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Balie in Hoofddorp voor 
inwoners HenS
Vorige week is het raadhuis 
in Halfweg tot nader order 
gesloten. Reden daarvoor is 
een forse beschadiging aan 
de fundering van het kantoor-
gedeelte. Het onderzoek naar 
de oorzaak en het herstel van 
het gebouw loopt nog. Inmid-
dels is wel geregeld dat inwo-
ners van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude (HenS) voor 
burgerzaken terechtkunnen 
bij een aparte balie in het 
raadhuis in Hoofddorp. Dat 
kan op afspraak van maan-
dag tot en met vrijdag van 
9.00-13.00 uur en op dinsdag-
avond van 17.00-20.00 uur.
Ook voor inwoners van Zwa-
nenburg en Badhoevedorp is 
het raadhuis in Hoofddorp nu 
de plek voor bijvoorbeeld het 
aanvragen en ophalen van 
reisdocumenten en paspoor-
ten. Zij kunnen ook gebruik-
maken van de balie op 
Schiphol. Inwoners van HenS 
die vragen hebben, kunnen 
bellen met 020 4079000. Voor 
Haarlemmermeerders is er 
telefoonnummer 0900 1852. 
Meer informatie op haarlem-
merliede.nl.

Het monumentale deel van 
het raadhuis lijkt onbeschadigd. 
Foto: Danny de Casembroot

Feestelijke evaluatie 
Hoofddorp-Centraal
Het open proces Hoofddorp-
Centraal stopt binnenkort. 
Iedereen die heeft meege-
dacht en meegepraat over 
de toekomst van dit deel 
van Hoofddorp, is van harte 
welkom op de feestelijke 
evaluatie. Die is woensdag 3 
oktober van 17.00-20.00 uur 
in de gymzaal aan de Prins 
Hendriklaan 33 in Hoofd-
dorp. Er zijn bijdragen van 
de betrokken wethouders, er 
is een toelichting op de pro-
jecten die verdergaan in het 
gebied van Hoofddorp-Cen-
traal, een lezing van auteur 
Herman Vuijsje en een geza-
menlijke evaluatie van de 
belangrijkste momenten van 
de afgelopen tijd. En natuur-
lijk is er een napraatborrel en 
een hapje. Graag aanmelden 
via Hoofddorp-Centraal@
haarlemmermeer.nl. 

Week tegen Eenzaamheid
Meer dan een miljoen Neder-
landers voelt zich eenzaam. 
Daarom is er de Week tegen 
Eenzaamheid van donderdag 
27 september tot en met 
zaterdag 6 oktober. Meer-
Waarde organiseert in deze 
week bijeenkomsten waar 
inwoners elkaar kunnen 
ontmoeten en kennis kun-
nen maken met de sociaal 
makelaars van MeerWaarde. 
De sociaal makelaar kan iets 
vertellen over activiteiten in 
de buurt of vrijwilligers werk. 
Ook denkt hij of zij mee met 
inwoners die een maatje zoe-
ken, of juist een maatje voor 
iemand willen zijn. Kijk voor 
locaties en tijden van de bij-
eenkomsten op meerwaarde.
nl/weektegeneenzaamheid.

Huishoudboekje gemeente op orde
HAARLEMMERMEER - “We laten 
het echt heel netjes achter.  We 
schrijven geen rode, maar dikke 
zwarte cijfers. De nieuwe gemeen-
teraad heeft dan ook een mooie 
financiële uitgangspositie.” Wet-
houder Derk Reneman is trots op 
de laatste programmabegroting 
(2019-2022) die het huidige college 
oplevert.

Deze editie van het huishoudboekje 
van de gemeente zal een bijzonder 
proces doorlopen, zegt hij. Hij heeft 
deze begroting namelijk gemaakt 
voor de volgende gemeenteraad die 
in 2019 aantreedt. Dan zijn Haarlem
mermeer en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer geworden. De dan 
gekozen volksvertegenwoordigers 
stellen deze programmabegroting 
vast, de zittende raadsleden bespre
ken het stuk ‘slechts’.

