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Even de dagelijkse zorg vergeten
NIEUW-VENNEP – Langzaam druppelen de dames op donderdagochtend
de kantine binnen van SportPlaza De Estafette. Zij doen mee met ‘Zorg
ook voor jezelf’, een activiteit van Sportfondsen Haarlemmermeer speciaal voor mantelzorgers.
Mantelzorgers zijn goud waard voor
anderen. “Maar je kan alleen goed
voor een ander zorgen, als je ook
goed voor jezelf zorgt”, zegt begeleider Bram Bakker (76), trainer en
coach op het gebied van zelfsturing
en stress. Hij begeleidt de mantelzorgers wekelijks tijdens anderhalf uur
inspanning én ontspanning.
Hoofd leeg maken
Bakker: “De stress
die dagelijkse zorg
met zich meebrengt,
zorgt er vaak voor dat
mantelzorgers op den
duur uitgeput raken.
Door te bewegen en
te ontspannen, zowel
mentaal als fysiek,
blijf je ﬂexibel.” De
‘les’ bestaat uit veertig
minuten oefeningen
om de spieren een
beetje op te warmen
en vooral om het
hoofd leeg te maken.
“Daarna nemen we
twintig minuten de tijd
voor ontspanning.” Het
gaat er speels aan toe,
er wordt veel gelachen.
En dat is precies de
bedoeling, even de dagelijkse zorg vergeten.

Verhalen
Aan de kantinetafel komen de
verhalen los. Nelly heeft jarenlang
de zorg op zich genomen voor haar
zoon en haar man. “Onze zoon
heeft sinds zijn tweede jaar zware
epilepsie. En mijn man is al twintig
jaar dement. Nu woont mijn zoon vol-

ledig verzorgd bij SEIN en mijn man
in een verzorgingshuis, maar alle
bijkomende zorg komt toch neer op
mij.” In de wetenschap dat haar gezin
in goede handen is, geniet Nelly met
volle teugen. “Hier ben ik even geen
mantelzorger, maar gewoon Nelly.”
Klaar voor de strijd
Een van de onderdelen is het overgooien van grote, zware ballen. De
bedoeling is om wat agressie kwijt
te raken. Joke: “Echt jammer dat de

mannen er niet zijn. Die gooien zo
hard, die gaan echt helemaal los.”
Maar ook de dames laten zich niet
onbetuigd. “Alle oefeningen zijn erop
gericht dat iedereen ze kan uitvoeren”,
zegt begeleider Bakker. Het gaat om
licht bewegen, opwarmen en soepel
blijven. De les wordt afgesloten met
een meditatieoefening. Joke: “Die
totale ontspanning neem je mee naar
huis. Dan kan je er weer even tegen.”
Opvang
Vrijwilliger Martine van Groenigen
doet vrolijk mee aan de activiteiten.
“Mocht er iemand meekomen die
zorg of begeleiding nodig heeft, dan
ben ik er om diegene op te vangen.
Er is dus geen reden voor mantelzorgers om niet gezellig mee te doen
op donderdagochtend.” Bakker voegt
daaraan toe: “We doen niet aan
inschrijven vooraf. Iedereen kan binnenlopen en meedoen.”
Ook meedoen?
‘Zorg ook voor jezelf’ is vrij
toegankelijk voor alle mantelzorgers in Haarlemmermeer.
Elke donderdagochtend van
10.30-12.00 uur in SportPlaza De
Estafette, Helsinkilaan 1, NieuwVennep, telefoon 0252 432666.
Aanmelden is niet nodig. Eigen
bijdrage is 2,50 euro inclusief
een kopje kofﬁe of thee na afloop. Het programma gaat ook
tijdens de vakanties gewoon
door.

