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Meer voor Elkaar
informatiemarkt
Op zaterdag 19 oktober van 10.00-15.00
uur is de Meer voor Elkaar informatiemarkt
in het raadhuis in Hoofddorp. Senioren, vrijwilligers en mantelzorgers zijn van harte
welkom. Zij kunnen zich laten informeren
over thema’s als: langer zelfstandig wonen,
fit ouder worden, activiteiten in de buurt,
vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning,
reizen met het openbaar vervoer en zorg
en ondersteuning. Ook zijn er allerlei leuke
activiteiten. Doe mee met stoelyoga, volg
een les valpreventie, geniet van het koor
Viva La Musica of maak kans op een leuke
prijs met het Rad voor Elkaar. Entree, koffie
en thee zijn gratis. Kijk voor het programma
op

haarlemmermeer.nl/meervoorelkaar.

Vol
gende week staat het programma ook
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in HCnieuws en het Witte Weekblad.

Vrijwilligers EK 2020
Het Europees Kampioenschap voetballen
vindt volgend jaar plaats van 12 juni tot en
met 12 juli in twaalf steden verspreid over
Europa. De Expo in Vijfhuizen is gekozen
als International Broadcast Centre (IBC),
hét podium voor alle media-partijen over
de hele wereld tijdens het evenement. De
organisatie is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers voor het IBC met interesse en/

Ondanks de regen was de opening van de kinderboerderij een feestelijk en vrolijk moment.

of ervaring op het gebied van media, jour-

Een oase tussen de woningen

nalistiek en ICT. Aanmelden gaat via uefa.

BADHOEVEDORP - “Dat is een Franse hangoor. Een mannetje. Hij is gecastreerd.”
Eén van de cliënten die werkt bij kinderboerderij De Hoeve in Badhoevedorp
vertelt trots over het grote, witte konijn dat direct de aandacht trekt. Een deel
van de kinderboerderij is verplaatst. Zondag 6 oktober was de feestelijke opening door sportverslaggever en inwoner Jack van Gelder en projectwethouder
Mariëtte Sedee-Schuitemaker.

volunteers-euro220.nl en kan nog tot 15
oktober.

Weinig impact

gebouwen passen er goed bij en het terras

De hele verbouwing heeft weinig tot geen

maakt het helemaal af. De kinderboerderij

impact gehad op de medewerkers. Petra:

is open van dinsdag tot en met zondag. Er

“We deden of er niets aan de hand was.

is gelegenheid om iets te kopen bij de kiosk.

De cliënten namen dat over. Het werk ging

“Ook als het raam dicht zit, kunnen mensen

gewoon door. De bezoekers bleven komen,

gewoon even kloppen en vragen. Eigenlijk is

zeker de groep vaste bezoekers. Heel mooi

de kiosk altijd open”, zegt Petra. Meer infor-

De verplaatsing van de kinderboerderij is

met een afstand tot de arbeidsmarkt.

om te zien.” De boerderij heeft voorname-

matie op facebook.com/kinderboerderij-

een gevolg van de omlegging van de A9 en

“De leeftijd van de vaste cliënten varieert

lijk landbouwdieren. Er zijn geiten, schapen,

dehoeve.

de aanleg van de sportvelden. De Hoeve

van 18 tot 56 jaar.” Petra runt de boerderij

kalkoenen, pauwen, ezels, een pony, kippen

komt hierdoor bij de nieuwe woonwijk

met twee collega’s. Een goed team, zegt

en een aantal cavia’s. Er komen nog twee

Lees het hele artikel op

Quatrebras te liggen die zo’n 550 woningen

zij. Petra is opgeleid om mensen met een

kunekune varkens (een klein ras tamme

haarlemmermeer.nl/informeer ❮❮

gaat tellen. “Zes jaar geleden begonnen we

beperking

collega

varkens uit Nieuw-Zeeland). En op vrijdag,

met praten”, vertelt Petra Ebbelink, mede-

Renate Weijers heeft een opleiding op

net voor de opening, is een kalfje aange-

werker van de boerderij. “En nu zitten we er

het gebied van dieren. Het derde teamlid,

komen. Petra: “Er zijn kinderen die denken

mooi bij.”

Brenda Meiners, vult dat mooi aan met

dat melk in de fabriek wordt gemaakt. Ik

haar opleiding op het gebied van mens én

vind het belangrijk dat zij zien waar het

dier. En dat blijkt ook: de cliënten werken

vandaan komt.”

Zorgboerderij

te

begeleiden.

