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Nieuw dorpshuis voor Badhoevedorp
BADHOEVEDORP - Volgende week
begint de bouw van het nieuwe
dorpshuis in Badhoevedorp. De
toekomstige gebruikers kijken
reikhalzend uit naar hun nieuwe
accommodatie.
“Het huidige gebouw is vervallen
en vertoont veel gebreken, zoals
lekkage en schimmelvorming. We
zijn dan ook heel blij dat we volgend
jaar een prachtig nieuw onderkomen
krijgen”, aldus Ike Struben, voorzitter van jeugdcircus Acrobatico. De
jonge circusartiesten oefenen hun
kunsten twee keer per week in het
dorpshuis: jongleren, acrobatiek,
koorddansen, op een bal lopen en
nog veel meer. Acrobatico geeft
voorstellingen binnen en buiten
Haarlemmermeer en treedt op bij
evenementen zoals de jaarlijkse verkiezing van de Haarlemmermeerse
SportToppers en de Sinterklaasintocht.
Eerbetoon
“In het nieuwe dorpshuis krijgen
we een opslagruimte naast de
oefenzaal. Een hele verbetering,
omdat die ruimte nu helemaal aan
de andere kant van het gebouw ligt.
Het is dus altijd een enorm gesjouw
met alle attributen.” Struben heeft
niet alleen via Acrobatico een band
met het dorpshuis. Haar man, Hans
Visser, was jarenlang voorzitter van
Stichting Het Dorpshuis Badhoevedorp en heeft zich erg ingezet voor
de nieuwbouw. Hij overleed vorig
jaar maart. “In het nieuwe dorpshuis

Met je klas naar de film

Gerry van Lieshoud (links) en Ike Struben (rode jas) op plek van het nieuwe dorpshuis van Badhoevedorp: aan de Snelliuslaan en aan
de vijver tussen het bestaande dorpshuis en De Sporthoeve. Foto: Jur Engelchor.
komt een gedenksteen met zijn
naam erop. Een heel mooi eerbetoon.” Punt van zorg voor Struben is
wel dat ze nog steeds niet weet wat
de huur precies wordt. “Als die veel

Het nieuwe dorpshuis van Badhoevedorp kan naar verwachting over ruim een jaar
feestelijk worden geopend.

hoger is dan nu, wordt dat voor ons
een probleem.”
Kaartje leggen
Terwijl Acrobatico al dertig jaar huurder
is van het dorpshuis, is klaverjasclub
KJC Sloten een relatieve nieuwkomer.
Voorzitter Gerry van Lieshoud: “We
zaten 63 jaar in een speeltuingebouw
in Sloten, maar daar moesten we vorig
jaar weg. Gelukkig konden we hier
terecht. We zijn heel warm ontvangen en het bevalt prima. Er werd
ons direct verteld dat er nieuwbouw
komt. Ik heb het ontwerp gezien, het
gebouw heeft een luxe uitstraling.
We kijken ernaar uit.” De leden van de
klaverjasclub leggen elke vrijdagavond
een kaartje in het dorpshuis. Gezelligheid staat voorop. “Er wordt niet met
het mes op tafel gespeeld”, lacht Van
Lieshoud. Nieuwe leden zijn welkom.
Elke derde zaterdag van de maand
kunnen ook niet-leden komen klaverjassen (aanvang 20.00 uur).

Pesta
“Het nieuwe dorpshuis biedt ons de
mogelijkheid om meer bezoekers te
ontvangen en extra activiteiten te
organiseren, zoals een Pasar Malam”,
aldus Benno Gabriël van Stichting
Busyben. De stichting organiseert
iedere maand (behalve in juli en
augustus) een Pesta in het dorpshuis.
“Dat is een Indisch evenement”, legt
Benno Gabriël uit. “Pesta betekent
feest in het Bahasa Indonesia. Het
is ook echt een feestavond, waar
Aziatisch gegeten kan worden, waar
live muziek is om op te dansen en
gastoptredens zijn. De avonden zijn
populair en trekken een gemengd
publiek, van jong tot oud, met allerlei
achtergronden en culturen.” Benno
Gabriël is zo enthousiast over de
nieuwbouwplannen dat hij op de
website www.pestafeest.nl tekeningen van het toekomstige dorpshuis
heeft geplaatst. “Ik ben van plan om
geregeld foto’s te maken van de bouw
en die ook op de website te zetten.”

