels. Actuele
informatie over gladheid en
strooiroutes is te vinden op
haarlemmermeer.nl, Twitter
en Facebook en via WhatsApp
van de gemeente. Aanmelden
kan door een appje te sturen
met de tekst ‘nieuws aan’
naar 06 1331 0900.

Krant, website en
bijeenkomsten over fusie
met Haarlemmerliede
De voorbereidingen voor
de samenvoeging van de
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en
de gemeente Haarlemmermeer zijn in volle gang. Wie
daarover meer wil weten,
is op 7 (Zwanenburg), 21
(Hoofddorp) of 29 november (Nieuw-Vennep) van
harte welkom bij een van
de inloopbijeenkomsten. Zie
daarvoor de krant verderop
in deze HCnieuws. Of kijk op
haarlemmerliede-haarlemmermeer.nl.

‘Monsieur Hulot’ geniet van uitzicht
BUITENKAAG - “Elk dorp in Haarlemmermeer had al een beeld,
alleen wij in Buitenkaag nog niet”,
zegt Paulette van den Berk, voorzitter van de plaatselijke groengroep. In 2008 nam zij samen met
de vorig jaar overleden Tom van
Beek het initiatief voor een kunstwerk in het dorp.
De gemeente reageerde positief op
het idee en bracht de initiatiefnemers
in contact met kunstenaar Joost van
den Toorn. Resultaat is het bronzen
beeld ‘Monsieur Hulot’, dat nu vanuit
Beeld in de buurt
Meer weten over een beeld in
de buurt? Wie een e-mail stuurt
naar nieuws@haarlemmermeer.
nl met zijn of haar favoriete
beeld, heeft kans dat hij binnenkort in InforMeer over dit
favoriete beeld kan lezen.

het parkje aan de Huigsloterdijk
uitkijkt over het water van de Kaag
en het Kaageiland. Filmliefhebbers
kennen deze monsieur Hulot als een
wat onhandig personage uit de films
van de Franse regisseur Jacques Tati.
Hij ligt voortdurend met de nieuwe
tijd overhoop en worstelt met een
ultramodern huis waar alles is geautomatiseerd. Van den Toorn kan zich wel
vereenzelvigen met deze monsieur
Hulot. “De plek waar het beeld nu
staat, is precies daar waar Hulot zich
thuis zou voelen. Daar aan die dijk
lijkt de tijd wat stil te staan, het water
biedt rust en het Kaageiland met zijn
botenwerven en historische bebouwing is als een onbepaald verleden.”

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.

Buikje
Deze monsieur Hulot heeft een dik
buikje en lijkt uiterlijk weliswaar niet

op het filmische personage met pijp
en hoedje, maar hij staat op een
soort vierkant flatgebouw, dat als
sokkel dient. Hij gebruikt die moderniteit als opstapje om van de tijdloosheid van het uitzicht te genieten.
“Het is een knuffelbaar mannetje”,
vindt Van den Berk. “Inmiddels is het
een beeld van iedereen geworden.”
Wethouder Cultuur Derk Reneman:
“In Haarlemmermeer investeren we
flink in kunstwerken in de openbare
ruimte zodat iedereen deze kunstwerken kan bekijken en ervan kan
genieten. Ze moeten deel worden
van het dagelijks leven, maar mogen
nooit alledaags worden.”

Wakker schudden
In 2008 was de dorpsraad echter niet
direct overtuigd. “Wat moet je met
zo’n modern beeld op die plek?”, vat
Van den Berk nu de reactie samen.
Daarom besloten zij en Van Beek Tati’s film te vertonen aan de leden van

