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De avondvierdaagse met afvalbingo
NIEUW-VENNEP - “Houd het parcours kraakhelder!” Met die woorden gaf
de speaker vorige week dinsdag het startschot voor de avondvierdaagse
in Nieuw-Vennep. De boodschap was al even helder: gooi tijdens het
lopen niet je afval op straat, maar ruim het op of neem het mee.
Juni is de maand van de avondvierdaagse. Dit jaar besteedt gemeente
Haarlemmermeer extra aandacht aan
een schone avondvierdaagse, waarbij
geen zwerfafval wordt achtergelaten.
Alles wordt verzameld in zakken en
bakken. Zwerfafval is een van de
grootste ergernissen van inwoners
van Haarlemmermeer. Het is schadelijk voor mensen, dieren en de omge-

ving. Veel zwerfafval komt uiteindelijk
in de zee terecht, waardoor de oceanen veranderen in een plastic soep.
Tijdens de avondvierdaagse kunnen
deelnemers hier wat aan doen.
Zwerfie-bingo
NMCX Centrum voor Duurzaamheid
deelt tijdens de avondvierdaagse
afvalzakken uit en organiseert de

‘zwerfie-bingo’. De deelnemers
krijgen kaarten met daarop verschillende soorten zwerfafval, die tijdens
de route kunnen worden gezocht en
verzameld. Zo worden ze op speelse
wijze uitgedaagd om op zoek te gaan
naar zwerfafval. Elke avond maken
ze kans op een leuke prijs, maar daar
gaat het natuurlijk niet om. Sjaak Veeken van NMCX legt uit: “Het gaat erom
dat de kinderen zich bewust worden
van de effecten van zwerfafval. Door
de zwerfie-bingokaarten gaan ze beter
om zich heen kijken, en realiseren ze
zich wát allemaal zwerfafval is. Dat is

De kinderen helpen de buurt schoon te houden tijdens de avondvierdaagse. Foto: Jur Engelchor

dus niet alleen dat plastic flesje of die
lege zak chips, het is bijvoorbeeld ook
een bananenschil of een klokhuis. We
willen dat het parcours er na afloop
net zo schoon bij ligt als voor het
begin van de avondvierdaagse. Liefst
nog schoner natuurlijk.”
Limonade en een appel
Ouders die deze avond meelopen in
Nieuw-Vennep vinden het een goed
initiatief: “Ja, zwerfafval opruimen,
daar ben ik sowieso voor. En we
lopen er toch langs, dan kunnen
we net zo goed iets oprapen.” De
avondvierdaagse is elk jaar weer een
feest van herkenning, alleen is de
lange sliert lopers nu voorzien van
groene afvalzakken. Auto’s stoppen,
fietsers stappen af of nemen toch
maar een omweg. Ouders proberen
hun uitgelaten kinderen in de buurt
te houden. Jongetjes klimmen in
lantaarnpalen en meisjes sabbelen
aan een citroen gewikkeld in een
zakdoek. Als de 10 kilometerlopers
nog niet halverwege zijn, klinkt uit
een groepje al de vraag: “Wanneer is
het nou pauze?” “Straks”, antwoordt
een ouder. “In het park krijgen we
limonade en een appel.” Nieuw is het
antwoord: “Jammer dat het klokhuis
niet op de bingokaart staat!”
De hele maand wordt nog in verschillende dorpen en kernen de avondvierdaagse gelopen.
Dit is een ingekorte versie van een
verhaal op haarlemmermeer.nl/
informeer. Voor inwoners die ook aan
de slag willen met het opruimen van
zwerfafval in hun wijk heeft NMCX
een uitgebreide lijst met ideeën:
nmcx.nl/ideeen.