Mantelzorgers kunnen bij De Estafette even helemaal zichzelf zijn. Foto: Jur Engelchor

Belang van groen is hier nadrukkelijk voelbaar
HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE - Regelmatig wandelt burgemeester Pieter Heiliegers met zijn vrouw José door het drassige
gebied van de Houtrakkerbeemden. Meer dan eens ziet hij buizerds een
duikvlucht maken naar Noorse woelmuizen laag bij de grond. De burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vertelt over zijn favoriete
plek, waar het belang van groen misschien wel het meest nadrukkelijk
voelbaar is.
Dit langgerekte lint van plassen en
plasjes is vanaf de Ringweg, die
rondom de Inlaagpolder loopt, goed
te overzien. Heiliegers: “Om je heen
kijkend zie je de weidsheid van dit
bijzondere stukje natuur. Tegelijkertijd
tekenen de olietanks van het Amsterdamse havengebied zich af tegen de
horizon en hoor je hoe vliegtuigen die
langs het Noordzeekanaal Nederland
binnenvliegen zich klaarmaken voor
hun landing op Schiphol.”
Met stip op één
De inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude hechten veel
waarde aan de groene buffer die
ingeklemd ligt tussen alle stedelijke
drukte. “Op de vraag welke onderwerpen belangrijk waren in de
oriënterende gesprekken met andere
gemeenten over een mogelijke

fusie, bleek behoud van dit gebied
prioriteit nummer één.” De druk om
ruimte te geven aan industrie en
andere bouwplannen is groot, maar
de Houtrakkerbeemden vormen een
belangrijke schakel in het behoud van
dit natuurgebied. Heiliegers is blij dat
Haarlemmermeer oog heeft voor het
belang van natuurwaarde.

Mijn Haarlemmermeer
Haarlemmermeer fuseert op 1
januari 2019 met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De acht
huidige wethouders en twee
burgemeesters vertellen in de
serie ‘Mijn Haarlemmermeer’
over hun bijzondere plek in
de nieuwe gemeente die het
bezoeken waard is. Deze week:
burgemeester Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude. Woensdag 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe
gemeente Haarlemmermeer.

Hapje voor lepelaars
“Ooit maakte dit gebied onderdeel
uit van het Oer-IJ, dat net als het
Haarlemmermeer een grote waterplas was. Door de aanleg van het
Noordzeekanaal en het droogmalen
van de buitenliggende polders, zijn de
Houtrakkerbeemden ontstaan. Een
duidelijke parallel met de historie van
Haarlemmermeer.” Voor een goede
afwatering zijn destijds verschillende
zijkanalen gegraven. Het water dat uit
Zijkanaal C komt, is brak waardoor het
gebied aantrekkelijk is voor verschillende vogelsoorten. “De lepelaarskolonie uit Haarlem komt speciaal
hiernaartoe voor haar voedsel!”

Central Park
Heiliegers vindt het jammer dat de
Houtrakkerbeemden voor veel mensen onbekend gebied is. “Onbekend
maakt vaak onbemind, terwijl dit onterecht is. Raadslid Theo van Heese
noemt het landschap heel treffend
een soort Central Park tussen de
grote steden Amsterdam en Haarlem.” Ondanks dat in verschillende
overeenkomsten het groene karakter
van het gebied is vastgelegd, hoopt
Heiliegers dat de mensen zelf altijd
het belang ervan blijven uitdragen.
“Dat is de basis van alles. Het zou
mooi zijn als dit blijft bestaan.”

De laatste stap in de besluitvorming over de samenvoeging van Haarlemmerliede
en Spaarnwoude en Haarlemmermeer is genomen:
de Eerste Kamer stemde
dinsdag 10 juli voor de fusie
van de twee gemeenten. De
Kamer heeft het wetsvoorstel
daarvoor ongewijzigd vastgesteld. De voorbereidingen
voor de samenvoeging zijn
in volle gang. Zaterdag 22
september is er een informatiemarkt in Spaarndam
voor inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude
over de fusie. Woensdag
21 november 2018 zijn de
gemeenteraadsverkiezingen
voor de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer. Kijk voor
meer informatie over de
fusie op haarlemmerliedehaarlemmermeer.nl.

Nieuw
gemeentewapen

Bij een nieuwe gemeente
hoort een nieuwe huisstijl én
een nieuw gemeentewapen.
De gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer
hebben op respectievelijk 3
en 5 juli ingestemd met het
voorstel voor dat nieuwe
wapen. Het nieuwe gemeentewapen is een combinatie
van elementen uit de twee
‘oude’ wapens. Het nieuwe
wapen heeft een blauwe achtergrond. Een diagonaal golvende lijn verdeelt het schild
in twee delen. Die golvende
lijn is afgeleid van de golven
uit het wapen van Haarlemmermeer. In het linkervlak
staat de leeuw uit het wapen
van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, in het rechtervlak het graan uit het wapen
van Haarlemmermeer. Boven
het wapen staat ook straks
weer de zogenaamde gouden ‘gravenkroon’ van drie
bladeren en twee parels. De
wapentekenaar van de Hoge
Raad van Adel gaat het
nieuwe gemeentewapen
nu vormgeven. Dat is naar
verwachting in september gereed. Het definitieve wapen presenteren de
gemeenten dan aan inwoners en ondernemers.

