Gemeenteraadsverkiezingen in november
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Nieuwe gemeente, nieuwe huisstijl

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen in
Nederland, maar niet in
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Op woensdag 21 november 2018 kiezen inwoners van
deze twee gemeenten één
gezamenlijke gemeenteraad.
Vanaf januari 2019 is er een
nieuwe gemeente met meer
dan 150.000 inwoners en 31
kernen, in een gebied dat
loopt van het Noordzeekanaal tot Weteringbrug en
Buitenkaag. Het raadgevend
referendum over de nieuwe
Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Wiv), de
zogeheten sleepwet, is op 21
maart 2018 wél in Haarlemmermeer en in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, net
als in heel Nederland.

Workshop Politiek Actief

HOOFDDORP - Haarlemmerliede
en Spaarnwoude en Haarlemmermeer gaan vanaf 2019 samen verder als één gemeente. Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe
huisstijl. De twee burgemeesters
Pieter Heiliegers en Onno Hoes en
wethouders Ap Reinders en Raymond van Haeften presenteerden
deze week drie kleurrijke voorstellen: “We nodigen iedereen uit om
ook zijn of haar favoriet te kiezen.”
Dat kan op haarlemmerliede-haarlemmermeer.nl/huisstijl.
De nieuwe gemeente Haarlemmermeer heeft straks 31 dorpen
en kernen, grote groengebieden en
recreatiegebieden, kantorenlocaties en Schiphol en is ambitieus en
welvarend. Drie ontwerpbureaus zijn
gevraagd om een huisstijl te ontwerpen die daar perfect bij past.
Nieuw jasje
De bureaus maakten elk een voorstel
voor een nieuwe huisstijl, mét een
logo en met voorbeelden van webpagina’s, visitekaartjes en een auto in
de nieuwe stijl en kleuren. Conceptontwerp A is ‘een levend logo voor

een levendige gemeente’
met de Haarlemmermeerse H als basis. Conceptontwerp B is ‘het logo uit
Haarlemmermeer, het logo
voor Haarlemmermeer,
het logo van Haarlemmermeer’. Het beeldmerk van
conceptontwerp C voegt
de beginletters van Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude samen ‘tot een deel van een
schakel die ondernemers
en inwoners verbindt’.
Stemmen
Omdat het om een nieuw
jasje gaat voor hún nieuwe
gemeente, zijn inwoners
en ondernemers uitgenodigd om te laten weten
welk conceptontwerp volgens hen het beste is. Zij
weten natuurlijk als geen
ander welke huisstijl het
Burgemeester Onno Hoes, wethouder Ap Reinders en burgemeester Pieter Heiliegers kiezen hun
beste past bij de nieuwe
favoriete huisstijlontwerp. Foto: gemeente Haarlemmermeer
gemeente.
Ook de burgemeesters, wethouvoorkeur aan. Zo bepalen bewoners,
bewoners en ondernemers telt voor
ders en raadsleden van de twee
ondernemers en bestuurders samen
vijftig procent mee.
gemeenten die fuseren, geven hun
welk concept wint. De mening van
Tentoonstelling
De drie conceptontwerpen zijn nog
tot 25 februari te zien op 24 locaties
in 19 kernen van de nieuwe gemeente: van Spaarndam tot Burgerveen
nu gasloos te bouwen. Alle nieuw30 januari 2018 nam om de gasaanen van Beinsdorp tot Halfweg. Het
bouwplannen voor woningen die
sluitplicht voor nieuwbouw uit de wet zijn vooral dorps- of buurthuizen of
voortaan worden gemaakt zijn zonder te schrappen.
bibliotheken, maar ook het raadhuis
gasaansluitingen. De intentieoverin Hoofddorp en het gemeentehuis in
eenkomst sluit goed aan bij het
Lees het hele artikel op:
Halfweg. Stemmen op je favoriet kan
besluit dat de Tweede Kamer dinsdag haarlemmermeer.nl/informeer
tot en met 26 februari op de locaties
van de tentoonstelling, maar ook via
haarlemmerliede-haarlemmermeer.
nl. Daar staan ook alle locaties van
de tentoonstelling. Iedereen kan één
keer stemmen. Alleen stemformulieren waarop de naam van de stemmer en een e-mailadres zijn ingevuld,
tellen mee.

Haarlemmermeer is duurzaamste
HAARLEMMERMEER - De gemeente Haarlemmermeer heeft de
Duurzaam Bouwen Award 2018
gewonnen.
Vanwege de brede en integrale aanpak liet Haarlemmermeer in de categorie ‘Meest Duurzame Gemeente’
Amsterdam en Ooststellingwerf
achter zich. De feestelijke uitreiking
vond plaats tijdens het Duurzaam
Gebouwd Congres op donderdag
1 februari in Het Cultuurgebouw in
Hoofddorp. Wethouder Tom Horn
(Wonen), nam de prijs in ontvangst.
“Dit inspireert om verder te gaan op
de ingeslagen weg.”

Prijzen winnen
Onder de stemmers worden drie prijzen verloot: twee bioscoopkaarten,
twee kaarten voor Mysteryland of
een dinerbon voor twee personen.

