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Denk mee over verkeer
De gemeente heeft haar 
visie op verkeer en vervoer 
opnieuw geformuleerd. Cen-
traal staat dat iedereen zelf 
de keuze heeft hoe hij of zij 
zich verplaatst. Zo moet de 
doorstroming van autover-
keer verbeteren en moeten 
er betere fietsverbindingen 
komen. Ook wil de gemeente 
de verkeersveiligheid ver-
beteren en overlast door 
bijvoorbeeld (sluip)verkeer 
terugdringen. In maart zijn 
de plannen tijdens drie bij-
eenkomsten gepresenteerd 
aan inwoners en onderne-
mers. Het college van burge-
meester en wethouders heeft 
de plannen goedgekeurd 
en nodigt nu iedereen uit 
daarop te reageren. De Mobi-
liteitsvisie Haarlemmermeer 
staat op haarlemmermeer.nl/
denkmeeoververkeer. Inwo-
ners kunnen tot en met 22 
mei reageren door een brief 
te sturen naar de gemeente-
raad van Haarlemmermeer, 
postbus 250, 2130 AG Hoofd-
dorp of te mailen naar de 
gemeenteraad via griffie@
haarlemmermeer.nl.

Praktisch 
verkeersexamen
Maar liefst 1900 leerlingen 
van groep 7 uit heel Haarlem-
mermeer stappen dit voorjaar 
op de fiets voor het praktisch 
verkeersexamen. Controleurs 
langs de route letten op of 
de leerlingen wel stoppen bij 
verkeerslichten, richting aan-
geven en voorrang verlenen 
waar dat nodig is. Voor de 
start van het examen worden 
de fietsen gecontroleerd. 
Leerlingen mogen alleen 
deelnemen als hun fiets aan 
de eisen voldoet. Na 4 juni 
zijn de examens voorbij. Een 
overzicht van alle scholen in 
de gemeente die meedoen 
aan het praktisch verkeers-
examen staat op haarlem-
mermeer.nl/agenda.

Kinderen worden klaargestoomd 
voor deelname aan het verkeer. 
Foto: Jur Engelchor

Inloopspreekuur 
Badhoevedorp 
Vanaf 17 mei wordt het 
bestaande informatiepunt in 
het dorpshuis in Badhoeve-
dorp een jaar lang uitgebreid 
met een inloopspreekuur. Dat 
is de uitkomst van overleg 
tussen de gemeente en de 
dorpsraad naar aanleiding 
van zorgen uit het dorp over 
de sluiting van het service-
centrum eind 2017. Elke derde 
donderdag van de maand 
tussen 10.00-12.00 uur zijn 
de gebiedsmanager, de wijk-
agent, Meerwaarde, Maatvast 
en zeer waarschijnlijk Ymere 
te vinden in het dorpshuis 
van Badhoevedorp. Zij kun-
nen vragen van inwoners 
beantwoorden over bijvoor-
beeld het beheer van de 
openbare ruimte in de wijken, 
dienstverlening op het terrein 
van zorg en welzijn of zaken 
die spelen rond de projecten 
in Badhoevedorp.

‘Ik hoefde het niet alleen te doen’
HOOFDDORP - “De dag nadat 
ik in oktober 2016 de diagnose 
borstkanker kreeg, scheen de zon 
volop”, vertelt Femme Hammer 
(40) uit Hoofddorp. “Naast alle 
onzekerheid en de adrenaline die 
loskwam, voelde ik ook sterk de 
behoefte om bewust te genieten 
van alle lieve dingen die mensen 
tegen mij zeiden of deden.”

Ze was vanaf het begin open naar 
haar omgeving over haar ziekte. “Dat 
heeft mij zoveel gebracht. Het gaf 
anderen de mogelijkheid te reage-
ren.” Anderhalf jaar later is ze door 
de ziekte heen. “Natuurlijk, ik was de 
zieke, maar ik hoefde het niet alleen 
te doen. Mensen uit mijn omgeving, 
buurt, werk, vrienden, familie: ieder-
een was er voor mij met zijn eigen 
kracht. Zo vormde zich een patchwork 
van hulpmomenten om mij heen.”

Touwtjes uit handen
De manier waarop ze met haar ziekte 
omging, was bijna projectmatig. “Ik 
dacht: ‘Oké, ik ga een jaar ziek zijn. 
Hoe pak ik dit aan?’” Ze besloot haar 
werk, waarmee zij theatervoorstel-
lingen op scholen brengt, direct uit 
handen te geven. “Dat lukte, maar 
privé vond ik het een stuk lastiger. 
Ik heb graag de touwtjes in handen. 
In gesprek met vriendinnen werd 
mij duidelijk dat ik ook thuis, als 
gescheiden moeder van twee zonen, 
moest leren zaken aan anderen over 
te laten.”