De ‘oude’ wapens van Haarlemmerliede en Spaarnwoude (links)
en Haarlemmermeer (rechts).

Rondleiding boerderij
Bijlsma

Pieter Heiliegers: “De lepelaarskolonie uit Haarlem komt speciaal naar de Houtrakkerbeemden voor voedsel.” Foto: Jur Engelchor

Meer
Meernieuws
nieuwsop
opwww.haarlemmermeer.nl/nieuws
haarlemmermeer.nl/informeer

Op zaterdag 14 juli 11.00 uur
stellen Pieter en Jacqueline
Bijlsma tijdens de PARK21
Zomerweken hun boerderij
open voor het publiek. Op
boerderij Bijlsma wordt
duurzaam geproduceerd.
De oergranen worden lokaal
verwerkt en afgezet. Regionale bakkers maken er brood
van. Ook wordt van het
graan regionaal bier en jenever gemaakt. Deelname aan
de rondleiding is gratis. Meer
informatie en aanmelden via
park21.info.

.
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Herdenking slachtoffers
MH17

Op dinsdag 17 juli herdenken de nabestaanden
van de slachtoffers van de
vliegramp met de MH17 hun
dierbaren. De bijeenkomst
is bij het monument in het
Park Vijfhuizen. Gedurende
de opbouw, de herdenking
en de afbouw is Park Vijfhuizen niet toegankelijk voor
publiek. Dat betekent dat het
park afgesloten is van zondag 15 juli tot en met woensdag 18 juli. Op dinsdag 17 juli
is de Vijfhuizerweg ter hoogte
van het park ook afgesloten.
De herdenking is alleen toegankelijk voor nabestaanden
en genodigden.

Het nationaal monument in Vijfhuizen ter nagedachtenis aan de
slachtoffers van vlucht MH17.
Foto: Kees van der Veer

Inloopbijeenkomst proef
knip Zwanenburgerdijk

Maandag 16 juli van 19.0021.00 uur is er een inloopbijeenkomst in De Olm, Olmenlaan 141 in Zwanenburg. Tijdens de bijeenkomst wordt
het plan voor een ‘proef-knip’
op de Zwanenburgerdijk toegelicht. De Zwanenburgerdijk
is een van de drukste stukken
Ringdijk in Haarlemmermeer.
Om de leefbaarheid te verbeteren gaat de gemeente bij
wijze van proef de Zwanenburgerdijk tijdelijk afsluiten
voor het doorgaand verkeer.
Op deze manier wil de
gemeente het vrachtverkeer
en sluipverkeer over de Zwanenburgerdijk tegengaan.
Dit is onderdeel van het
leefbaarder en aantrekkelijker
maken van de Ringdijk en de
Ringvaart. Meer informatie
staat op ringdijk-ringvaart.nl.

Colofon
InforMeer is een uitgave van de
gemeente Haarlemmermeer en
wordt wekelijks huis-aan-huis
verspreid in Haarlemmermeer
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Haarlemmermeer publiceert
haar officiële 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 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.

InforMeer brengt online méér nieuws
HAARLEMMERMEER - De gemeente publiceert sinds ruim een jaar veel
méér berichten en artikelen dan voorheen. Niet op papier, maar digitaal:
op haarlemmermeer.nl/informeer. Chef redactie van InforMeer, Petra
Faber, en nieuwscoördinatoren Jennifer Schoone-van Attekum en Chris
Hoogeveen over het hoe en waarom.
Sinds 1 april vorig jaar verschijnt
InforMeer online met dagelijks drie
tot vijf nieuwe berichten of artikelen.
Die worden via social media onder de
aandacht van het publiek gebracht.
Daarnaast valt de papieren versie nog
steeds op donderdag, ingevouwen
in HCnieuws en het Witte Weekblad,
op vele tienduizenden deurmatten in
heel Haarlemmermeer en nu ook in
Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Waarom publiceert de gemeente nu
meer dan vroeger? En meer via de
website?
Petra Faber: “Er gebeurt heel veel in
deze gemeente.” Chris Hoogeveen:
“En dit kanaal leent zich er uitste
kend voor om verslag te doen van al
die ontwikkelingen. We kunnen actu
eler zijn dan in de papieren InforMeer
en inwoners sneller informeren.”
Verdwijnt de papieren InforMeer straks?
Petra Faber: “Dat is niet het doel.
Weliswaar hebben ontwikkelingen
op digitaal gebied de toekomst, maar
er zijn ook nog veel inwoners die de
benodigde spullen niet in huis hebben
en niet digitaal zijn opgegroeid. Of die