Gebiedskaart: nieuwe mijlpaal voor Lisserbroek
LISSERBROEK – Het college van
B en W heeft het raadsvoorstel
voor de Gebiedskaart Lisserbroek
2040 goedgekeurd. Hierin staan de
voorwaarden voor de ontwikkeling van dit dorp waar de komende
decennia twee nieuwe wijken worden gebouwd, Binnenturfspoor en
Noord. Een mooie mijlpaal.
De Gebiedskaart Lisserbroek 2040
beschrijft hoe de nieuwe wijken
Binnenturfspoor en Noord kunnen
worden ingepast in de omgeving.
Daarvoor zijn negen uitgangspunten
opgesteld, zoals een centrale ligging
van het dorpshart, behoud van de
karakteristiek van het landschap,
ontlasten van de polderwegen en
autoverkeer zo snel mogelijk uit
de wijken naar buiten leiden. De
gebiedskaart gaat verder over bereikbaarheid, voorzieningen, duurzaamheid, economie en bedrijvigheid.
Het document is een vervolg op het
‘Ambitiedocument Lisserbroek’ dat
in 2015 al is vastgesteld. Beide zijn

tot stand gekomen door samenwerking van dorpsvertegenwoordigers,
ontwikkelaars en de gemeente.
Trots
Ontwikkelingsmanager Olga Wagenaar van Amvest: “De samenwerkende ontwikkelaars zijn trots op dit
moment waarop het resultaat van
intensief overleg met het dorp en de
gemeente aan de buitenwereld wordt
getoond. En wat wij heel bijzonder
vinden is dat dit een product is van
de drie partijen in het zogeheten
Driehoeksoverleg. We hebben open
gediscussieerd, waren het niet altijd
eens, maar we hebben een verbinding gevonden in deze gebiedskaart.
Samen werken we aan Lisserbroek,
een thuis voor jong en oud!”
Driemaal zoveel inwoners
Er is grote behoefte aan woningen in
Haarlemmermeer. Met de bouw van
woningen in de twee gebieden in
Lisserbroek verdrievoudigt het aantal
inwoners van het dorp van 3.500
naar circa 10.000. Bert Mens namens
de dorpsvertegenwoordiging: “De
Gebiedskaart Lisserbroek 2040
is een experiment in uitgebreide
participatie. Dat is voor alle betrokkenen een leerschool. We weten nu
beter wat er nodig is om deze vorm

van samenwerken tot een succes te
maken.”
Woningbouwopgave
Wethouder Adam Elzakalai: “Het is
een nieuwe manier van samenwerken. We kunnen er een hoop van
leren. De ontwikkelingen voor Lisserbroek dragen bij aan de woningbouwopgave van Haarlemmermeer en de
regio. Ik ben als wethouder Ruimtelijke Ordening trots op het proces en
de twee producten die er nu liggen.”

Vervolg
De Gebiedskaart Lisserbroek 2040
moet nog worden besproken in de
gemeenteraad. Naar verwachting
gebeurt dit voor de start van het
zomerreces op 23 juli. Daarna volgt
de verdere uitwerking van de wijken
Binnenturfspoor en Noord en van het
centrumgebied Lisserbroek.
De Gebiedskaart Lisserbroek 2040
staat op haarlemmermeer.nl/lisserbroek.

De entree van Lisserbroek via de Lisserweg. Foto: Danny de Casembroot
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‘Hoofddorp in ontwikkeling’
is de titel van de informatiemarkt van de gemeente op
zaterdag 23 juni van 11.0015.00 uur in het raadhuis.
De markt is bedoeld voor
iedereen die in Hoofddorp
woont. Ook andere Haarlemmermeerders zijn van harte
welkom. De markt heeft drie
thema’s. ‘Wonen’ gaat over
de nieuwe woonwijken die
in ontwikkeling zijn. ‘Leven’
gaat over alles wat belangrijk is in de wijk: veiligheid,
verkeer of afvalinzameling
bijvoorbeeld. Bij ‘Meedoen’
gaat het vooral over het
welzijn van mensen, de hulp
die ze kunnen krijgen, de
voorzieningen en activiteiten
die er zijn. Er zijn informatiekramen en bezoekers kunnen
meepraten. Bijvoorbeeld
over ‘de wijk van de toekomst’ of ‘de leefbare wijk’.
Meer informatie in InforMeer
van volgende week.