Haar

De boerderij is eigendom van de gemeente

allemaal met een grote glimlach op hun

en wordt door Ons Tweede Thuis geëxploi-

gezicht. Net als Petra zelf.

teerd. Er werken op dit moment elf mensen

Nieuw terrein
Het gras ligt er mooi groen bij. De nieuwe

Nieuwe Meerdijk 17 oktober,
afgesloten.

zei een deelneemster aan een van groepsgesprekken die de
gemeente organiseert met jongeren. Het meisje vertelde dat ze

Oude Meer

bij alles wat ze doet aan het klimaat denkt en daarom weinig

Aalsmeerderdijk, 18 oktober, voetpad
afgesloten.

vlees eet. Ook de andere jongeren in ‘haar’ groepje - allemaal
tussen de 15 en 17 - zijn somber over de toekomst als ze aan het
klimaat denken. Andere onderwerpen die deze avond aan de

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

voor enquêtes verstuurd naar alle 8- tot en met 17-jarigen. Onder
jongeren van 18 tot 27 jaar is een steekproef gehouden. De resultaten van het jeugdonderzoek worden eind dit jaar verwacht.
Lees het hele artikel op haarlemmermeer.nl/informeer. ❮❮
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orde kwamen waren meer acceptatie van LHBTI’ers en betere

van een grootschalig jeugdonderzoek. Van de zomer zijn hier-

Adrianahoeve, 14 oktober,
fietspad afgesloten.
Broekermeerstraat, 14-18 oktober,
halve wegafzetting.
Debbemeerstraat 14 oktober1 november, voetpad afgesloten.
Draverslaan 14-16 oktober,
halve wegafzetting.

Nieuwe Meer

“Voor dieren die worden gegeten, worden hele bossen gekapt”,

gemeente houdt groepsgesprekken met jongeren als onderdeel

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Hoofddorp

Jongeren vertellen wat hen bezighoudt

hulpverlening aan jongeren met psychische problemen. De

Werken aan de weg

Meer nieuws op
haarlemmermeer.nl/
informeer

‘Mooier en krachtiger maken’

Column
burgemeester

HAARLEMMERMEER - De eerste programmabegroting van dit college van burgemeester en wethouders is klaar. Die gaat over wat de bestuurders de komende
jaren willen bereiken, hoe Haarlemmermeer eruit komt te zien en wat dat gaat
kosten. Hieronder staan de inkomsten en uitgaven van Haarlemmermeer in 2020.

Het kan u niet ontgaan zijn: de herfst is
weer begonnen. De dagen worden korter,
de verwarming springt ‘s ochtends alweer
aan en de regenwolken maken het buiten
nog donkerder. En met het invallen van de
donkere dagen neemt ook de kans op
criminaliteit, zoals overvallen, inbraken en
diefstallen toe. Daarom wordt ieder jaar
in week 41 (dit jaar van 7 oktober tot en
met 13 oktober) de Week van de Veiligheid
georganiseerd. Dit jaar staat deze in het
teken van heling. Heling is het verkopen
van gestolen spullen. Als er geen markt
zou zijn voor gestolen spullen, dan zouden
veel spullen ook niet gestolen worden, zo
simpel is het. De praktijk is echter weerbarstiger. De verleiding om voor weinig
geld leuke spullen aan te schaffen is
groot, en bovendien: hoe weet je dat
tweedehands spullen geen gestolen
spullen zijn? Om te beginnen geldt -en u
heeft het mij al vaker horen zeggen- als
het te mooi is om waar te zijn, ís het ook te
mooi om waar te zijn. Een heel goedkope,
bijna nieuwe smartphone, PlayStation of
laptop, een fiets voor een tientje: dat
moet je aan het denken zetten. Dat geldt
niet alleen voor u en mij, maar zéker ook
voor ondernemers die (tweedehands)
spullen opkopen. Want: ondernemers zijn
verplicht om, als ze tweedehands goederen aangeboden krijgen, te controleren
of deze als gestolen geregistreerd staan
(stopheling.nl). Ook moeten ondernemers
tweedehands goederen die zij kopen plus
naam en adres van de verkoper registreren in het Digitaal Opkoop Register
(DOR). Zo kan heling al in de kiem
gesmoord worden. Maar bovenal: maak
het inbrekers in de donkere maanden niet
makkelijk. Zorg voor goed hang- en
sluitwerk en doe altijd de buitendeuren op
slot. Zelfs als je maar een paar minuten
weg bent.