liever nog een papieren krant willen
lezen. Ook in hun behoefte willen we
blijven voorzien.” Chris Hoogeveen:
“Precies. We willen de doelgroep
verbreden, geen lezers afschudden.”
Hoe staat het met de klachten over de
bezorging van InforMeer?
Jennifer Schoone: “We krijgen nog
regelmatig klachten, maar het zijn er
wel eens meer geweest. We spelen
klachten in elk geval door naar de
uitgever van HCnieuws en Witte
Weekblad. Dat is BDU.” Petra Faber:
“Bij BDU ligt ook de verantwoor
delijkheid. Die regelt ook eventuele
nabezorging.” De gemeente heeft
regelmatig overleg met BDU over
de bezorging en de maatregelen om
die te verbeteren. Chris Hoogeveen:
“Inwoners kunnen ook een papieren
InforMeer ophalen bij het raadhuis en
bij de servicecentra van de gemeente.
Maar je kunt natuurlijk ook gewoon op
haarlemmermeer.nl/informeer kijken.”
Bij welk aantal bezoekers van InforMeer
online zijn jullie tevreden?
Jennifer Schoone: “Het is lastig te
bepalen wanneer je succesvol bent.

Column burgemeester
Sinds ik burgemeester van Haarlemmermeer ben, vragen mensen mij vaak
waarin Haarlemmermeer verschilt van
Maastricht. Kan de polder op cultureel
gebied wel tippen aan de oudste stad
van Nederland? De geschiedenis van
Haarlemmermeer is misschien iets
minder rijk, maar deze gemeente is op
cultureel vlak zeker niet te onderschatten. In Maastricht kun je gezellig borrelen aan het Vrijthof, naar het Preuvenemint of genieten van het vioolspel van
André Rieu, maar in Haarlemmermeer
is er ook zéker meer dan genoeg te
beleven en te genieten. Er zijn steeds
meer ontwikkelingen op cultureel
gebied voor onze eigen inwoners en
voor mensen uit de wijde omgeving
die daarvoor naar de polder trekken.
Zo konden liefhebbers van lekker eten
en goede muziek afgelopen weekend
hun hart ophalen tijdens het food festival Haarlemmermeer Culinair. Helaas
heb ik deze gezelligheid en het lekkere
eten moeten missen. Maar waar ik
nog steeds met veel plezier en trots
op terugkijk is Concours Hippique in
juni. Het was oorspronkelijk een feest
voor ruiters, maar is inmiddels uitgegroeid tot een echte publiekstrekker
en is bijna net zo oud als de polder zelf.
Mensen van ver buiten de poldergrenzen kwamen naar het evenement om

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie

de sfeer te proeven en alle facetten
van de paardensport te ervaren. Net
als een aantal van onze andere evenementen is het vooral lokaal en regionaal georiënteerd en heeft daarmee
een solide thuisbasis. Dat is leuk voor
de bezoekers want je komt bekenden
tegen, voor de deelnemers want er
is een huiselijke sfeer en voor de financiën want het lokale bedrijfsleven
‘draagt’ het graag. Haarlemmermeer
mist misschien de harmonieën en
fanfares van Maastricht maar heeft
fantastische koren zoals het Haarlemmermeerse Mannenkoor Zang en
Vriendschap, waar ik beschermheer
van ben. In de afgelopen maanden
heb ik mogen ontdekken dat Haarlemmermeer ook op cultureel gebied zijn
mannetje wel staat en ben ik trots op
wat we te bieden hebben. Ik kijk dan
ook uit naar wat er nog komen gaat,
zoals Ontdek Hoofddorp in september.