Stem op Groenste Idee

Wat wordt hét Groenste Idee
2018? Stemmen kan nog tot
17 juni. De publieksstemmen
tellen voor 50 procent mee bij
het kiezen van de winnaars.
De zes geselecteerde finalisten zijn in willekeurige volgorde: Grow Your Own House,
Jeugdland 2.0, Uw Deelfiets,
de BioExpress tegen voedselverspilling, Waterproof in Pax
en Ponics 21. Meer informatie
over deze projecten staat op
nieuwepioniers.nl/finalistengroensteidee. Ook stemmen
kan via deze website. Dit
jaar is er voor het eerst een
speciale Voedselprijs. De winnaar daarvan is al bekend:
Niels Beukema met zijn idee
Meer&Deel. Beukema wil een
ontmoetingsplek creëren voor
Haarlemmermeerders, waar
zij kennis kunnen maken
met elkaar en lokaal geproduceerd biologisch eten. De
Voedselprijs staat los van het
jury- en publieksoordeel, de
winnaar is geselecteerd door
de voedselexpert van NMCX.

Iemand voordragen voor
lintjesregen

Veertien inwoners uit Haarlemmermeer en drie inwoners uit Haarlemmerliede en
Spaarnwoude ontvingen in
april tijdens de lintjesregen
een Koninklijke onderscheiding. Mensen die een uitzonderlijke prestatie hebben
geleverd of die zich vijftien
jaar of langer vele uren per
week inzetten als vrijwilliger,
komen voor zo’n ereblijk in
aanmerking. Iedereen kan
iemand voordragen die het
verdient in het zonnetje te
worden gezet. Voordragen
voor de lintjesregen van 2019
kan tot 15 juli 2018. Meer
informatie via 0900 1852 en
haarlemmermeer.nl/lintjes.

Geen drones tijdens
Awakenings

Het gebruik van modelvliegtuigen of drones nabij
of boven recreatiegebied
Spaarnwoude tijdens het festival Awakenings op zaterdag
30 juni is verboden. Dit geldt
zowel voor recreatief als professioneel gebruik. Het is hinderlijk en kan gevaar opleveren voor bezoekers, artiesten,
medewerkers van de festivalorganisatie en hulpdiensten.
Burgemeester Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude heeft hiervoor
een noodbevel uitgevaardigd.
Op haarlemmerliede.nl
staat een plattegrond van
het gebied waarvoor het
noodbevel geldt. In Haarlemmerliede en Spaarnwoude
en in Haarlemmermeer geldt
altijd al een zogeheten noflyzone vanwege de veiligheid rondom Schiphol. Door
het noodbevel is het nu ook
verboden om modelvliegtuigen of drones bij je te dragen
tijdens Awakenings.

Park Zwanenburg
aangekocht

Gemeente Haarlemmermeer
en provincie Noord-Holland
hebben samen Park Zwanenburg gekocht van het Rijk
voor 330.000 euro. Het Rijk
stoot vastgoed af en had het
park te koop gezet. Omdat
veel inwoners uit Zwanenburg en Halfweg van dit
recreatiegebied gebruikmaken hebben de gemeente en
de provincie het park overgenomen. Het beheer en onderhoud blijven bij Recreatieschap Spaarnwoude, dat het
park al sinds 2010 beheert.

Foto: Margo Oosterveen

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.

Concours Hippique voor jong en oud
HOOFDDORP - Iedere maand publiceert de gemeente zo’n 250 officiële
bekendmakingen. InforMeer gaat op zoek naar de verhalen achter die
bekendmakingen. Ronald Boers runt samen met zijn vrouw Sanne Winters manege Stal ’t Kabel in Nieuw-Vennep. Vorig jaar werden zij betrokken bij het initiatief om één van Nederlands oudste evenementen nieuw
leven in te blazen: het Concours Hippique Haarlemmermeer.
“Ondanks dat het evenement altijd
succesvol was, schortte het twee jaar
aan een bestuur dat het kon organiseren. Daar moest verandering in komen
en wij besloten in 2016 om jong en
oud weer kennis te laten maken met
de veelzijdige paardensport.” Ronald
Boers, bestuurslid van het Concours
Hippique, hoopt dat de 108e editie,
van vrijdag 15 juni tot en met zondag
17 juni in het Haarlemmermeerse Bos,
net zo’n succes wordt als vorig jaar.
“Toen bezochten zo’n 20.000 mensen het Concours Hippique.”
Strodorp
De deelnemers zijn van alle niveaus:
van amateur tot professioneel
spring- of dressuurruiter. Met een
zeer gevarieerd programma is het
evenement aantrekkelijk voor jong en
oud. “Onder de bomen creëren we
een festivalterrein met foodtrucks,

