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Afvalkalender 2019
Op de digitale afvalkalender 2019 van
Meerlanden kunnen inwoners zien wanneer
in hun buurt afval wordt opgehaald. Via
de ingebouwde afvalwijzer is ook snel te
vinden in welke bak welk soort afval hoort.
Kijk

op

afvalkalender.meerlanden.nl

of

download de app Afvalkalender Meerlanden. De afvalkalender verschijnt niet
meer in gedrukte vorm.

Aanmelden sportmedailles
Haarlemmermeerse sporters die in 2018
een 1e, 2e of 3e plaats hebben behaald op
een NK, EK of WK, of die bij de eerste acht
zijn geëindigd op de Olympische of Paralympische Spelen, kunnen zich tot 11 januari
aanmelden voor de Haarlemmermeerse
sportmedaille 2018. Kijk op topsporthaarlemmermeer.nl. De uitreiking is maandag 18
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maart in het Cultuurgebouw in Hoofddorp.

Proef landbouwverkeer
Bij wijze van proef mag landbouwverkeer
via (delen van) de Noordelijke Randweg
en de Spoorlaan om Nieuw-Vennep heen
rijden op werkdagen van 9.00-15.00 uur en
19.00-7.30 uur en op zaterdag en zondag
de hele dag. De proef is bedoeld om de
verkeersveiligheid te verbeteren en duurt

De wethouders vlnr: Marja Ruigrok, Jurgen Nobel, Marjolein Steffens-van de Water, Ap Reinders, Mariette Sedee-Schuitemaker en Mieke Booij.

tot 1 januari 2020. Lees het hele artikel op

Wethoudersploeg staat klaar

haarlemmermeer.nl/informeer.

HOOFDDORP - ‘Samen bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer’ is de
titel van het coalitieakkoord. De wethouderskandidaten van VVD, HAP, CDA
en PvdA hebben dit woensdag 2 januari gepresenteerd. Het roer gaat niet
geheel om.

& Ondernemerschap en Werk & Inkomen

zijn woensdag 16 januari tussen 17.00-19.00

(sociale zaken) voor zijn rekening.

uur welkom tijdens een inloopbijeenkomst,

De

Jupiterstraat 150 in Hoofddorp. Kijk voor

overige

vier

Inloop Beukenhorst-West
Buurtbewoners en mensen die in Beukenhorst-West (Hyde Park) willen gaan wonen,

wethouderskandidaten

zijn nieuw. VVD’er Marja Ruigrok gaat zich

de

onder andere bezighouden met Economie

gemeente.nl/hoofddorp.

onderwerpen

op

haarlemmermeer

“Het vorige college was al goed op weg.

substantieel aandeel sociale huurwoningen.

& Innovatie, Verkeer & Vervoer en Cultuur.

Je hoeft niet alles nieuw te doen omdat je

De voorrangsregeling voor statushouders

De andere VVD-wethouder, Jurgen Nobel,

een nieuw college hebt. Je moet de dingen

vervalt. Statushouders huisvesten blijft een

ontfermt zich onder meer over Financiën,

Werken aan de weg

doen die je moet doen”, aldus beoogd

wettelijke plicht, maar de enorme achter-

Energietransitie en Haven- en Luchthaven-

wethouder

stand die Haarlemmermeer had is wegge-

zaken. Mariette Sedee-Schuitemaker (CDA)

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

werkt.

krijgt onder andere de portefeuilles Ruimte-

Marjolein

Steffens-van

de

Water. Haarlemmermeer zal dus niet ineens
een andere koers varen. Maar dat wil niet

lijke Ordening/Omgevingswet, Grootschalig

zeggen dat alles bij het oude blijft. Zo wil

Zes wethouders

het college meer directe invloed op lucht-

Het nieuwe college telt straks zes wethou-

Milieu. Mieke Booij (PvdA) wordt verant-

haven Schiphol om de belangen van Haar-

ders. Marjolein Steffens-van de Water en Ap

woordelijk voor onder meer Zorg, Jeugd-

lemmermeer beter te behartigen.