Bijeenkomst Ringvaart
in Burgerveen
BURGERVEEN - De gemeente is
in gesprek met de bewoners en
ondernemers van de dorpen aan
de Ringdijk. Op de agenda staan
de kansen en de knelpunten langs
de dijk en de vaart. Op woensdag
16 november is Burgerveen aan de
beurt. Wie mee wil praten, is van
harte welkom.
Aan de orde komen de thema’s leefbaarheid, recreatie in het groen en
op het water en verkeer. De bijeenkomst is om 20.00 uur (inloop 19.30
uur) in dorpshuis Marijke, Oude
Venneperweg 24, 2154 MG Burgerveen. Aanmelden voor de bijeen-

komst kan tot 14 november via info@
haarlemmermeer.nl of telefonisch
0900 1852. Vermeld als onderwerp
‘Ringvaart Burgerveen’. Graag naam,
adres, e-mailadres en telefoonnummer noemen en het thema waarover
u wilt meepraten.
Verhalen delen
De gemeente is op zoek naar verhalen over de Ringvaart. Elke herinnering aan de Ringvaart en Ringdijk
in Burgerveen of elders is welkom.
Verhalen, foto’s of filmpjes delen
kan via verhalen@haarlemmermeer.
nl, 0900 1852 of op facebook.com/
gemeentehaarlemmermeer.

‘Monsieur Hulot’ kijkt vanaf zijn plek in het parkje aan de Huigsloterdijk uit over het
water van de Kaag en het Kaageiland. Foto: Robert-Jan Muller.

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 10 november
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, vaststellen van de agenda;
		
vaststellen van de verslagen Raadsplein 2 en 9 juni, 22 en
		
29 september en van de lijst van ingekomen brieven en
		
stukken. Raadzaal
17.15-18.15 uur Vragenuur. Raadzaal
18.15-19.00 uur Pauze.
19.00-21.00 uur Raadsdebat Huis van HLMRMeer (2016.0055576).
		
Raadzaal
21.00-22.00 uur Sessie Voortzetting voucherregeling huishoudelijke hulp
		
toelage (2016.0053554). Raadzaal
21.00-22.00 uur Sessie Beheersverordening gemeentelijke begraaf		
plaatsen en uitvoeringsregeling (2016.0053740). Heijezaal
22.15 uur
Stemmingen. Raadzaal

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

de dorpsraad. Daarna ging het snel
en nog datzelfde jaar kon ‘Monsieur
Hulot’ worden geplaatst. “Kunst kan
de dorpsbewoners een beetje wakker schudden, en dat is wat dit beeld
doet”, zegt Van den Berk. “Het is een
tegenwicht voor de rationale wereld.”
De sculptuur is van hard, glanzend
brons. Van den Berk vindt dat een
belangrijke eigenschap van het beeld
op die plek: “Alles in de omgeving is
water, groen en steen. Brons is een
materiaal dat je hier nergens ziet.”

De Ringdijk bij Burgerveen met rechts de oprit naar de Venneperweg in 1967.

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Badhoevedorp
Kamerlingh Onneslaan, 4 november,
rijdende halve wegafzetting.
Beinsdorp
Hillegommerbrug, t/m 19 november,
afgesloten.
Cruquius
Cruquiusdijk, 7 november23 december, afgesloten.
Hoofddorp
IJweg, 4-11 november,
rijdende halve wegafzetting.
Dirk Storklaan, 7-11 november,
afgesloten.
Van Heuven Goedhartlaan/Grote Belt,
7-11 november, afgesloten.

Nieuw-Vennep
Dorpstraat, 3 november,
halve wegafzetting.
Seoellaan, 3 november,
halve wegafzetting.
Linquenda, 7 november-april 2017,
diverse afsluitingen.
Rijsenhout
Bennebroekerweg,
7-11 november, afgesloten.
Vijfhuizen
Kromme Spieringweg,
7-11 november, halve wegafzetting.
Zwaanshoek
Bennebroekerweg,
7-18 november, halve wegafzetting.
Zwanenburg
Amestelle, 7 november-23 december,
diverse afsluitingen

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

Meer nieuws op haarlemmermeergemeente.nl/nieuwsoverzicht

■ Raadsplein 3 november
De eerder aangekondigde sessie over het vervolgonderzoek van de Rekenkamercommissie over Citymarketing wordt verplaatst naar een andere
datum (nog niet bekend).
19.00 uur: Vragensessie; 19.30 uur: Sessiedebat op verzoek van de fractie
Forza! Haarlemmermeer: Raadgevend referendum; 21.00 uur: Vervolg sessiedebat Samenwerkingsovereenkomst Parklanden en over PARK21.
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 5 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