een kinderdorp met indianententjes,
stands met paardenspullen, overdekte terrasjes en natuurlijk ponyritjes.”
Verder zijn er optredens, zoals die
van een stuntman met roofvogels en
brandende hoepels. Zaterdagavond is
er een show met een carrousel van
zestien zwarte Friese paarden die er
indrukwekkend uitzien met hun weelderige manen en dansende staarten.
Vergunning
Alles wat met vergunningen te
maken heeft, is uitbesteed aan
Bas Verhoeven van V2 Facility, die
gespecialiseerd is in de facilitaire
dienstverlening rond sportevenementen. “Zoveel verschillende zaken
moeten in orde zijn: de aggregaten
die zorgen voor voldoende elektra
moeten minstens vier meter van de
bebouwing afstaan. Mocht plots een
storm opsteken, dan is een evacua-

Column burgemeester
In de nacht van zaterdag 9 op zondag
10 juni zijn op de A4 tientallen motor
rijders bekeurd. Waarom?
“Afgelopen maanden heb ik regelmatig de loftrompet gestoken over de
hartelijkheid van onze inwoners en
de mooie dingen die ik tijdens mijn
‘Rondje Door de Polder’ tegenkwam.
Dat bleek zo uitnodigend dat in de
nacht van zaterdag 9 juni op zondag
10 juni tegen de duizend motorrijders
uit het hele land hierheen kwamen:
om hun rondje door Haarlemmermeer te rijden…
Dat was niet de bedoeling natuurlijk.
Want hoewel toeren in kleine groepjes leuk is voor de mensen zelf en de
omstanders, is het in deze aantallen
toch al snel een verstoring van de
openbare orde. En in dat geval sta ik
mensen niet met open armen te ontvangen. De politie heeft dan ook namens mij aan de motorrijders meegedeeld dat ik een noodverordening heb
uitgevaardigd. Daarin heb ik kort door
de bocht gezegd, dat ik de dames en
heren verzoek zich te houden aan de
verkeersregels en aan de aanwijzingen van de politie.
In diverse media heeft u kunnen lezen dat dit niet bij iedereen in goede

Badhoevedorp
Anemoonpad / Dahliastraat (fietspad),
18 juni-24 augustus, afgesloten.
Leliestraat, 19 juni, weg half afgezet.
Sloterweg ter hoogte van nr. 400,
18 juni, afgesloten.
Hoofddorp
Frans Mahnpad (fietspad) 18-22 juni,
afgesloten.
Taurusavenue, 14 juni, weg half
afgezet.
Lisserbroek
Lisserdijk (brug), 18-29 juni, weg half
afgezet.
Nieuw-Vennep
Oosterdreef, 15-16 juni, afgesloten
(Motorcross).

tieplan noodzakelijk. En ondanks dat
het terrein rondom is afgezet met
hekken, moeten hulpdiensten op elk
moment het evenemententerrein
op kunnen komen.” Een vergunning
wordt verleend als voldaan is aan
voorgeschreven richtlijnen. Veiligheid

staat voorop, maar garanties dat
er niks misgaat, zijn niet te geven.
“Door goed voorbereid te zijn, kun je
gelukkig veel risico’s uitsluiten.”
Kijk voor alle informatie en het
programma op concourshaarlemmermeer.nl

Officiële bekendmakingen per e-mail ontvangen
Vergunningaanvragen, -verleningen en andere officiële bekendmakingen van de gemeente, het hoogheemraadschap van Rijnland, de
provincie en het Rijk zijn te vinden via officielebekendmakingen.nl.
Via overuwbuurt.overheid.nl kan iedereen een abonnement nemen op
een e-mailservice en zo bekendmakingen over zijn of haar buurt (‘Berichten over uw buurt’) via e-mail ontvangen. De app ‘Over uw buurt’
maakt overheidsberichten uit heel Nederland toegankelijk. Wie geen
toegang heeft tot internet, kan contact opnemen met de gemeente,
telefoon 0900 1852.