Ruimte voor nieuw beleid 
Mede om die reden is de program
mabegroting een beleidsarm stuk ge
worden. Dat betekent dat de nieuwe 
gemeenteraad ruimte heeft voor 
nieuw beleid. Die kan er ook voor 
kiezen om bestaand beleid verder te 
ontwikkelen. Wel heeft wethouder 
Derk Reneman bewust de noodza
kelijke investeringen in de begroting 
opgenomen.

Feestje 
Voor de inwoners van de – nu nog 
twee – gemeenten bevat de be
groting ook best goed nieuws. De 
belastingen stijgen niet, afgezien 
van een mogelijke inflatiecorrectie. 
Echt nieuws is dat niet, want de be
groting van Haarlemmermeer steekt 
al jaren zo in elkaar. Voor de meer

persoonshuishoudens van Haarlem
merliede en Spaarnwoude is dit 
huishoudboekje reden voor een 
feestje. Zij betalen aan de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer ruim 
dertig procent minder belasting.

Financiële positie 
De financiële positie van de gemeente 
Haarlemmermeer blijft onveranderd 
stevig, stelt wethouder Derk Reneman. 
Jaarlijks houdt de gemeente enkele 
miljoenen euro’s over. Verder ontwik
kelt de schuldenlast van de gemeente 
zich steeds positiever en is Haarlem
mermeer ook opgewassen tegen de 
tegenvaller dat geen precariobelasting 
(vergoeding voor het gebruik van 

openbare ruimte) meer mag worden 
geheven. Wethouder Reneman: “We 
zijn drie jaar geleden al begonnen met 
maatregelen om het gat te dichten 

dat daardoor valt.” Zo zijn de hogere 
opbrengsten van de onroerendzaakbe
lasting die het gevolg zijn van de toege
nomen woningbouw opzij gelegd.

De financiële positie van de gemeente Haarlemmermeer blijft onveranderd stevig. Foto: Shutterstock

100 dagen tot de fusie

Het aftellen is begonnen. Afgelopen zondag was het nog precies honderd dagen tot  
1 januari 2019, de dag waarop de fusie tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude een feit is. Zaterdag 22 september was er een informatiebijeenkomst 
in Spaarndam om inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude te informeren over 
wat er straks voor hen verandert. Tijdens de bijeenkomst werd ook de 155e en laatste 
verjaardag van deze gemeente gevierd. Burgemeester Pieter Heiliegers en kinderburge-
meester Nikki Koot sneden samen met burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer 
een enorme taart aan. Er was nóg een reden tot feest, want Laura Kroon en Cees van 
Kippersluis kregen uit handen van Pieter Heiliegers de Penning van Verdienste vanwege 
hun lange staat van dienst als vrijwilliger. De verkiezingen voor de nieuwe gemeente 
zijn op 21 november. Foto: Jur Engelchor

Ontdek Hoofddorp 
aanstaande zaterdag

Wie wil, kan de dag ontspannen be
ginnen met een yogasessie op Big 
Spotters Hill of op zoek gaan naar 
vleermuizen met de boswachter in 
het Haarlemmermeerse Bos. Kin
deren en hun ouders kunnen vanaf 
10.00 uur naar de speelgoedbeurs 
in het Cultuurgebouw of samen een 
hut bouwen bij Jeugdland Hoofd
dorp. Zo is er voor jong en oud, voor 
sportievelingen, natuurliefhebbers 
en kunstminnaars de hele dag door 
van alles te beleven en te ontdek
ken. Veel succesnummers van vorig 
jaar keren terug, maar er zijn ook 
nieuwe activiteiten, zoals fatbiken 

(mountainbiken op een fiets met 
heel dikke banden) en een sportieve 
fietstocht. 

Activiteiten voor gezinnen met 
kinderen
Vorig jaar is het evenement goed 
bezocht. Projectleider Marjolein Wed
ding. “Ondanks het slechte weer wa
ren er 2.500 mensen. Dit jaar streven 
we naar 3.000.” Sommige activitei
ten vielen vorig jaar letterlijk in het 
water, zoals het buitentheater in het 
Haarlemmermeerse Bos. Daarom zijn 
er nu meer binnenactiviteiten, maar 
een beetje goed weer blijft natuurlijk 
welkom. Ook ligt de focus nu meer 
dan vorig jaar op gezinnen met kin
deren. Activiteiten voor anderen zijn 
er vooral in de ochtend en de avond, 
zoals yoga, crossfit (een vorm van 
fitness) en Local Sounds, live muziek 
van lokale bands. 