Geke Faber tijdelijk
burgemeester
HAARLEM - Johan Remkes, commissaris van de koning in NoordHolland, heeft vrijdagochtend 16 januari Geke Faber en Theo Weterings
beëdigd als waarnemend burgemeester in elkaars gemeente.
De twee ruilen voor twee weken, van
16 tot en met 30 januari, van stoel.

Voertuigen die zijn weggesleept omdat ze ergens
stonden waar het niet mag of
waar anderen er last van hadden, zijn voortaan af te halen
op het terrein van Bergingscentrale H.v.d. Vliet BV aan
de Kaagweg 20 in Abbenes.
Dat staat in de nieuwe wegsleepverordening die sinds
17 januari van kracht is. Bij
de verordening hoort een lijst
met tarieven die de eigenaar
moet betalen als hij zijn voertuig daar ophaalt nadat het is
weggesleept. Dat loopt al snel
op tot een paar honderd euro.
De verordening ligt zes
weken ter inzage in het raadhuis en staat op www.haarlemmermeer.nl/gemeente.

Theo Weterings is tijdelijk burgemeester in Zaanstad en Geke Faber
in Haarlemmermeer. Beiden stellen
zich in een kort ﬁlmpje voor. Wie zijn
zij, wat zijn hun verwachtingen, wat
hopen ze na deze periode mee te
nemen naar hun eigen gemeente?
Die ﬁlmpjes staan op www.haarlemmermeer.nl/nieuws.

Geke Faber feliciteert Theo Weterings met zijn tijdelijke burgemeesterschap van
Zaanstad. Foto: Jur Engelchor.
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Kinderen en jongeren die
meedoen aan het jeugdonderzoek ‘Laat je stem horen’,
maken kans op bioscoopkaartjes voor hun hele klas.
Eén basisschoolklas van
kinderen tussen 8 en 11 jaar
en één klas tieners tussen
12 en 18 jaar kan binnenkort samen naar de film. De
18-26-jarigen die de vragenlijst invullen, kunnen twee
bioscoopbonnen winnen. Zij
kunnen dus samen met een
vriend of vriendin naar de
film. Ook worden in elke leeftijdscategorie twee Samsung
tablets verloot.
In januari hebben kinderen
en jongeren in Haarlemmermeer een brief ontvangen
over het jeugdonderzoek. In
de brief staat een inlogcode
voor het vragenformulier
online. Dat gaat over bewegen, sport, gezondheid,
veiligheid, vriendschap, vrije
tijd, meedoen, werken, geld
en school. Meedoen aan het
onderzoek kan tot 8 februari.

‘Laat je stem horen’ is het motto
van het jeugdonderzoek onder
kinderen en jongeren vanaf 8 jaar.

PCSOH wijst sociale
huurwoningen toe

De Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg
Haarlemmermeer (PCSOH)
heeft een verzorgingshuis
in Hoofddorp (Horizon) en
een verzorgingshuis met
verpleegafdeling in NieuwVennep (Westerkim). PCSOH
biedt ook dagactiviteiten voor
ouderen. Aan mensen zonder
zware zorgindicatie, maar wel
met behoefte aan voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden, kan PCSOH voortaan
sociale huurappartementen
toewijzen. Het gaat om vrijgekomen woningen in twee
woontorens van Ymere vlak
bij de Westerkim. Zo kunnen mensen die zorg nodig
hebben zelfstandig blijven
wonen, maar wel gebruikmaken van voorzieningen om
de hoek. En als ze meer zorg
nodig hebben, hoeven ze niet
direct te verhuizen. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Mariska Meijer
via 023 5616000 of mariska.
meijer@pcsoh.nl.