Hoe Haarlemmermeer er over een tijdje
uitziet, is voor de inwoners en ondernemers belangrijk. Hoe gaan we om met de
grote vraag naar woningen, met mobiliteit,
landbouw, economie, gezondheid, natuur,

Financiën
Haarlemmermeer 2020

groen

en

klimaatverandering?

Daarover

konden inwoners meepraten. Het resultaat
komt uiteindelijk in een omgevingsvisie van
de gemeente, die door de raad zal worden
vastgesteld.

Veilige en fijne leefomgeving
Haarlemmermeer is een sociale gemeente,
waar goed voor elkaar wordt gezorgd en
waar prettig wonen samenhangt met een
veilige en fijne leefomgeving. Inwoners
die het nodig hebben helpt de gemeente
met passende zorg en ondersteuning. Dat
mag, wat het college betreft, niet in het
geding komen. Ook voor de jongeren wordt
gezorgd. Er wordt de komende jaren geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie van
scholen.

20.000 woningen erbij
De woningnood is ook in deze gemeente
groot. Daarom wil Haarlemmermeer dat
er 20.000 woningen tot 2040 bij worden
gebouwd.

Daardoor

zullen

er

in

de

toekomst zo’n 200.000 mensen in de polder
wonen. Er wordt ook ‘diverser’ gebouwd:
niet alleen eengezinswoningen, maar ook
appartementen.

Daarnaast

investeert

de gemeente in verkeer en vervoer, want
Haarlemmermeer

moet

wel

bereikbaar

blijven. Daarom vinden de bestuurders het
doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar
Schiphol en Hoofddorp van groot belang.
Of alle projecten doorgaan, hangt af van
de gevolgen van de stikstof-uitspraak van
de Raad van State. Hierover is nog veel
onduidelijk.

Sterke economische regio
Ruimte

voor

ondernemen

is

voor

het

college essentieel. Haarlemmermeer is al
zeven jaar achter elkaar de sterkste economische regio van Nederland. De werkgevestigen zich hier graag. Daarin wil het
college blijven investeren. “Haarlemmermeer mooier, sterker en krachtiger maken,
dat is ons doel”, zegt wethouder Financiën
Jurgen Nobel. “Ik wil graag dat ons huishoudboekje op orde is. Vanaf 2021 dreigt

Burgemeester Marianne Schuurmans.
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echter een tekort te ontstaan. Daarom

Foto: Steffi Reimers

legenheid groeit hier sneller en bedrijven

zoeken we nu naar maatregelen om dat
terug te dringen.” ❮❮

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 17 oktober
17.00-17.15 uur
Opening, mededelingen, definitief vaststellen van
de agenda van deze vergadering, van de
verslagen van 5, 12 en 19 september en van de
afhandeling van ingekomen brieven en stukken.
Raadzaal
17.15-18.15 uur
Vragenuur. Raadzaal
18.15-19.00 uur Pauze.
19.00-20.00 uur Sessie over het Vervolgonderzoek Brede Scholen
door de Rekenkamercommissie (RKC)
(2019.0057702) en de reactie van burgemeester en
wethouders hierop (X.2019.12811). De RKC heeft in
2015 een onderzoek gedaan naar brede scholen
in Haarlemmermeer, en aanbevelingen gedaan
aan de gemeente voor verbetering. Nu, vier
jaar later, heeft de RKC gekeken wat er met die
aanbevelingen is gedaan. Raadzaal

19.00-20.00 uur Sessie over het Treasurystatuut 2019
(2019.0054201) / Notitie Activabeleid Gemeente
Haarlemmermeer 2019 (2019.0054155). Deze sessie
gaat over financiële zaken, over het beleid van de
gemeente voor het waarderen, activeren en
afschrijven van vaste activa op de balans, en over
investeringskredieten. Heijezaal
Ca. 20.15 uur
Stemmingen. Raadzaal
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.
Aanmelden voor 17 oktober kan tot uiterlijk 16 oktober 12.00 uur.
Kijk voor de regels op gemeenteraad.haarlemmermeer.nl of neem
contact op met de griffie.
Griffie: vragen en contact
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad
griffie@haarlemmermeer.nl
023 567 6819
@HlmmrRaad, Instagram: hlmr_raad

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. 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.

Officiële bekendmakingen

Haarlemmermeer publiceert haar
officiële gemeentelijke bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl.
Het gaat bijvoorbeeld om vergunningen, besluiten in bestemmingsplannen
of verkeersbesluiten. Een abonnement
nemen op de e-mailservice met
berichten over uw buurt kan via
Overheid.nl.