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie
aarde viel. Sommigen probeerden de
controlepost langs de A4 te ontvluchten, anderen werden tijdens de controle geconfronteerd met openstaande boetes of onvolledige papieren,
enzovoort. Kortom, echt onschuldig
en relaxed was het allerminst.
Zo’n noodverordening is een zwaar
middel om in te zetten. De samenwerking met politie Amsterdam en
Haarlemmermeer was optimaal en
samen weeg je af wat de verstandigste instrumenten zijn. Aangezien
je pas redelijk laat de exacte locatie
kunt achterhalen van de verzamelplaats moet je snel schakelen. Met de
noodverordening in de hand, kon de
politie adequaat optreden. En natuurlijk ga je achteraf de gemeenteraad en
de Commissaris van de Koning informeren. Want vrijheden ontnemen is
geen lichtvoetige zaak.”

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

Het Concours Hippique Haarlemmermeer is komend weekend, van vrijdag 15 juni tot en
met zondag 17 juni, in het Haarlemmermeerse Bos. Foto: Renata Jansen-Fotografie

Venneperweg, 18-25 juni, fietspad
afgesloten (Beach Nieuw-Vennep).
Oude Wetering
Huigsloterdijk (brug), 19 juni,
afgesloten.
Rijsenhout
Blauwe Beugelstraat, Boeierstraat,
Drakenstraat, Verremeerstraat, 14 juni,
afgesloten (wielerwedstrijd).
Rozenburg
Aalsmeerderweg 670, 18-22 juni,
weg half afgezet.
Schiphol
Koolhovenlaan, 14 juni-20 juli, weg half
afgezet.
Zwanenburg
Proosdij, 15-25 juni, afgesloten.

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

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
19.00-20.30 uur
		
20.30-21.30 uur
		
		
20.30-21.30 uur
		
		
21.30-22.00 uur
		
Ca. 22.15 uur

21 juni
Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de
agenda, van de verslagen van 24 mei 2018 en van de lijst
van ingekomen brieven en stukken. Raadzaal
Vragenuur. Raadzaal
Pauze.
Raadsdebat Jaarstukken 2017 gemeente Haarlemmermeer
(2018.0025313). Raadzaal
Sessie Jaarrekening 2017, Begrotingswijzigingen 2018,
Programmabegrotingen 2019 Recreatieschap Spaarnwoude
(2018.0030109). Raadzaal
Sessie Grondexploitatie Lincolnpark Eerste Fase en
Vaststelling Bestemmingsplan Hoofddorp Lincolnpark
fase 1; mogelijk gedeeltelijk besloten. Heijezaal
Hoorzitting Bestemmingsplan Hoofddorp Schiphol Trade
Park Entreegebied (2018.0025109). Raadzaal
Stemmingen

 Raadsplein 14 juni
19.00 uur: Vragensessie; 19.30 uur: Sessie Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en omlegging A9 - Voortgangsrapportage 2018; 19.30-20.30 uur: Sessie
Verkiezingen (2677555) (Heijezaal); 20.30-21.30 uur: Besloten Sessie Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) (Raadzaal).
Volgend Raadsplein: donderdag 28 juni 13.00 uur: Algemene Beschouwingen, Voorjaarsrapportage 2018, Strategische Agenda van de raad,
Meerjarenperspectief investeringen per voorjaar 2018; Advies Jongerengemeenteraad.
■ 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

‘Dit contrast typeert Haarlemmermeer’
die veelzijdigheid laat zien. “Natuurlijk zijn de fruitboomgaard
op de Olmenhorst of Schiphol
Plaza ook locaties die Haarlemmermeer kenmerken, maar
deze plek heeft alles in zich.”

HAARLEMMERMEER – Op 1 januari 2019 fuseert Haarlemmermeer
met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De acht 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 als eerste
wethouder Adam Elzakalai (Economische Zaken, Sport en Ruimtelijke ordening) over zijn plek ‘met
twee gezichten’.

Stoeltje uitklappen
Graag rijdt Elzakalai vroeg in
de ochtend over de Rijnlanderweg op weg naar een afspraak
of werk. “De roodgekleurde
zon te zien opkomen boven de
weilanden, terwijl de mistsluiers langzaam optrekken boven
de poldergrond, betoverend
mooi! Tegelijkertijd hoor je
de motoren van vliegtuigen
die langskomen en zich klaar
maken voor een nieuwe vlucht
of veilige landing.” Die tegenstelling ervaren, is volgen
de wethouder letterlijk het
beleven van Haarlemmermeer.
“Dus pak die fiets of mik een
stoeltje achter in de auto en
klap ‘m uit op deze plek. Neem
de verschillende gezichten in
je op die deze plek te bieden
heeft en je snapt wat deze
plek bijzonder maakt.”