Nieuwe voorzitter d
orpsraad Badhoevedorp

De dorpsraad van Badhoevedorp heeft vorige week
Anne Marie Kamevaar-Kegel
gekozen tot voorzitter. Zij is
sociaal geneeskundig arts
en heeft ruime bestuurservaring. Kamevaar: “Ik vind
het belangrijk dat het dorpse
karakter van Badhoevedorp
in stand blijft. Met alle veranderingen voor het dorp in
aantocht moeten we hiervoor
blijven waken. We zullen
bewoners hierbij betrekken
en voorzien van de nodige
informatie.” Ook het intensiveren van contacten met
clubs, verenigingen en organisaties in het dorp blijft van
belang, zo laat de dorpsraad
weten. Dat geldt ook voor de
contacten met betrokkenen
bij de omlegging van de A9,
van gemeente tot Rijkswaterstaat.
Vincent Haaker was interimvoorzitter en penningmeester. Zijn rol als voorzitter
draagt hij over, maar die van
penningmeester houdt hij.

Anne Marie Kamevaar-Kegel.

Politiek café 9 februari

De gemeenteraad houdt
maandag 9 februari een politiek café. Het thema is ‘Van
leegstand van kantoren naar
kansen voor kantoren, werken en wonen’. Inloop vanaf
19.30 uur, start debat vanaf
20.00 uur. Locatie wordt later
bekend. Gespreksleider is
Ruud de Joode, voorzitter
van de Nederlandse debatbond. Bewoners, ondernemers en anderen zijn van
harte welkom.

Sein op groen voor aanleg Geniepark

Het Geniepark wordt een langgerekt park aan beide zijden van de Geniedijk tussen station Hoofddorp en de Ringvaart bij Fort Aalsmeer. Aan de noordkant komt over de hele lengte
een fruitbomenweide.
HOOFDDORP - Alle seinen staan op groen voor het toekomstige Geniepark. Een gebied van 125 hectare rond de Geniedijk tussen station
Hoofddorp en Fort Aalsmeer. Het verbindt straks bedrijventerreinen,
kantoorlocaties en glastuinbouwgebieden. Er komt groen en ruimte voor
cultuur. Hier wordt de geschiedenis weer zichtbaar.
Er staat voor 2015 veel op stapel:
een deel van de populieren aan de
Geniedijk wordt vervangen door iepen, er wordt een bomenweide aangeplant, de dijk wordt gerestaureerd,
het ﬁetspad hersteld, verlichting
aangebracht en de kruisingen worden
veiliger gemaakt. En dat is nog maar
het begin. Het Geniepark moet rond
2030 helemaal gereed zijn.

Populieren worden iepen
Langs de hele Geniedijk, dus ook bij
het Geniepark, vervangt de gemeente de populieren door iepen. Vervangen van de bomen is nodig vanwege
de veiligheid. De populieren zijn oud
en de kans dat takken afbreken,
wordt steeds groter. De bomen aan
de noordkant van het ﬁetspad zijn in
het park het eerst aan de beurt. De

Kinderen op de bres
voor schone zeeën
HOOFDDORP - Pim uit Haarlem, Dianne uit Nieuw-Vennep en Jennifer
uit Hoofddorp vinden dat milieu een vak op school moet worden. De
drie kinderen van 9 en 10 jaar hebben nog veel meer creatieve ideeën die
moeten helpen om vervuiling van zeeën en oceanen tegen te gaan.
Die ideeën staan in de klimaatbundel
van de Kids Climate Conference. Bijvoorbeeld: ‘verpakkingen maken die
oplossen in zout water’, ‘elektrische
boten maken zodat minder boten

met olie varen’ of ‘alle rivieren die
uitkomen in zee moeten een soort
zeef krijgen waardoor plastic afval
tegengehouden wordt en hergebruikt
kan worden’.