Logboek van hulp
Een vriendin vond via zorgsite.nl 
de app van ShareCare die mensen 

ondersteunt de regie te houden 
over hun leven als ze om wat voor 
reden ook ondersteuning nodig 
hebben. “De app werkt als een 
soort logboekje van hulp. Ik kon het 
zelf inrichten: bij welke taken wil ik 
hulp? Wie vind ik fijn als ondersteu-
ner?” Eenmaal ingericht draaide het 
gewoon. Mensen vulden in wanneer 
en waarbij zij Femme wilden helpen. 
“Dan zag ik in de app dat mijn broer 
op vrijdagavond kwam koken en dat 
een vriendin mijn zonen naar basket-

baltraining bracht. Ik vond het een 
verademing niet voortdurend rond te 
hoeven vragen voor hulp.”

Kopje thee
In totaal onderging Femme negen 
chemokuren. Elke kuur verliep vol-
gens hetzelfde patroon. “De eerste 
week voelde het optillen van een 
kopje thee als een baksteen, terwijl 
ik vlak voor een nieuwe kuur weer 
kon hardlopen.” Haar omgeving sloot 
aan op haar variërende behoeften. 
“Dan weer kwam een iemand uit 
Amersfoort en liepen we samen het 
kippeneindje naar de brievenbus, 
dan weer bleef mijn vriendin slapen 
omdat ik niet alleen kon zijn ’s nachts 
en dan weer stond een mede-
schoolpleinouder in mijn keuken 
andijviestamppot te maken als ik 
alleen maar op de bank kon liggen.” 
Het zijn willekeurige voorbeelden, 
over iedereen kan Femme bijzondere 

verhalen vertellen. “Wat mij raakt, 
is dat mensen al die dingen niet 
hóefden te doen. Dat vind ik nog 
altijd zo bijzonder, nooit heb ik dat als 
vanzelfsprekend ervaren.”

Alpe d’HuZes 
Op 7 juni doet Femme Hammer 
mee met de Alpe d’HuZes en gaat zij 
hardlopend de Alpe d’Huez op. Deels 
symbolisch als bewijs voor zichzelf dat 
ze het nog kan, maar vooral als dank-
betuiging aan iedereen die er tijdens 
haar ziekte voor haar was. “Zij gaven 
mij wind onder mijn vleugels. Zij zorg-
den dat ik mij gedragen voelde. Dank-
zij hen ben ik er doorgekomen, omdat 
we het samen hebben gedaan!” 
Voor het team FEMME en FIERCE 
voerde Femme actie op Vesterhavet, 
de basisschool van haar zoon, samen 
met leerlingen, leerkrachten ouders. 
In totaal is ruim 8.500 euro bij elkaar 
gefietst en gerend.

Door de uitspraak kunnen de 
gemeente Haarlemmermeer, de 
Koninklijke Marechaussee en Schip-
hol aanbieders van ongewenste 
taxidiensten blijven aanpakken. 
Burgemeester Onno Hoes: “Ik ben 
blij met deze uitspraak. De aanpak 
van het ongewenst aanbieden van 
taxidiensten was hard nodig en is 
effectief. We kunnen deze aanpak nu 
voortzetten.”

APV
Op 20 januari 2017 heeft de burge-
meester van Haarlemmermeer op 
grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) verboden om taxi-
diensten aan te bieden op Schiphol 
Plaza en op het plein voor Schiphol 
buiten de speciale taxibaan. Op de 
taxibaan mogen chauffeurs uitslui-
tend taxidiensten aanbieden vanuit 
de eigen taxi.
 
Openbare orde
Het verbod is ingesteld om de over-
last van het ongewenst aanbieden 
van taxidiensten tegen te gaan. 
Door de grote hoeveelheid taxi-
aanbieders en de vaak agressieve 
en opdringerige manier waarop zij 

hun diensten aanboden, werd de 
openbare orde op Schiphol Plaza en 
het plein verstoord. Sinds de maat-

regel is ingegaan, is het agressief 
benaderen van reizigers veel minder 
geworden.

Verbod taxironselaars op Schiphol houdt stand

Meer voor Elkaar
Het verhaal van Femme is een voorbeeld van de Meer voor Elkaar-
samenleving: een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken 
en waar zorg en ondersteuning op maat is. Op haarlemmermeer.nl/
meervoorelkaar staat een overzicht van activiteiten, initiatieven en 
voorbeeldprojecten. Maar ook verhalen achter de zorg voor iemand. 
Wat houdt het in om pleegouder te zijn? Hoe kunnen maatjes elkaar 
helpen? En welke ondersteuning kunnen mantelzorgers ontvangen? 