Werken aan de weg

Halfweg
Amsterdamsestraatweg, 14 juli,
afgesloten (Touwtrekken).
Hoofddorp
Anna de Waalstraat, 17 juli, weg half
afgezet.

Er is sprake van groei en er zijn ook
steeds meer bezoekers die terugke
ren. Vorig jaar hebben zo’n 117.000
van de 150.000 inwoners minstens
één keer gekeken.” Chris Hooge
veen: “Wat het ingewikkeld maakt,
is dat Haarlemmermeer een diverse
gemeente is met zeer uiteenlopende
wijken en kernen.” Jennifer Schoone:
“Als je die versnippering bekijkt, vind
ik dat we het met InforMeer online
helemaal niet slecht doen.”
Een gemeentekrant wordt dikwijls
afgedaan als de ‘omroeptoeter’ van
B en W. Hoe zien jullie dat?

Petra Faber: “Burgemeester en
wethouders kunnen zeker aan het
woord komen in InforMeer, maar we
proberen echt journalistieke artikelen
te brengen, waarin ook inwoners aan
het woord komen. Óók inwoners die
niet zo blij zijn met het beleid van
de gemeente. Maar we zijn niet on
afhankelijk. Daar moeten we eerlijk
en duidelijk over zijn. We bedrijven
overheidsjournalistiek.”
Dit is een ingekorte en bewerkte
versie van een artikel op haarlemmer
meer.nl/informeer.

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’s zijn onder voorbehoud van
wijzigingen. Actuele informatie over de agenda’s via Twitter, iBabs, haarlemmermeer.nl/gemeenteraad of bij de griffie.
 Raadsplein
17.00-17.15 uur
		
		
17.15-18.15 uur
18.15-19.00 uur
19.00-20.00 uur
		
		
		
19.00-20.00 uur
		
20.30-22.00 uur
		
20.30-21.30 uur
		
Ca. 22.15 uur

19 juli
Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de
agenda, van de verslagen van 14 en 21 juni en van de lijst
van ingekomen brieven en stukken. Raadzaal
Vragenuur. Raadzaal
Pauze.
Sessie Voorbereidingsbesluit industrieterrein Van Groningen
en bedrijventerrein De Pionier (2018.0031863) / Aankoop
van percelen grond van Van Groningen in Nieuw-Vennep
(2018.0032333) – mogelijk gedeeltelijk besloten. Raadzaal
Sessie Ontwerp-omgevingsvisie NH2050 Provincie NoordHolland (nummer raadsstuk nog niet bekend). Heijezaal
Sessie Gebiedskaart Lisserbroek 2040 (2018.0031947).
Raadzaal
Sessie Voortgangsrapportage mobiliteit juni 2018
(2018.0040247). Heijezaal
Stemmingen.

 Raadsplein 12 juli
19.00 uur: Sessiedebat nieuwbouw, restauratie en herinrichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius (Raadzaal); 19.00 uur: Sessie Beukenhorst-West/
Hyde Park: kader voor de transformatie naar een gemengd stedelijk gebied/
aanwijzen van projectgebied Beukenhorst-West als categorie van gevallen
waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is op grond van artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht (Heijezaal); 20.30 uur: Hoorzitting
en sessie bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost (Raadzaal).
Vanaf 23 juli is het zomerreces. De raad komt weer bij elkaar op
donderdag 6 september 17.00 uur.

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:
Badhoevedorp
Koekoekslaan, 16-27 juli, weg half
afgezet.
Egelantierstraat en Vlierstraat ,16-20
juli, werkzaamheden op de stoep.

Petra Faber, Chris Hoogeveen en Jennifer Schoone van InforMeer brengen het nieuws
naar de inwoners. Foto: Margo Oosterveen

Kruisweg, 14 juli, afgesloten
(Kortebaandraverij).
San Marco, 17 juli, weg half afgezet.
Nieuw-Vennep
Hoofdweg-Westzijde (vanaf viaduct
Noordelijke Randweg), 13-16 juli,
afgesloten (PARK21 Zomerweken).
Vijfhuizen
Vijfhuizerweg, fietspad langs Expo,
17 juli, afgesloten (Herdenking MH17)

Een compleet overzicht van de tijdelijke verkeersmaatregelen staat op
haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er haarlemmermeer.nl/
werkenaandeweg.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

■ 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. 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