Reinders (beiden HAP) maakten ook deel

zorg, Woonbeleid, Sport en Welzijn.

uit van het oude college en keren terug. Zij

Het is aan de nieuwe gemeenteraad om

Veel aandacht voor wonen

Groen & Recreatie, Agrarische Zaken en

houden voor een belangrijk deel dezelfde

de

Wonen krijgt veel aandacht van het nieuwe

portefeuilles. Achter de naam van Marjolein

benoemen. Dat gebeurt op donderdag 10

wethouderskandidaten

formeel

te

college. Bij bouwprojecten van meer dan

Steffens staan onder meer Jeugd, Onder-

januari. Dan wordt ook het coalitieakkoord

dertig woningen moet de helft bestaan

wijs, Doelgroepenbeleid en Emancipatie.

besproken. Lees het hele artikel op haar-

uit betaalbare woningen, waarvan een

Ap Reinders neemt onder meer Economie

lemmermeer.nl/informeer. ❮❮

Hoofddorp

Brouwersdam, 16 januari,
weg half afgezet.
Jacobus Spijkerdreef, 15 januari5 februari, voetpad afgesloten.

Nieuw-Vennep

Beinsdorpstraat, Schoolstraat en
Doorbraak, 14 januari-8 februari,
voet- en fietspad afgesloten.
Wayesteinsingel, Meeresteinsingel,
Zuilensteinsingel en Laagveld,
11 januari-7 maart, voetpad en parkeerplaatsen afgesloten en weg half
afgezet.

Nieuwe Meer

Nieuwemeerdijk, 14 januari-22 maart,
weg half afgezet.

Afscheidsfeest Tabee! HenS
Honderden
liede

en

inwoners

van

Spaarnwoude

Haarlemmer-

vierden

Vijfhuizen

tijdens

Vijfhuizerweg, 16-23 januari,
weg half afgezet.

Tabee! HenS in SugarCity in Halfweg het
afscheid van hun gemeente. Op vrijdag-

Op diverse locaties in Nieuw-Vennep
en Abbenes is tussen 15-24 januari de
weg half afgezet vanwege renovatie
bushaltes.

avond 28 december was er een afscheidsreceptie met borrel. Zaterdag 29 december
begon met een uitverkochte kindermusical
mooiste

gemeente

van

Nederland’,

geschreven door Laura Kroon en uitgevoerd door en voor kinderen van de scholen
uit de gemeente. Daarna was er een eveneens uitverkocht optreden van muziekverenigingen Eensgezindheid en Midway
Joy Singers: een muzikale rondreis door de
historie van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. ‘s Avonds ging het feest los met dj’s
Tim en Faab.

Foto: Peter Klinkenberg

‘De

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

Meer nieuws op
haarlemmermeer.nl/
informeer

Een ambtsketen vol symboliek

Column
burgemeester
Op de allereerste plaats vanaf deze
ietwat onpersoonlijke plek een heel
gelukkig en vooral ook gezond nieuw jaar
gewenst voor alle lezers en hun naasten.
Een jaar dat in onze gemeente vooral in
het

teken

zal

staan

van

nieuwe

samenwerkingen. Met veel nieuwe leden
in de gemeenteraad en veel nieuwe
wethouders komt er weer een nieuwe
dimensie in alles wat met de gemeente te
maken heeft. Dus niet alleen de uiterlijke
verschijnselen als de nieuwe huisstijl en
het gemeentewapen, maar vooral de
menselijke dimensie die daarachter zit,
zal het verschil gaan maken. Voor mij is
het belangrijk om samen met u - die
woont in de 31 kernen van de nieuwe
gemeente - op zoek te gaan naar wat

Foto: Jur Engelchor

ons bindt, naar de ziel van Haar

Links goudsmid en ontwerper Eric van Limpt en rechts burgemeester Onno Hoes met de nieuwe ambtsketen.

HAARLEMMERMEER – Sinds 2 januari heeft burgmeester Onno Hoes een gloednieuwe ambtsketen. De Hoofddorpse goudsmid Eric van Limpt maakte een
keten met een moderne look, traditionele elementen én nieuwe symboliek.

lemmermeer.

Want

dat

de

meeste

mensen gelukkig zijn in hun eigen woon
omgeving wordt me wel duidelijk tijdens
al mijn bezoeken, maar ik wil ook op zoek
naar het gemeenschappelijke. Want die
grote gemeente met 152.000 inwoners
die grenst aan twaalf andere gemeenten
is een wereld op zichzelf. En ik denk dat u
nog meer woongenot beleeft als u nog

Draagbaar
De ontwerper heeft veel aandacht besteed
aan de draagbaarheid. De schakels zijn op
zo’n manier aan elkaar verbonden dat er

meer weet van wat er in de andere kernen
speelt en daarmee ook als een ware
ambassadeur van die mooie gemeente
Haarlemmermeer kunt op
treden. Kort