Staand op de Rijnlanderweg die
parallel aan de A4 loopt, sluit Adam
Elzakalai zijn ogen. Hij draait zijn
rug naar de snelweg. “Open ik
mijn ogen dan zie ik een prachtig polderlandschap: akkers met
groeiend graan, omzoomd door
bomen waartussen hier en daar
een boerenbedrijf te zien is.” Een
gigantische, blauwe Boeing 747
die net de brug over de snelweg is
gepasseerd, taxiet voorbij. Elzakalai
draait zich om: “Kijk, hier heb je een
compleet ander uitzicht! Vliegtuigen
die opstijgen en landen, verkeer dat
voorbijsnelt en de verkeerstoren van
Schiphol.”
Wethouder Adam Elzakalai: “Hier komen twee werelden samen.” Foto: Jur Engelchor
Rust én dynamiek
Precies op deze plek komen volgens
Elzakalai twee werelden samen. De

gemeente zoals die vroeger was en
ook voor een deel zal blijven: agrari-

sche en landelijk, en hoe zij nu is: levendig en met een sterk economisch

Hulp als je ouders gaan scheiden
HAARLEMMERMEER – “Ouders die in echtscheiding liggen en in de knel
komen, kunnen zich als kinderen gedragen. De rollen zijn omgedraaid als
het de kinderen zijn die tegen hun vader zeggen: jeetje, kan je niet gewoon aardig doen tegen mama?” aldus kindertherapeut Marsha Pinedo.
Stichting Villa Pinedo is op zoek naar meer buddy’s om kinderen van
gescheiden ouders te helpen.
In haar gesprekken met ouders en
kinderen viel het Marsha Pinedo op
dat kinderen vaak een stuk wijzer
zijn dan hun ouders op het moment
van echtscheiding. Maar ook dat
veel kinderen zich alleen voelen.
“Ze hebben vaak het gevoel dat zij
alleen een scheiding meemaken. Ze
praten niet over hoe het thuis gaat,
uit schuldgevoel en loyaliteitsgevoelens. Villa Pinedo is opgericht om
kinderen van gescheiden ouders te
laten weten dat ze niet alleen zijn.
Dat er een plek is waar ze kunnen
praten met iemand die hetzelfde
heeft ervaren.”
Buddy’s
Een belangrijke rol bij Villa Pinedo
spelen de zogenoemde online
buddy’s. Dit zijn jongeren van 18 tot
26 jaar die zelf een scheiding van
hun ouders hebben meegemaakt.
Zij hebben een training gevolgd om
kinderen in diezelfde situatie te kunnen ondersteunen. Aan Villa Pinedo
zijn ongeveer tweehonderd buddy’s
verbonden. Marsha Pinedo: “Op basis van ervaring en waar de kinderen

tegenaan lopen, worden de kinderen
aan de buddy’s gekoppeld. Het is
heel anders communiceren met een
buddy dan met een psycholoog.
Een buddy snapt uit eigen ervaring
waar een kind het over heeft. Ze
chatten via een speciale app van Villa
Pinedo.”
Papa brengt
Villa Pinedo monitort alle gesprekken
tussen de buddy’s en de kinderen.
Marsha pakt een voorbeeld van een
gesprek erbij tussen een buddy en
een jongere die elkaar net kennen.
De buddy vraagt aan de jongere: “Ga
je zelf naar je moeder toe of brengt
je vader je? En hoe doen ze dan tegen elkaar?” De jongere antwoordt:
“Papa brengt. En ze spreken elkaar
niet.” Zo nodig wordt gekeken of een
kind meer hulp nodig heeft. Het kan
er namelijk ook best heftig aan toe
gaan. Een meisje van 12 vertelt dat
“papa altijd wil praten over dat we bij
mama willen wonen. Mijn broertje
voelt zich niet veilig meer.” Marsha
legt uit: “Als er een buddy is die ook
bang is geweest voor één van de