Veiligste idee voor Haarlemmermeer
HAARLEMMERMEER – Een vernieuwend idee om de eigen buurt, wijk,
school of kern extra veilig te maken? Of om een bepaalde vorm van overlast aan te pakken? Burgemeester Weterings nodigt inwoners van harte
uit om hun ‘veiligste idee voor Haarlemmermeer’ te presenteren tijdens
een bijeenkomst over veiligheid op 26 november in het Cultuurgebouw.
Het beste idee wordt beloond met een Go Pro (een actioncamera).
Haarlemmermeer wil een gemeente
zijn waar inwoners, ondernemers
en bezoekers veilig zijn en zich veilig
voelen. Jaarlijks maakt de gemeente
samen met politie, brandweer,
Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee een uitvoeringsprogramma voor Veiligheid. Daarin
staat wat zij willen bereiken en wat
ze daarvoor gaan doen. Ook werkt
Haarlemmermeer steeds meer samen met inwoners en ondernemers
aan het verbeteren van veiligheid.
Hun mening en ideeën zijn belangrijk. Daarom nodigt de burgemeester
inwoners uit om mee te denken over
veiligheid in Haarlemmermeer.
Hoe werkt het?
Iedere inwoner, jong of oud, die een
goed en vernieuwend idee heeft voor
veiligheid, mag dit idee aanmelden.
Dat kan alleen, maar ook samen met
bijvoorbeeld buurtgenoten, vrienden,
de klas, school of ouders. De beste
tien ideeën worden geselecteerd
om te worden gepresenteerd aan
de burgemeester én een jury van
veiligheidsdeskundigen. De presenta-

tie mag maximaal vijf minuten duren
en geeft in ieder geval antwoord op
de volgende vragen: Welk probleem
wordt met dit idee aangepakt? Hoe
uitvoerbaar is het? Hoeveel geld is
ervoor nodig? Hoe kan het idee worden overgebracht aan de inwoners
van Haarlemmermeer?
Hoe aanmelden?
Op zaterdag 26 november 2016 is
er een speciale themamiddag over
veiligheid in het Cultuurgebouw in
Hoofddorp. Als onderdeel van deze
themamiddag zullen de tien geselecteerde ideeën met elkaar strijden
om de titel ‘het veiligste idee van
Haarlemmermeer’. Aanmelden kan
door voor 21 november een e-mail
te sturen naar veiligheidsdialoog@
haarlemmermeer.nl. In de e-mail
moet de naam of de namen van de
indiener(s) staan en een beknopte
beschrijving (maximaal 100 woorden)
van het idee. Geselecteerde aanmelders ontvangen dan een persoonlijke
uitnodiging waarin staat hoe laat zij
op 26 november hun idee kunnen
presenteren.

Mantelzorgwoning
voor moeder in de tuin
BEINSDORP - Iedere maand publiceert de gemeente zo’n 250 officiële bekendmakingen. InforMeer
gaat op zoek naar de verhalen
achter die bekendmakingen.
Claudia en Marcel Huisman uit
Beinsdorp plaatsten begin september een mantelzorgwoning in de
achtertuin voor (schoon)moeder
Joke de Klerk-Rutten. Hoewel geen
vergunning vereist was, legden ze
de aanvraag toch ter beoordeling
voor aan de gemeente.
“Eén week voordat mijn man Tom
plotseling overleed, dienden we
onze aanvraag in. Amper een jaar later staat de mantelzorgwoning in de
achtertuin, op dertig meter afstand
van ons voormalige huis.” Joke de

Klerk-Rutten vindt het moeilijk dat
ze alleen de nieuwe woning betrekt
na bijna 50 jaar huwelijk. Toch is ze
blij dat ze blijft wonen op de plek
die haar zo vertrouwd is. “Alleen
een brief van de huisarts over mijn