Op ontdekkingstocht
Heel enthousiast is Marjolein over de 
open dag bij de moskee en trouwen 
voor één dag. “Als ik het die dag 
niet zo druk had, was ik hier zeker 
naartoe gegaan. Dit zijn bijzondere 
ervaringen die je niet wilt missen.” 
Maar ook leuk is het om een kijkje te 
nemen achter de schermen bij Claus 
Bowling, of de geheimen te ontdek
ken achter de 314 kamers van het 
Novotel. Aanmelden voor een fiets
tocht langs verschillende activiteiten 
kan ook. Wie die dag zelf op ontdek
kingstocht wil, vindt op hlmrmeer.nl/

ontdekhoofddorp een kaartje met 
alle activiteiten en tijden waarmee 
je een leuke route kunt uitstippelen. 
Marjolein Wedding: “Er is overal in 
Hoofddorp wat te doen.” 

Meedoen
Veel activiteiten zijn gratis, voor een 
aantal geldt een kleine toegangsprijs. 
Voor sommige activiteiten is aanmel
den verplicht vanwege de beperkte 
beschikbaarheid. Aanmelden kan via 
uitinhaarlemmermeer.nl/evenemen
ten. Hier is ook het hele programma 
te vinden.

HOOFDDORP - Vorig jaar was het een groot succes, daarom is Ontdek 
Hoofddorp terug! En er is nóg meer te doen. Zaterdag 29 september 
krijgt iedereen weer de kans om Hoofddorp van een andere kant te leren 
kennen. Vanaf ’s ochtends 6.00 uur zijn er 24 uur lang bijna vijftig activi-
teiten, de meeste gratis. 



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 4 oktober
17.0017.15 uur: Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de 
  agenda, van de verslagen van 24 mei en van 7, 14 en 21 juni 
  2018, en van de lijst van ingekomen brieven en stukken. 
  Raadzaal
17.1518.15 uur:  Vragenuur. Raadzaal
18.1519.00 uur: Pauze.
19.0020.30 uur: Sessiedebat over Afval naar grondstofinzameling 
  (2018.0030093). Raadzaal
Ca. 20.45 uur:  Stemmingen.

 Raadsplein 27 september
Raadzaal: 19.00 uur: Vragensessie; 19.30 uur: Sessie Knalvuurwerk (sessie 
aangevraagd door Onafhankelijk Liberaal); 20.30 uur: Sessie Deltaplan Bereik
baarheid Uitvoeringsprogramma 2018 (2018.0044252). Heijezaal: 19.30 uur: 
Sessie Zienswijze programmabegroting Vervoersregio Amsterdam (VRA).

Volgend Raadsplein is op donderdag 18 oktober.

■ 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 iBabsapp. 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. 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.

Webinar ‘Kinderen en 
pesten’
Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin organiseert op don-
derdag 4 oktober van 20.30-
21.30 uur de gratis online 
cursusavond ‘Kinderen en 
pesten’. Pestgedrag komt nog 
veel voor op scholen. Kin-
derpsycholoog Tischa Neve 
belicht tijdens de webinar de 
verschillende kanten van het 
pesten. De online cursus is 
bedoeld voor ouders met kin-
deren in de basisschoolleef-
tijd. Zij kunnen thuis vanaf 
de bank via computer of 
tablet volgen hoe ze kunnen 
voorkomen dat hun kind gaat 
pesten of gepest wordt. Ze 
hebben ook de mogelijkheid 
om zelf anoniem vragen te 
stellen. Aanmelden voor de 
gratis webinar kan via groot-
enklein.nl/webinars/pesten.

