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Deel Rijsenhout aardgasvrij?
RIJSENHOUT - De gemeente Haarlemmermeer verkent in 2020 samen met
inwoners en ondernemers of en hoe een deel van Rijsenhout aardgasvrij kan
worden gemaakt.
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Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Badhoevedorp

Robert Kochstraat, 13-17 januari,
weg half afgezet.

Hoofddorp

Laan van Zuiderhoeven, 12 januari,
weg half afgezet.
Mercuriusplein, 11 januari, weg half
afgezet.
Van Heuven Goedhartlaan,
13-31 januari, fietspad en rijbaan
gefaseerd half afgezet.
Waterwolf, 14 januari, afgesloten.

Nieuw-Vennep

Arem, ter hoogte van nr. 12, 9 januari,
afgesloten.
Capricciolaan ter hoogte van nr. 83,
13 januari, afgesloten.
Spoorlaan, 13-17 januari, weg half
afgezet.
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HAARLEMMERMEER – De gebiedsmanagers zijn de schakel tussen de mensen die
in een gebied wonen en werken en vakspecialisten bij de gemeente. Eind 2019
namen twee van hen afscheid. Hannie van den Bosch, gebiedsmanager in Haarlemmermeer-West gaat met pensioen en Maarten Treep, gebiedsmanager in
Nieuw-Vennep, maakt de overstap naar de gemeente Utrecht. Hoe kijken zij
terug op hun Haarlemmermeerse tijd?

het
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D’Yserinckweg, 15 januari, weg half
afgezet.
Mient, 13 januari-6 maart, voetpaden
afgesloten.

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

Meer nieuws op
haarlemmermeer.nl/
informeer

De keuze voor Rijsenhout is het resultaat van een vraag die de gemeente afgelopen najaar stelde: welke wijk wil aardgasvrij worden?

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 9 januari
Begint om 19.00 uur. Agenda heeft 24 december in InforMeer
gestaan en is in te zien via haarlemmermeer.nl/gemeenteraad.
Raadsplein 16 januari
17.00-17.15 uur
Opening, mededelingen, definitief vaststellen van
de agenda van deze vergadering, van de
verslagen van 14, 21 en 28 november en van de
afhandeling van ingekomen brieven en stukken.
Raadzaal
17.15-18.15 uur
Vragenuur. Raadzaal
18.15-19.00 uur Pauze.
19.00-20.30 uur Sessiedebat Uitgangspunten voor de schaalsprong
van de oostflank Haarlemmermeer (2019.0058297).
Deze sessie gaat over de ontwikkeling van het
oostelijke gedeelte (de oostflank) van de gemeente
- de zogenoemde corridor Zuidwest AmsterdamSchiphol-Hoofddorp - waarvan men denkt dat het
dé internationale entree van Nederland gaat
worden. Zo’n ontwikkeling gaat over openbaar
vervoer, inpassing van de luchthaven in het gebied,
de economische structuur, stedelijk gebied voor
wonen en ontspanning en over een gezonde en
groene leefomgeving. Raadzaal
19.00-20.00 uur Sessie Evaluatie exploitatie stichting ETO en
verlenen subsidie voor het jaar 2020 (2019.0058262).
Stichting ETO is verantwoordelijk voor de exploitatie
van het honkbal- en softbalcomplex in Hoofddorp.

Elk jaar draagt de gemeente daar 190.000 euro
aan bij. Afgesproken is dat na enkele jaren gekeken
wordt of de exploitatie goed verloopt. Het blijkt dat
de exploitatie nog steeds zorgen geeft, vooral door
redenen waar ETO niet veel aan kan doen. Deze
sessie gaat daarover. Heijezaal
20.30-22.00 uur Sessiedebat Nadere kaderstelling referendumverordening Haarlemmermeer 2019 (2019.0058035).
Deze sessie gaat over het invoeren van een referendum in Haarlemmermeer. Als dat er komt, kunnen
inwoners kenbaar maken wat zij vinden van
voorstellen waarover nu alleen de gemeenteraad
besluiten neemt. Raadzaal
20.30-22.00 uur Sessie Eerste wijziging van de huisvestingsverordening Haarlemmermeer 2018 (2019.0058173).
Deze sessie gaat over het veranderen van de
verordening (gemeentelijke ‘wet’) met regels voor
het verdelen van woonruimte. De automatische
voorrang voor statushouders vervalt. De gemeente
blijft wel zorgen voor huisvesting van statushouders
(vergunninghouders) volgens de landelijke regels.
Heijezaal
Ca. 22.15 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.
Griffie: vragen en contact
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad
griffie@haarlemmermeer.nl
023 567 6819
Twitter: @HlmmrRaad; Instagram: hlmr_raad

Burgemeester Marianne Schuurmans.
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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.
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