Dat de keten een modern en strak ontwerp

gemeentewapen zichtbaar, maar wanneer

weinig speling is, waardoor de keten mooi

zou krijgen, stond voor Van Limpt vanaf het

de

de

in model blijft. Ook heeft hij er rekening

om, ga met mij aan de slag en stuur me

begin vast. “Het kan mij niet strak genoeg,”

koning - bijvoorbeeld bij de uitreiking van

mee gehouden dat de keten door mannen

suggesties, zodat we aan het einde van

lacht hij. De keten is opgebouwd uit gladde

een lintje - is dat het Rijkswapen.

en

dit jaar kunnen zeggen dat we trots zijn

zilveren schakels. In twaalf daarvan zijn

burgemeester

optreedt

namens

vrouwen

van

verschillend

postuur

gedragen zal worden. De zilveren schakels

de wapens van de twaalf buurgemeenten

32 balletjes

gegraveerd. Het was een wens van de

In de schakel waaraan de penning is

zijn massief en die aan de voorzijde hol,

gemeente om die wapens erin te verwerken,

bevestigd,

balletjes

zodat hij goed in balans is. “De keten moet

net zoals in de oude ambtsketen de omrin-

aangebracht

gemeenten

ook niet te zwaar zijn, je moet er een paar

gende gemeenten zijn opgenomen.

Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en

Penning

zijn

twee

die

zilveren

de

oude

Spaarnwoude

symboliseren.

wapens

ernaast

zijn

op wat we bereikt hebben.

aan de achterzijde van de keten (op de rug)

Hun

gegraveerd.

oude
De

uur mee rond kunnen lopen.”

Film

Bij een nieuwe gemeente horen niet alleen

penning zelf is gevat in een ring en

Over het productieproces van de keten is

een nieuw wapen en een nieuwe huisstijl,

omgeven door 32 kleinere balletjes. “31

een film gemaakt, te zien via het YouTube-

maar ook een nieuwe ambtsketen. Dat is

balletjes staan voor de 31 kernen van de

kanaal van de gemeente. De oude ambts-

een zilveren ketting die de burgmeester

nieuwe gemeente en één balletje voor het

ketens van Haarlemmermeer en Haarlem-

draagt bij officiële gelegenheden. Hieraan

buitengebied”, legt Van Limpt uit. De ring

merliede en Spaarnwoude worden binnen-

hangt een penning met aan de ene kant

eromheen is van onder smal en van boven

kort in het raadhuis in Hoofddorp tentoon-

Burgemeester Onno Hoes.

het wapen van de gemeente en aan de

breder. “Een verwijzing naar de groei van

gesteld. Lees het hele artikel op
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andere kant het Rijkswapen. Meestal is het

de gemeente.”

haarlemmermeer.nl/informeer. ❮❮

RaadsPlein
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 10 januari 19.00-22.00 uur in de Raadzaal:
a. Opening en mededelingen; vaststellen van de agenda van de
huidige vergadering.
b. Verslaglegging collegevorming/bespreking van het college
programma.
c. Benoeming wethouders: I. Stemming raadsvoorstel; II. Benoemen
wethouders (2914866); III. Onderzoek geloofsbrieven kandidaat
wethouders; IV. Afleggen eed/verklaring en belofte door
benoemde wethouders.
d. Installatie raadsleden: I. Onderzoek geloofsbrieven van de
nieuwbenoemde leden van de raad; II. Afleggen eed/verklaring
en belofte door nieuwbenoemde raadsleden.
e. Benoeming en beëdiging commissieleden/fractieassistenten
(2893482).
f. Sluiting.

Raadsplein 17 januari in de Raadzaal:
17.00-17.15 uur		 Opening, mededelingen, definitief vaststellen van
			 de agenda, van de verslagen van 29 november,
			 6 en 20 december en van de lijst van ingekomen
			 brieven en stukken.
17.15-18.15 uur		 Vragenuur.
18.15-19.00 uur		 Pauze.
19.00-20.30 uur		 Programmabegroting 2019-2022 (2018.0079704).
Ca. 20.45 uur		 Stemmingen.
Volgend Raadsplein is donderdag 31 januari, 17.00 uur.
De agenda is nog niet vastgesteld.
Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen of terugkijken kan ook via gemeenteraad.haarlemmermeer.nl. Actuele raadsstukken via ibabs.eu of de iBabs-app.
Inloggen met Haarlemmermeer/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

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en wordt
wekelijks huis-aan-huis verspreid in
Haarlemmermeer. Al het nieuws van de
gemeente staat op haarlemmermeer.
nl/informeer. Abonneren op de digitale
nieuwsbrief kan via haarlemmermeer.
nl/nieuwsbriefinformeer.
Haarlemmermeer publiceert haar of
ficiële 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 over 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.