populieren worden tussen eind januari en half februari gekapt. In maart
en april komen er iepen voor in de
plaats. Over een jaar of zes worden
ook de populieren aan de zuidkant
van het ﬁetspad vervangen.
Restauratie
De Geniedijk is nu een beetje
‘ingezakt’, maar ziet er straks weer
zo uit als in 1937. Bovendien worden
delen van de Stelling van Amsterdam
gerestaureerd en nieuw leven in geblazen: de ‘Batterij aan de Sloterweg’
(vroeger heette de Rijnlanderweg
Sloterweg) en een aantal andere
bunkers. Na de restauratie krijgen ze
een recreatieve functie. Er kunnen
broedplaatsen voor kunstenaars
komen en mogelijk horeca.
Fietspad
Het ﬁetspad op de dijk is beschadigd
door de wortels van de populieren en
wordt hersteld. Er komt dynamische
verlichting: het licht gaat vanzelf aan
als er in het donker iemand voorbij
loopt of ﬁetst. Tijdens de werkzaam-

Goede ideeën
Een usb-stick met de klimaatbundel
overhandigden de drie vorige week
woensdag ofﬁcieel aan locoburgemeester John Nederstigt. De kinderen hopen dat ze met de klimaatbundel gemeenten op goede ideeën
kunnen brengen voor de aanpak van
vervuiling. Ze willen namelijk niet dat
‘de vervuiling groter wordt’, maar wel
dat ‘de gemeente zorgt voor minder
vervuiling’. Daarom krijgen ook

heden blijft het ﬁetspad open. Er zijn
dan (kleine) omleidingen. Het werk
gebeurt na mei, als de iepen geplant
zijn.
Kruisingen
Er komen verkeersveilige kruisingen
waar de Rijnlanderweg en de Aalsmeerderweg de Geniedijk snijden.
Hier mogen auto’s niet sneller rijden
dan 30 kilometer per uur.
Fruitbomen
Ten noorden van de Geniedijk, tussen
de Rijnlanderweg en de A4, komt
een fruitbomenweide met zo’n 250
fruitbomen. Iedereen mag het fruit
straks vrij plukken. De aanleg begint
in oktober.
Meer over het toekomstige park is
vanaf vrijdag te zien in een ﬁlm op
www.haarlemmermeer.nl/geniepark. De gemeente werkt samen
met bedrijven in het gebied aan het
Geniepark. Financiering komt onder
meer van de provincie Noord-Holland
en de stadsregio Amsterdam.

andere burgemeesters de bundel
persoonlijk overhandigd.
Leefbare aarde
De Kids Climate Conference heeft als
credo: ‘Your Future, My Concern’. Het
is een initiatief van het Wereld Natuur
Fonds en begon drie jaar geleden als
klimaattop voor junioren. Het is nu een
jaarlijks evenement dat de creativiteit
van kinderen benut voor oplossingen
die bijdragen aan een leefbare aarde.

Kantoren op Airport Business
Park Lijnden.
Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Inwoners, ondernemers en belangstellenden zijn van harte welkom, ook om
alleen een onderdeel bij te wonen. De agenda is onder voorbehoud.

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en
wordt wekelijks huis-aan-huis
verspreid in de hele gemeente.
Haarlemmermeer publiceert
haar officiële gemeentelijke
bekendmakingen op www.
officielebekendmakingen.nl. Het
gaat bijvoorbeeld om aanvragen
en besluiten op vergunningen,
besluiten in bestemmingsplannen
of verkeersbesluiten.
Reacties: Cluster Communicatie
en Externe Betrekkingen, Postbus
250, 2130 AG Hoofddorp of
informeer@haarlemmermeer.nl.
Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Pim, Dianne en Jennifer hopen locoburgemeester John Nederstigt te inspireren met
goede ideeën om de aarde leefbaar te maken en houden. Foto: Margo Oosterveen,
gemeente Haarlemmermeer.