Inloopbijeenkomst Etta
Palmstraat

Ruim dertig bewoners van
de Etta Palmstraat en omgeving (Hoofddorp) bezochten
donderdag 27 oktober de
inloopbijeenkomst over het
voormalig GGZ-pand. In dit
gebouw komen in december
spoedzoekers (mensen die
dakloos zijn of dit dreigen te
worden) en statushouders
(vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te wonen.
Tijdens de bijeenkomst
kwamen thema’s aan bod
zoals de begeleiding van
de toekomstige bewoners,
de veiligheid in de buurt en
het parkeren. De bezoekers
konden hun mening geven
over drie ontwerpen voor het
creëren van extra parkeerruimte. Ook vertelde een
statushouder uit Syrië, die
inmiddels met zijn gezin in
Nieuw-Vennep woont, zijn
verhaal. Enkele bewoners
hebben zich tijdens de avond
aangemeld voor de begeleidingsgroep. Deze groep zal
regelmatig bijeenkomen om
de gang van zaken te bespreken. De wijkagent en medewerkers van VluchtelingenWerk en de gemeente nemen
ook deel aan begeleidingsgroep. Een geactualiseerde
lijst met meest gestelde
vragen en antwoorden staat
binnenkort op www.haarlemmermeer.nl/woningnood.

Parkeren op eigen
terrein
gezondheidssituatie was voldoende.
Vanzelfsprekend moest de mantelzorgwoning wel voldoen aan alle
technische voorwaarden die de
gemeente stelt.”

Officiële bekendmakingen per e-mail
Vergunningaanvragen, -verleningen en andere officiële bekendmakingen (bijvoorbeeld verkeersbesluiten of aanpassingen van een bestemmingsplan) van de gemeente zijn te vinden via officielebekendmakingen.nl. Ook het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie en het
Rijk publiceren hun bekendmakingen op die website.
Via overuwbuurt.overheid.nl kan iedereen een abonnement nemen op
een e-mailservice en zo bekendmakingen over zijn of haar buurt (‘Berichten over uw buurt’) via e-mail ontvangen. De app ‘Over uw buurt’
maakt overheidsberichten uit heel Nederland toegankelijk. Wie geen
toegang heeft tot internet, kan contact opnemen met de gemeente.

Claudia en Marcel Huisman met moeder Joke de Klerk-Rutten voor de mantelzorgwoning in de tuin. Foto: Jur Engelchor.
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Wat als?
Dochter Claudia Huisman is blij dat
zij en haar man de financiële ruimte
hadden om de woning van haar ouders over te nemen. Het huis aan de
Hillegommerdijk, door haar vader zelf
gebouwd, heeft een vrij uitzicht over
de weilanden. “Die rust is fijn, maar
als mijn moeder hulp nodig heeft of
plots valt, zou er niemand zijn die haar
kan helpen. Die gedachte gaf mij veel
onrust.” Voor Claudia Huisman was
het vanzelfsprekend dat zij de zorg
voor haar moeder op zich zouden
nemen. “Zij heeft vroeger voor mij
gezorgd, nu zorg ik voor haar.”
Uit huis
Begin augustus trok het gezin met
(klein)kinderen Daan en Isabelle
in bij mevrouw De Klerk-Rutten.
Huisman: “Mijn moeder verhuisde
de weken daarna op een natuurlijke
manier elke dag een beetje naar
haar nieuwe thuis: niet alleen haar
spullen maar ook in emotioneel opzicht.” De nieuwe woning van 12,5
bij 4,5 meter heeft een woon- en
eetkamer, keuken, aparte badkamer,
slaap- én logeerkamer. Huisman:
“Hoogwaardig materiaal, weinig
onderhoud en mijn moeder kon
precies aangeven hoe ze het wilde.
Echt maatwerk.”
Vergunningsvrij
Hoewel er geen vergunning nodig
was, had Huisman intensief contact
met de gemeente. “Het is een flinke
investering. Dan wil je niet achteraf
voor verrassingen komen te staan.
Nog steeds lopen we tegen allerlei
praktische zaken aan. Mijn moeder
woont niet bij ons in, dus korten op
haar AOW is niet juist. Hoe regelen
we dit met de Belastingdienst? Of
krijgt de mantelzorgwoning een
eigen huisnummer? Allemaal vragen
waar we veel contact met de gemeente over hebben.”
Voor meer informatie: Team Vergunningen van de gemeente: 0900 1852.