The Guts Award 2018
Op dinsdag 2 oktober is van 
15.30-17.00 uur de verkiezing 
van de winnaar van The Guts 
Award. Dit is een prijs van 
Businesspark Nieuw-Vennep 
Zuid voor het bedrijf dat zich 
het meest onderscheidt door 
innovatie en lef. Dit jaar kon-
den bedrijven uit heel Haar-
lemmermeer én de Duin- en 
Bollenstreek zich inschrijven. 
Een vakjury selecteert vijf 
bedrijven en het publiek kiest 
de winnaar. Tijdens het eve-
nement zijn er verschillende 
gastsprekers die zelf lef heb-
ben getoond, onder wie Fred 
Teeven, voormalig staatssecre-
taris van Veiligheid en Justitie. 
Belangstellenden kunnen zich 
voor deze middag aanmelden 
via nieuwvennepzuid.nl/the-
guts-award/inschrijven-guts-
award.
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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
Vermeerhuispad (fietspad), 
28 september16 oktober, afgesloten.

Lisserbroek
Kalmoesstraat en Wolgrasstraat, 
1 oktober–12 december, gefaseerd 
afgesloten. 

Nieuw-Vennep
Duyvestein, 28 september, 
weg half afgezet.
Laan van Gildestein, 4 oktober, 
weg half afgezet.

Venneperweg ter hoogte van nr. 863, 
15 oktober, weg half afgezet.

Rijsenhout
Lavendelweg, 13 oktober ‘s avonds 
en ’s nachts afgesloten.

Gemeente Haarlemmermeer 
algemeen
Op diverse locaties is er op 
29 september lichte verkeershinder 
(Truckers Run).

Kunst bloeit in bunkers Geniepark

Werken aan de weg

Wist u dat 2018 het Jaar van het Ver-
zet is? Om die reden is er dit jaar extra 
aandacht voor de verzetshelden van 
de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen 
weekend was ik in Hoofddorp getuige 
van de zeventiende editie van de Red 
Ball Express. Het was een imposante 
stoet van voertuigen die een belang-
rijke rol hebben gespeeld in de oorlog. 
De oorspronkelijke Red Ball Express 
voorzag in de Tweede Wereldoorlog 82 
dagen lang de geallieerden van brand-
stof en materiaal. Een minutieuze ope-
ratie, waarbij talloze legervoertuigen 
waren betrokken, die zo’n 500.000 ton 
aan goederen vervoerden. De chauf-
feurs reden dag en nacht door en le-
verden zo een belangrijke bijdrage aan 
de overwinning. En afgelopen zater-
dag, zoveel decennia later, stopte deze 
delegatie van ongeveer vijftig voertui-
gen voor het eerst in Hoofddorp, nabij 
het herdenkingsmonument aan het 
Burgemeester van Stamplein. Dat was 
in meerdere opzichten bijzonder. De 
authentieke voertuigen uit WO II, waar 
met liefde voor wordt gezorgd om ze 
rijdend te houden, waren een indruk-
wekkende verschijning. Maar ook het 
thema ‘Resistance’ van de Red Ball 
Express maakte diepe indruk op mij. 

Het verzet in Haarlemmermeer richtte 
zich in de Tweede Wereldoorlog vooral 
op het onderdak bieden aan Joden en 
het behoud van de dijken en gemalen. 
De verzetsstrijders streden voor een 
rechtvaardige wereld, een vrije wereld. 
Voor deze helden heb ik zaterdag bloe-
men gelegd bij het monument samen 
met de dochter van oud-burgemeester 
en leider van het verzet in de polder, 
Cor van Stam. Én met Peter de Raaf, 
voorzitter van CRASH. We hebben hen 
herdacht en stilgestaan bij wat hun 
verzet voor onze vrijheid heeft bete-
kend. Ik wil dan ook mijn grote dank 
uitspreken voor CRASH Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum en Keep Them 
Rolling, want dankzij hen rijdt de Red 
Ball Express nog steeds door onze pol-
der, opdat wij de helden van de oorlog 
nooit zullen vergeten.