De gemeente Haarlemmermeer, de Koninklijke Marechaussee en Schiphol kunnen aan-
bieders van ongewenste taxidiensten blijven aanpakken. Foto: Jur Engelchor

Niet alleen tijdens haar ziekte, ook op weg naar de Alpe D’HuZes ontvangt Femme Hammer veel steun van anderen. 
Foto: Margo Oosterveen

SCHIPHOL - Het verbod op ongewenste taxidiensten op het plein voor 
Schiphol en Schiphol Plaza blijft in stand. De rechtbank Noord-Holland 
heeft het beroep dat een aantal taxichauffeurs hiertegen had aangespan-
nen, ongegrond verklaard. 



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 24 mei  
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de 
  agenda, van de verslagen van 22 maart en 5 april 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 Werkwijze en taakverdeling onderwerpen MRA. Raadzaal
19.00-20.30 uur Hoorzitting en sessie Bestemmingsplan Zwanenburg West 
  en De Weeren (2018.0016263). Heijezaal
20.30-22.00 uur Sessiedebat Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018 
  (2018.0008775). Raadzaal
Ca. 22.15 uur Stemmingen

Eerstvolgend Raadsplein na 24 mei: donderdag 7 juni, 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 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.

HLMRMEER triathlon op 
20 mei
Zondag 20 mei (pinkster-
weekend) staat de allereerste 
editie van de HLMRMEER 
triathlon op het programma. 
Deelnemers kunnen mee-
doen met de sprint (750 
meter zwemmen, 20 kilo-
meter fietsen en 5 kilometer 
hardlopen) of de olympische 
afstand (1.500 meter zwem-
men, 40 kilometer fietsen en 
10 kilometer hardlopen). Het 
zwemparcours is in de recre-
atieplas in het Haarlemmer-
meerse Bos, er wordt gefietst 
op de wegen rond Schiphol 
en het looponderdeel is deels 
in het Haarlemmermeerse 
Bos en deels in De Groene 
Weelde. Hoogtepunt van dit 
laatste stuk is de 42 meter 
hoge Big Spotters Hill (135 
treden). Meer informatie en 
het inschrijfformulier zijn 
te vinden via registration.
mylaps.com/haarlemmer-
meer-triathlon.

Cursus ‘Omgaan met 
dementie’ voor partners 
Inwoners met een part-
ner met dementie kunnen 
meedoen met de cursus 
Omgaan met dementie van 
Mantelzorg & Meer. Deelne-
mers krijgen informatie over 
dementie en tips en handvat-
ten voor het omgaan met 
hun veranderende partner. 
Daarnaast is volop gelegen-
heid voor het delen van 
ervaringen. De cursus start 
op 29 mei van 10.30-12.30 
uur en bestaat uit zes weke-
lijkse bijeenkomsten. Locatie: 
Zorgcentrum De Horizon, 
Kruislaan 54, Hoofddorp. 
Aanmelden kan tot 22 mei. 
De cursus is bedoeld voor 
mantelzorgers uit Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmer-
meer, Ouder-Amstel en Uit-
hoorn. Meer informatie via 
020 3335353, info@mantel-
zorgenmeer.nl of mantelzor-
genmeer.nl.
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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
Groenezoom, 14-25 mei, afgesloten.

Cruquius
Spaarneweg, 14-22 mei, 
weg half afgezet.

Lijnden
Tokyostraat, 14 mei-6 juni, 
weg half afgezet.

Lisserbroek
Hillegommerdijk, 15 mei, 
weg half afgezet.

Nieuw-Vennep
Rijnlanderweg, 10-15 mei, 
weg half afgezet.
La Traviataplantsoen, 16 mei, 
weg half afgezet.

Rozenburg
Beechavenue, 14-21 mei, 
tijdelijke inrit.

Werken aan de weg

De gemeente heeft een checklist voor 
18-jarigen gemaakt. Waarom?