Bij de gemeente komen
regelmatig klachten binnen
over de beperkte parkeergelegenheid in Getsewoud
(Nieuw-Vennep) en Floriande (Hoofddorp). Een van
de oorzaken van de hoge
parkeerdruk is dat sommige
inwoners weliswaar een
parkeerplaats hebben op hun
eigen terrein, maar die plek
als tuin gebruiken en hun
auto vervolgens op straat
parkeren. De gemeente gaat
het parkeren op eigen terrein nu handhaven. Woning
eigenaren die volgens de
koopakte verplicht zijn de
parkeerplaats op eigen grond
in stand te houden en dit
niet doen, ontvangen een
brief dat zij de parkeerplaats
moeten herstellen. De parkeerplaats moet toegankelijk
zijn. De gemeente onderzoekt
in Getsewoud in overleg met
de wijkraad welke andere
maatregelen genomen kunnen worden om parkeeroverlast tegen te gaan. In Floriande is dat al gebeurd.

WOZ-waarde inzien

Elk jaar stelt de gemeente
de waarde van de woningen
vast. De WOZ-waarde (Wet
waardering onroerende
zaken) van woningen in
Haarlemmermeer is nu
openbaar en in te zien via
wozwaardeloket.nl. De WOZwaarde bepaalt de hoogte
van een aantal belastingen
en gemeentelijke heffingen,
zoals de WOZ-aanslag en
waterschapslasten. Inwoners
kunnen de WOZ-waarde van
hun woning ook inzien op
mijnoverheid.nl of opvragen
bij Cosensus, 023 5563400.

Financiële positie van Haarlemmermeer is solide
HAARLEMMERMEER – Vorige week donderdag 27 oktober is de begroting 2017-2020 door de gemeenteraad aangenomen. Hoe staat de
gemeente er financieel voor en wat zijn de plannen voor komende jaren?
De begroting is een van de vier
belangrijke stukken waarmee de raad
elk jaar de financiële en beleidsmatige
kaders bepaalt. De andere stukken
zijn de najaarsrapportage, de jaarstukken en de voorjaarsrapportage. In de
begroting is te zien hoe het college de beschikbare middelen inzet.
Prioriteiten zijn sociaal domein, zorg,
economie, verduurzaming en participatie. Ook blijft het college investeren
in automobiliteit, openbaar vervoer en
fietsverkeer. Een goede bereikbaarheid is voorwaarde voor florerende
bedrijvigheid. De totale begroting
bedraagt ruim 391 miljoen euro.

de omlegging van de N201 zijn gefinancierd met leningen. Het college
wil een verdere toename van schulden voorkomen. Zonder een greep uit
onze reserves en zonder lastenverhoging. Wethouder Reneman heeft
hierover al een plan naar de gemeenteraad gestuurd en gaat binnenkort
het gesprek aan met de raad.

Solide
“De financiële positie van de gemeente is onverminderd solide. Het
college sluit het jaar af met een positief resultaat van 2.7 miljoen euro.
We staan er goed voor. En net als
in 2016 stijgen ook in 2017 de lokale
lasten niet, behoudens indexering.
Een meerpersoonshuishouden betaalt straks gemiddeld 713 euro, dat
is drie euro meer dan in 2016”, aldus
wethouder Financiën Derk Reneman.

Aanpak zorg werkt
De invoering van de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van zorg
en ondersteuning is in Haarlemmermeer goed verlopen. Een onafhankelijk onderzoek onder inwoners
leverde het rapportcijfer 7,5 op.
Haarlemmermeer heeft een unieke
aanpak waarbij professionals zoals
huisartsen, wijkverpleegkundigen,
schoolhulpverleners en leerplichtambtenaren de bevoegdheid hebben
gekregen om extra hulp en ondersteuning in te zetten als dat nodig is.
Met deze aanpak lijkt de gemeente
op de goede weg. Eind 2016 volgt
nog nader onderzoek met verdiepende gesprekken. Waar nodig zullen
verbeteringen worden doorgevoerd.

Schulden
De schulden van de gemeente zijn de
afgelopen jaren toegenomen. Allerlei
ontwikkelingen zoals het Cultuurgebouw, het Sportcomplex Koning
Willem-Alexander en de bijdrage aan

Samenwerken
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen weten het
best wat er in een wijk of kern leeft.
Samen met hen werkt de gemeente
aan verbeteringen en oplossingen.