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Badhoevedorp
H.M. Dijklaan, van 26 januari tot en
met 20 februari, in fases afgesloten.
Hoofddorp
Alleta Jacobsdreef, van 26 januari
tot en met 13 februari,
ﬁetsbrug afgesloten.
Dunantstraat, 28 januari,
weg half afgezet.
Taurusavenue, 29-30 januari,
weg half afgezet.

Nieuw-Vennep
Parlevinker, 26 januari,
weg half afgezet.
Sikkelstraat, 23 januari,
weg half afgezet.
Wikkestraat, 29 januari,
weg half afgezet.
Vijfhuizen
Spieringweg, 22 januari,
rijstrook versmald.
Een overzicht van alle tijdelijke
verkeersmaatregelen staat op www.
haarlemmermeer.nl/verkeershinder.
Voor smartphones is er http://live.
andes.nl/ltcmobile/Haarlemmermeer.

Meer nieuws op www.haarlemmermeer.nl/nieuws

 29 januari: raadsvergadering, raadsdebat en –sessie
17.00-18.15 uur Opening, mededelingen, vaststellen agenda, verslagen
en ingekomen stukken en mededelingen. Vragenuur.
(Raadzaal)
19.00-21.00 uur Raadsdebat: Huis van HLMRMeer (2014.0056444).
(Raadzaal)
21.00-22.00 uur Hoorzitting en sessie: Vaststelling bestemmingsplan
Cruquius 2009 1e herziening (2014.0055587). (Heijezaal)
22.15 uur
Stemmingen. (Raadzaal)
Voorzitter is Geke Faber, waarnemend burgemeester. Tijdens dit Raadsplein
reiken de lokale politiek verslaggevers de persprijs Beste Politicus 2014 uit.
Het volgende Raadsplein is op 12 februari. Aanvang is 17.00 uur. Dan is
Theo Weterings weer terug in zijn functie als burgemeester van Haarlemmermeer.
■ Meekijken en raadsstukken
Raadsplein volgen kan vanaf de tribune, maar ook thuis, via internet:
www.gemeenteraad.haarlemmermeer.nl. Daar staat ook het videoarchief
van de raad. Actuele raadsstukken, ook die in de vergadering komen
(moties, amendementen, insprekers), via iBabs: www.ibabs.eu. Voor
tablets is er de iBabs-app. Inloggen met Haarlemmermeer/burger/burger.
■ Info, vragen en contact
www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad
grifﬁe@haarlemmermeer.nl
023 567 6819 en @HlmmrRaad

Ervaringsdeskundigen denken mee over beleid
HAARLEMMERMEER - Afgelopen
maandag kwam de nieuwe Participatieraad voor het eerst bij elkaar.
Deze raad adviseert de gemeente
gevraagd en ongevraagd op het
gebied van zorg, ondersteuning en
werk. InforMeer sprak met drie leden
over hun verwachtingen en ideeën.
De gemeente vindt het belangrijk
inwoners te betrekken bij haar
sociaal-maatschappelijk beleid. Vanwege alle veranderingen in de zorg
en ondersteuning is er sinds 1 januari
een nieuwe adviesraad: de Participatieraad. Hierin zijn de vroegere Wmoraad en Wwb-cliëntenraad opgegaan.
Ook zijn nieuwe leden aangetrokken
die (ervarings)deskundig zijn op het
gebied van bijvoorbeeld gehandicaptenzorg, jeugdzorg of werk en inkomen. De Participatieraad telt twintig
leden. De leden onderhouden direct
contact met hun achterban.
Gehandicaptenzorg
Birgitta Kamsteeg uit Nieuw-Vennep
zat eerder in de Wmo-raad en is nu
lid van de Participatieraad. Speciale
aandachtsgebieden zijn voor haar
onder meer jeugd en gehandicaptenzorg. “Ik heb zelf twee gehandicapte
dochters en loop in de praktijk tegen
allerlei zaken aan die in mijn ogen
beter kunnen. Voor kinderen met een
lichamelijke beperking zijn er bijvoorbeeld weinig mogelijkheden op het
gebied van vrije tijd en naschoolse
activiteiten. Daar kun je aan de zijlijn
over klagen, maar je kunt er ook voor
zorgen dat je betrokken raakt bij de
plek waar het beleid gemaakt wordt.”
Vanuit haar ervaring in de Wmo-raad
denkt Birgitta Kamsteeg dat de Participatieraad zeker invloed kan hebben
op het beleid. “Zo’n tachtig procent
van de adviezen van de Wmo-raad