“Ouderen voelen zich tegenwoordig 
steeds jonger, jongeren zijn steeds 
eerder volwassen. Per saldo komen 
de generaties steeds dichter bij el-
kaar: ze doen steeds vaker dezelfde 
dingen en begrijpen elkaar ook steeds 
beter. Afgelopen week was dit heel 
zichtbaar bij de dodenherdenking op 4 
mei. Steeds meer jongeren staan daar 
zij aan zij met hun ouders en grootou-
ders om Nederlanders te herdenken 
die in de Tweede Wereldoorlog of 
daarna in oorlogen of vredesmissies 
zijn omgekomen. 
Ook bij de overheid realiseren we ons 
dat jongeren steeds eerder volwassen 
worden, maar ook dat ze dus steeds 
eerder volwassen verplichtingen heb-
ben. Je bent al volwassen als je 18 
bent. Veel jongeren komen dan net 
van de middelbare school en stap-
pen in een heel nieuwe wereld: ze 
gaan studeren of werken. Er zijn dan 
veel zaken die je zelf moet regelen. 
Je studiefinanciering bijvoorbeeld, 
het afsluiten van een zorgverzekering 
(en ook het maandelijks betalen van 
die verzekering). Je bent zelf verant-
woordelijk voor je bankzaken én voor 
het goed bewaren van de spullen die 
je nodig hebt om belastingaangifte 

te doen. Het lijkt allemaal heel mak-
kelijk, maar tegelijkertijd kan het ook 
best veel zijn. Als je het overzicht kwijt 
raakt, kun je zomaar in de problemen 
komen. Een geheugensteuntje van 
wat je allemaal moet regelen, is dan 
best fijn. Daarom hebben we bij de ge-
meente Haarlemmermeer een check-
list gemaakt van allerlei onderwerpen, 
verdeeld in makkelijke rubrieken, waar 
je aan moet denken als je 18 wordt. 
Want natuurlijk is het fijn als je moe-
der of vader de zaken voor je regelt, 
maar uiteindelijk wil je toch gewoon 
zelfstandig zijn? Alle jongeren in de 
gemeente Haarlemmermeer die 18 
worden, ontvangen in de maand dat 
ze jarig zijn, van mij een ansichtkaart. 
Daarop zie je in één oogopslag waar 
je de checklist kunt vinden. Daar kun 
je mooi je voordeel mee doen! En alle 
18-jarigen van deze maand: (alvast) 
van harte gefeliciteerd!”

 

 Column burgemeester 

Burgemeester Onno Hoes. 
Foto: Renata Jansen-Fotografie

Gemeente stuurt 18-jarigen een kaartje
HAARLEMMERMEER - “18 worden is best wel spannend en stressvol. 
Je hebt ineens een stuk meer verplichtingen en moet van alles regelen”, 
vertelt Hajar. Wie 18 jaar wordt mag volgens de wet een stuk meer, maar 
moet ook een heleboel. Een aantal praktische zaken veranderen, en die 
moet je wel op tijd regelen.

Daarom heeft de gemeente samen 
met Jongeren Informatie Punt (JIP) 
Haarlemmermeer een checklist voor 
18-jarigen opgesteld. Die zet kort en 
helder de belangrijkste zaken voor 
18-jarigen op een rij. Hoe vraag je 
zorgtoeslag aan? Hoe ga je om met 
rekeningen en facturen? Wat moet 
je doen als je schulden hebt? En wie 
kunnen je helpen als je vastloopt?

Persoonlijke felicitatie
Om jongeren te wijzen op de check-
list verstuurt de gemeente voortaan 

elke maand zo’n 170 verjaardagskaar-
ten met een felicitatie van burge-
meester Onno Hoes. De eerste kaart 
bezorgde de burgemeester persoon-
lijk bij Hajar thuis in Hoofddorp. Bur-
gemeester Hoes: “Als je 18 wordt, 
worden er nieuwe dingen van je ver-
wacht. Jongeren die hun zaken dan 
niet goed hebben geregeld, kunnen 
makkelijk in de problemen komen. 
Dat willen we natuurlijk voorkomen. 
We hopen dat de checklist jongeren 
hierbij helpt.” Bekijk de checklist op 
socialekaarthaarlemmermeer.nl.

De 21ste editie van Ride for the Roses is dit jaar in Haarlemmermeer. Op 9 september 
staan 10.000 fietsers aan de start van het wielerevenement om geld op te halen voor 
KWF Kankerbestrijding. Er zijn routes van 25, 50, 80 en 100 km. Dit jaar gaat de opbrengst 
naar onderzoek naar hersenkanker. Elk jaar wordt bij 1.200 mensen een kwaadaardig 
hersentumor vastgesteld. In 2016 overleden bijna 900 mensen aan deze ziekte. Door 
onderzoek kan dit aantal fors worden teruggedrongen. Inschrijven voor Ride for the 
Roses 2018 kan via ridefortheroses.nl. Burgemeester Onno Hoes rijdt dit jaar mee in de 
kopgroep. Foto: Renata Jansen

Ride for the Roses in 
Haarlemmermeer

Hajar ontvangt de ansichtkaart met de checklist ‘Ik word 18, en nu?’.
Foto: Jur Engelchor