Bijvoorbeeld in Hoofddorp-Centraal,
waar met vele partijen wordt gewerkt
aan de herontwikkeling van het
gebied tussen het station en het
centrum. In Zwaanshoek hebben bewoners in een uitgebreid e-participatietraject hun ideeën gegeven voor de
verbetering van de verkeersveiligheid,
leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte. De gemeente wil zoveel
mogelijk ruimte geven aan ideeën en
initiatieven vanuit de samenleving en
belemmerende regels wegnemen.
Inzet op duurzaamheid
Haarlemmermeer blijft zich inzetten
voor duurzaamheid. Goed nieuws is
dat het aandeel duurzame energie in
2015 met 12 procent is toegenomen.
De CO2-uitstoot is mede hierdoor gedaald - ondanks het feit dat het aantal
bedrijven en huishoudens toenam. De
gemeente is partnerships aangegaan met bedrijven, zoals met ID&T,
organisator van Mysteryland, dat het
hoogste predicaat voor duurzaamheid
heeft behaald. Wereldhave, eigenaar
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het gebied van zorg en ondersteuning en begeleiding naar de arbeidsmarkt. Onder ‘Maatschappelijke
ontwikkelingen’ vallen onder meer welzijn, sport,
onderwijs en cultuur.

Begroting 2017
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Woonlasten
Net als vorig jaar stijgen de woonlasten niet, afgezien van de indexering. Het centrum voor onderzoek
van de economie van de lagere overheden (Coelo)
brengt jaarlijks een atlas van de lokale lasten uit met
een woonlastenberekening voor alle Nederlandse

Linquenda (Nieuw-Vennep), Eiland 3 in
Floriande (Hoofddorp) en RijsenhoutZuid nieuwe manieren van afval inzamelen, zodat het restafval kan worden
teruggebracht van 198 kilo naar 24 kilo
per inwoner per jaar.

Participatie is een van de prioriteiten van dit college. In Hoofddorp-Centraal werkt de
gemeente met veel partijen samen aan de herontwikkeling van het gebied tussen station
en centrum van Hoofddorp. Wethouders Marjolein Steffens-van de Water en inwoners
openden op 8 september een nieuw fietspad aan de Prins Hendriklaan. Foto: Jur Engelchor.

Inkomsten en uitgaven
De gemeente krijgt het grootste deel van haar in
komsten van het Rijk. Algemene dekkingsmiddelen
zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel die de gemeente vrij kan besteden. Onder
‘Zorg en werk’ vallen alle gemeentelijke taken op

3 4.328

De gemeente is een partnerschap aangegaan met ID&T, organisator van Mysteryland,
dat het hoogste predicaat voor duurzaamheid heeft behaald. Op de foto leden van de
Green Teams die het festivalterrein dansend schoonhielden. De organisatie zorgde
ervoor dat alle afval gescheiden werd afgevoerd. Foto: Renata Jansen.

van Vier Meren in Hoofddorp, wil het
energieverbruik van dit winkelcentrum
de komende jaren met 30 procent
verminderen. In het project ‘Winst
uit je afval’ onderzoekt de gemeente
samen met inwoners van de wijken

Onroerendzaakbelasting %
Eigenaar woning
Eigenaar niet woning
Gebruiker niet woning

0,10600
0,31413
0,27298

Afvalstoffenheffing
Standaard per woning
Rolemmer 80 liter
Rolemmer 120 liter
Rolemmer 240 liter
Ondergronds

3
3
3
3

231,00
253,80
322,20
270,60

Rioolheffing
Per aansluiting
Per 10 m³ (bij verbruik > 250 m³)

3
3

124,60
4,82

Liggeld voor woonschepen
Eerste 15 meter
Elke volgende meter

3
3

380,81
53,42

Hondenbelasting
Elke hond
Kennel

3
3

78,35
313,70

Parkeerbelasting
Kosten naheffingsaanslag

3

60,00

Toeristenbelasting
Percentage van de omzet
Voor graf- en begraafrechten, leges en precariobelasting
zijn de tarieven zeer divers.
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