Van links naar rechts: Birgitta Kamsteeg uit Nieuw-Vennep, Marion van Berkum uit Hoofddorp en Johan Naron uit Lisserbroek adviseren de gemeente als lid van de Participatieraad
op het gebied van zorg, ondersteuning en werk. Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer.
zijn in het verleden door de gemeente overgenomen. Ik merkte dat de
gemeenteraad veel belang hechtte
aan onze adviezen. Ik ga ervan uit dat
dat niet verandert.”
Inspireren
“Veel ouderen krijgen te maken met
veranderingen in de thuiszorg en
mantelzorg. Waar ontstaan problemen? Daar ga ik goed op letten”,
zegt Johan Naron uit Lisserbroek.
Hij is onder meer voorzitter van de
KBO (Katholieke Bond van Ouderen) Haarlemmermeer en is nieuw
binnen de Participatieraad. “Ik

wil vanuit mijn kennis en ervaring
meedenken over het beleid. De
gemeente inspireren en waar nodig
corrigeren. We hebben zo’n vierhonderd pagina’s met mooie beleidsregels en voornemens ontvangen.
De plannen zien er op papier goed
uit. Maar kan de gemeente ook
waarmaken wat zij zegt? Ik hoop dat
onze inbreng eraan bijdraagt dat alle
mooie woorden geen wassen neus
blijken te zijn.”
Meedoen
Ook Marion van Berkum uit Hoofddorp is nieuw binnen de Participatie-

Vogeltoets voor vliegveiligheid
HAARLEMMERMEER – Ganzen zijn grote, zware vogels die vaak in grote
groepen vliegen. Als die in de buurt van Schiphol in aanvaring komen met
opstijgende en dalende vliegtuigen brengen ze het vliegverkeer in gevaar.
Gebieden in de omgeving van de aanvliegroutes worden daarom zó ingericht dat het voor ganzen niet aantrekkelijk is om er te rusten en broeden.
Om te kunnen beoordelen hoe
aantrekkelijk het in de toekomst voor
ganzen is om te verblijven in gebieden die ontwikkeld worden, willen
overheden een ‘vogeltoets’ verplicht
stellen. Dat is een onderzoek dat in
kaart brengt hoe aantrekkelijk een
nieuw gebied is voor vogels, maar
ook hoe het gebied minder aantrekkelijk voor vogels kan worden. 2015
is een proefjaar voor die vogeltoets.
In verschillende projecten in gebieden rondom Schiphol wordt dit jaar
gekeken hoe zo’n vogeltoets werkt.

PARK21
In Haarlemmermeer doet een deelgebied van PARK21 mee aan de proef
met de vogeltoets. Deelplan 2a is het
deel waar een recreatieplas komt.
Met de vogeltoets moet duidelijk worden hoe Haarlemmermeer hier een
plas kan maken waar veel bewoners
kunnen zwemmen, zeilen, sporten en
ontspannen, maar die tegelijkertijd zo
weinig mogelijk vogels aantrekt die
vliegtuigen in gevaar kunnen brengen.
Maatregelen tegen ganzen
Om de kans op botsingen tussen

vogels en vliegtuigen zo klein mogelijk te maken, worden ook andere
maatregelen genomen. Zo werkt
Schiphol aan vogeldetectie-apparatuur. Daarmee kan bijna ‘realtime’ in
beeld gebracht worden welke routes
de vogels vliegen en of die de routes
van vliegtuigen kruisen. Ook wordt
ervoor gezorgd dat ganzen in de
buurt van Schiphol zo weinig mogelijk
voedsel kunnen vinden. In een groot
deel van de polder ploegen boeren
bijvoorbeeld oogstresten van graan
(hoogwaardig voedsel voor ganzen)
zo snel mogelijk onder. Ook de teelt
van olifantsgras zorgt ervoor dat
er zo weinig mogelijk ganzen in de
buurt van Schiphol vliegen. Ten slotte
is ook het schieten van ganzen een
maatregel om de vliegveiligheid te
verbeteren.