Jongeren van Villa Pinedo tijdens een trainingsweekend. Foto: Villa Pinedo

ouders, dan kunnen we die ervaring
voor hulp gebruiken.”
10.000 kinderen en jongeren
Marsha Pinedo: “We willen kinderen
laten weten dat ze bij ons terecht
kunnen. Daarom willen we in Haarlemmermeer samen met wethouder
Marjolein Steffens-van de Water
zo snel mogelijk de scholen in om
voorlichting te geven.” In Haarlemmermeer maken jaarlijks minimaal
zeshonderd kinderen en jongeren van
0 tot en met 17 jaar een scheiding
van hun ouders mee. Er is geen goed
zicht op relatiebreuken van ouders
die niet officieel zijn getrouwd of als
partners staan geregistreerd, dus
waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal hoger. Bij elkaar opgeteld hebben
ruim 10.000 kinderen en jongeren
onder de 18 jaar in Haarlemmermeer
ouders die gescheiden zijn.
Goede afspraken
Marsha ziet gelukkig ook regelmatig
voorbeelden van scheidingen die
goed gaan. “Als ouders goede afspraken maken, zich daaraan houden en
respectvol met elkaar omgaan, dan
is het welbevinden van een kind na
twee jaar te vergelijken met een kind
uit een gezin dat bij elkaar is. Dat is
de boodschap die verteld moet worden. Als je gaat scheiden betekent
dat niet dat je kind een slachtoffer is.
Het is natuurlijk vervelend. Maar het
wordt pas echt vervelend als er door
ruzie een koude oorlog ontstaat, de
financiële situatie snel slechter wordt
of als een kind ver weg van school en
vriendjes raakt door een verhuizing.”
Dit is een ingekorte versie van een
artikel op haarlemmermeer.nl/informeer.
Ouders en kinderen kunnen voor
meer informatie terecht bij Villa
Pinedo, villapinedo.nl of het Centrum
voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer, cjghaarlemmermeer.nl. Ook
jongeren die een scheiding van hun
ouders hebben meegemaakt en die
als buddy kinderen willen helpen, zijn
van harte welkom.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/informeer

hart. “Juist het contrast tussen de
rust, ruimte en het groen aan de ene
kant en de dynamiek aan de andere
kant maakt dat ik graag op deze plek
kom.” Het typeert de gemeente
Haarlemmermeer omdat het precies

Verkiezingen
Woensdag 21 november zijn de
gemeenteraadverkiezingen voor
de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

PARK21 Zomerweken
komen eraan!

Beeld: gemeente Haarlemmermeer
HAARLEMMERMEER – Uit eten bij
de boer, film kijken in de openlucht, klimmen naar grote hoogtes: het kan allemaal tijdens de
PARK21 Zomerweken van 4 juli tot
en met 15 juli.
PARK21 is nog niet af, maar er kan al
heel veel. Om dat te laten zien zijn er
de PARK21 Zomerweken. Met direct
al tijdens de opening op 4 juli een
spectaculaire demonstratie ‘e-skateboard’ in Klimpark21, het eerste park
in Nederland waar bezoekers deze
unieke activiteit kunnen beoefenen.
Tijdens een klimclinic kan iedereen
de kick van het klimmen zelf ervaren
en skeelervereniging Lisserbroek laat
kinderen kennismaken met het echte
skeeleren.
Bierfestival
Een openluchtbioscoop, een pop-up
camping, spinnenjacht, circustheater,
boerengolf: de PARK21 Zomerweken
bieden een gevarieerd programma
voor jong en oud. PARK21 is een

gebied van 1.000 hectare, gelegen
tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp
Een van de doelen van het park is om
een ontmoeting te creëren tussen
stad en platteland. Daarvoor zijn dan
ook volop mogelijkheden tijdens de
Zomerweken. Bijvoorbeeld uit eten
gaan bij de boer, rondleidingen bij
een PARK21-boer en een bierfestival
op een boerenerf.
PARK21-dag
Na een succesvolle eerste editie
vorig jaar is er op 7 juli weer de
PARK21-dag voor iedereen die meer
wil weten over PARK21. Bezoekers
kunnen hun vragen stellen in de
speciale PARK21-wagen en meedoen
met de fietstocht door het park of
met een van de andere leuke activiteiten.
Kijk voor het programma op park21.
info/agenda. Voor een aantal activiteiten geldt een maximum aantal
deelnemers, het is dus verstandig
vroeg aan te melden.