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

HOOFDDORP – “Je ziet hier de 
hele wereld. Het is een onge-
looflijk inspirerende plek”, zegt 
beeldend kunstenaar Anne-Greet 
List. Hoofddorp is sinds deze 
zomer een creatieve hotspot 
rijker: GinDS in het Geniepark. 
Aanstaande zaterdag 29 septem-
ber is er een open dag. Iedereen 
is dan welkom in de ‘Batterij aan 
den Sloterweg’ en de munitiebun-
kers verderop aan de Geniedijk 
richting de A4.

“Het is een gebied vol tegenstel
lingen, landelijk én dynamisch”, zegt 
AnneGreet List. “Vanuit mijn atelier 
zie ik het land waar pas nog de uien 
zijn gerooid, maar ook de snelweg in 
de verte. De schapen liepen de hele 
zomer onverstoorbaar te herkauwen 
op de dijk terwijl de vliegtuigen 
boven ons hoofd denderden. En dan 
heb je nog de medewerkers van 
bedrijventerrein BeukenhorstZuid die 
hier tussen de middag een ommetje 
maken, dan is het opeens druk.” 

Ontmoetingsplaats
AnneGreet List is een van de 
kunste naars die een atelier heeft in 
de nieuwe broedplaats GinDS (Genie 
in de Stelling) in het Geniepark. Die 
bestaat uit het minifort de ‘Batterij 
aan den Sloterweg’ uit 1906 en 

acht munitieopslagbunkers uit de 
jaren vijftig. Deze rijksmonumenten 
zijn door Stadsherstel gerenoveerd 
en geschikt gemaakt als ontmoe
tingsplaats voor kunst, publiek en 
bedrijfsleven. De broedplaats biedt 
niet alleen onderdak aan de kunste

naars, maar moet ook bijdragen aan 
de levendigheid van het gebied.

Ontstressen
Milton Koswal van B4REAL heeft 
daar wel ideeën over. “Het lijkt ons 
leuk om kleine voorstellingen te ge
ven, van een kwartier of halfuur, voor 
de werknemers van Beukenhorst
Zuid. Als momenten om even te 
ontstressen.” B4REAL is een arties
tencollectief van zo’n vijftig (vooral) 
muzikale talenten. De stichting huurt 
twee bunkers. “Voor ons zijn die 
bunkers ideaal omdat niemand er 
last van ons heeft als we repeteren. 
Maar het is ook een superleuke cre
atieve plek. Het voelt alsof je op het 
platteland bent, terwijl Amsterdam, 
Amstelveen en Schiphol heel dichtbij 
zijn. En je zit zo op de A4.”

Fascinerend
In de Batterij verblij
ven tijdelijk kunste
naars, steeds voor 
drie maanden, om 
te werken aan een 
project of kunstwerk. 
Beeldend kunstenaar 
Lisa Sebestikova 
strijkt hier van 
oktober tot en met 
december neer. “Ik 
heb vaker op locatie 
gewerkt, maar het is 
voor mij nieuw om 
zo’n lange periode op 
een onbekende plek 
met één ding bezig 
te zijn. Ik doe voor 
mijn project onder
zoek naar de bijzon
dere geschiedenis 
van de Batterij en de 
bunkers. Ook ben ik 
gefascineerd door de 
tegenstelling tussen 
de beslotenheid van 
de bouwwerken en 

de weidsheid van het landschap. Ik 
heb enorm veel zin om hier aan de 
slag te gaan.” Na afloop van haar 
verblijf wordt het werk dat Lisa heeft 
gemaakt geëxposeerd.

Programma open dag GinDS
Tijdens Ontdek Hoofddorp op 
zaterdag 29 september is in 
de Batterij van 14.00-20.00 uur 
een groepsexpositie, om 14.30 
uur en 15.30 uur de voorstel-
ling ‘Het Einde van Edward 
Lozinski’ en van 16.00-20.00 uur 
live muziek. De ateliers in de 
munitiebunkers zijn te bezoeken 
van 14.00-16.00 uur. GinDS is te 
vinden aan de Rijnlanderweg, 
ter hoogte van de Geniedijk.

Beeldend kunstenaar Anne-Greet List is dolblij met haar atelier in de oude munitiebunker aan de Geniedijk. 
Foto: Heleen Janssen-van Loon