raad. In het dagelijks leven geeft zij
leiding aan vrijwilligers bij Vluchtelingenwerk. “Voor sommige groepen
mensen, bijvoorbeeld vluchtelingen,
is het moeilijk om toegang te krijgen
tot voorzieningen en regelingen. Heel
veel gebeurt digitaal en dat is lastig
voor mensen die slecht Nederlands
spreken of niet computervaardig zijn.
Dat is voor mij een belangrijk aan-

dachtspunt. Daarnaast let ik op wat de
gemeente doet om mensen aan werk
te helpen die weinig kansen hebben
op de arbeidsmarkt. Dat kan regulier
werk zijn, maar het kunnen ook stages
zijn of vrijwilligerswerk. Het is ongelooflijk belangrijk dat mensen mee kunnen
doen in de samenleving en iets kunnen
betekenen voor anderen. Ik zie in de
praktijk hoe ze dan opbloeien.”

Nominaties voor
SportToppers 2014
HAARLEMMERMEER - Met een videoboodschap heeft sportwethouder Adam Elzakalai aan de sporters
laten weten wie de genomineerden
zijn voor SportToppers van 2014.
Over drie weken kan het publiek
stemmen. De grote finale is dinsdag
3 maart. Dan wordt bekend wie
gekozen zijn tot SportTopper 2014.
De nominatiecommissie had een
zware klus. De prestaties van de
Haarlemmermeerse sporters in 2014
waren niet mis. En het blijft lastig om
verschillende sporten en prestaties
met elkaar te vergelijken. De com-

missie koos de genomineerden uit
een lijst kandidaten die op basis van
hun prestaties door het Topsportloket
zijn voorgedragen. Voor de titels in de
breedtesport, SportTeam en SportVereniging, kon iedereen de afgelopen
weken kandidaten aanmelden. In de
categorie SportTeam voldeden te
weinig kandidaten aan de criteria. De
inschrijftermijn is daarom verlengd tot
1 februari. Iedereen kan een Haarlemmermeers team dat een eerste
plaats heeft behaald binnen het eigen
wedstrijdniveau tot die datum aanmelden via www.haarlemmermeer.nl/
sporttoppers.

Nominaties SportTopper Talent
Emilio Martina Perez (13 jaar), turnen
Kim Hansen (13 jaar), tennis
Merel van der Marel (15 jaar), atletiek
Twan van der Werff (17 jaar), judo
Tom Schreurs (13 jaar), squash
Nominaties SportTopper 18 jaar en ouder
Casimir Schmidt (19 jaar), turnen
Amy Pieters (23 jaar), wielrennen
Donovan Wold (19 Jaar) karate
Lisa den Braber (21 jaar), zwemmen
Severiano Prins (19 jaar), golf
Nominaties SportTopperTeam
MeerSquash Dames, squash
GTV Badhoeve, prejunioren ritmisch gymnastiek
ZPCH Synchroonzwemmen
Marcella van Altena ‘R U Kidding’, hiphop
Judo Yushi Team tot 15 jaar, judo
Nominaties SportVereniging
HSC De Bataaf
Atletiek Vereniging Haarlemmermeer
Meersquash & Activity

Verbeelding van de toekomstige recreatieplas in PARK21.

Meer nieuws op www.haarlemmermeer.nl/nieuws

Van 12 tot en met 22 februari kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriet
via www.hcnieuws.nl. De stem van het publiek telt voor vijftig procent mee in
de einduitslag van SportToppers. De andere helft wordt bepaald door de stem
van de jury.