Gasloos
De gemeente Haarlemmermeer,
de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en 24 andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam
ondertekenden tijdens het congres
een intentieovereenkomst om vanaf

Programmamanager Duurzaam Alex Tuinstra, wethouder Tom Horn (Wonen), juryvoorzitter Duurzaam Bouwen Awards Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen en dagvoorzitter
Inge Diepman. Foto: Renata Jansen

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

Wordt vervolgd
De namen van de ontwerpbureaus
worden nog niet bekendgemaakt.
Dat gebeurt in maart als bekend is
welk conceptontwerp het wordt. Dat
bureau werkt het conceptontwerp vervolgens uit tot een volledige nieuwe
huisstijl. Vanaf 2019 krijgen dan
bijvoorbeeld de website, social mediaaccounts, briefpapier, folders en auto’s
van de gemeente een nieuw jasje.

Op 12 februari is in het
raadhuis in Hoofddorp de
workshop Politiek Actief. De
workshop is bedoeld voor
inwoners van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede
en Spaarnwoude die meer
willen dan alleen denken
en praten over lokale politiek. Interesse in politiek is
belangrijk, maar deelnemers
hoeven geen lid te zijn
van een partij. Omdat de
gemeenteraadsverkiezingen hier pas op woensdag
21 november zijn, is de
workshop ruim op tijd voor
deelnemers die hierna ook
echt de politiek in willen. De
griffie verzorgt de workshop
Politiek Actief in samenwerking met ProDemos. Voor
meer informatie of aanmelden (verplicht), stuur een
mail aan griffie@haarlemmermeer.nl. Wie twijfelt of
de lokale politiek iets voor
hem of haar is, kan een testje
doen op schuiltereenpoliticusinmij.nl.

Eerste gebouw van SPAA
op De Hoek opgeleverd

Het eerste gebouw van
SEGRO Park Amsterdam Airport (SPAA) op bedrijventerrein De Hoek in Hoofddorp is
op 1 februari opgeleverd. Het
gebouw met een oppervlakte
van 10.000 m2 heeft het
certificaat ‘BREEAM Excellent’ voor duurzaamheid. Dit
is mede te danken aan de
zonnepanelen op het dak die
grotendeels in de energiebehoefte voorzien. Ook heeft
het pand een warmte- en
koudeopslag waardoor de
energie wordt opgeslagen
in de bodem. Het gebouw
omvat 10 procent van het
totale park. De eerste fase
van SPAA bestaat in totaal
uit 30.000 m2. De bouw van
de tweede fase is gestart. Dit
zijn kleinere units van tussen
de 1.500 en 10.000 m2.

Het eerste nieuwe gebouw van
distributiecentrum SPAA op
bedrijventerrein De Hoek.
Foto: SPAA

Erepenning voor redders
drenkelingen

Zes redders werden maandag 5 februari geëerd door
burgemeester Onno Hoes.
Zij wisten op 22 augustus
2017 twee drenkelingen uit
een auto te redden die op de
A4 bij Nieuw-Vennep op zijn
kop in het water terecht was
gekomen. Christiaan Pagrach,
Emre Acar, Jorn Jelluma,
Daniel Schmidt, Guinevere
Moerman en Nicolaas Jan
Verdoes kregen hiervoor een
welverdiende erepenning.
Ook de man en de vrouw die
zijn gered, waren bij de uitreiking aanwezig.
Lees het hele artikel op haarlemmermeer.nl/informeer

De redders kregen een erepenning en bloemen. Foto: Jur Engelchor

Whatsappen met de
gemeente

Wie een praktische vraag
heeft aan de gemeente, kan
die stellen via WhatsApp
op het speciale nummer 06
13310900. Denk hierbij aan
vragen over een nieuw paspoort, over afval of het melden van kapotte straatverlichting. Van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.30-17.00 uur
beantwoorden medewerkers
van de gemeente vragen via
WhatsApp. Een vraag kan
op elk moment worden verstuurd, een foto bijvoegen
kan ook. Stuur geen persoonlijke gegevens, zoals een
burgerservicenummer. Voor
vragen over bijvoorbeeld een
uitkering of huishoudelijke
hulp belt de gemeente liever
terug.

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 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
haarlemmermeer.nl
Facebook.com/
gemeentehaarlemmermeer
Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Meepraten over eigen leefomgeving
HAARLEMMERMEER - Er komt een ingrijpende nieuwe wet aan: de
Omgevingswet. Wat hebben inwoners daar eigenlijk aan? Wethouders
Adam Elzakalai (Haarlemmermeer) en Bob Graal (Haarlemmerliede en
Spaarnwoude) vertellen wat er zo mooi is aan deze wet - en hoe zij zich
gezamenlijk voorbereiden op de invoering ervan. Beide gemeenteraden
hebben onlangs ingestemd met het ‘koersdocument’ dat de route daarvoor uitstippelt.
“De Omgevingswet is leuk!”, aldus
Elzakalai. “Inwoners en ondernemers
krijgen meer te zeggen over hun
eigen leefomgeving. Samen met hen
gaan we een omgevingsvisie opstellen. We bepalen gezamenlijk wat we
belangrijke kwaliteiten vinden van de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer.
Wat voor gemeente willen wij zijn?
Wat vinden we goed? Wat willen
we behouden?” Die omgevingsvisie
wordt een belangrijk instrument voor
het omgevingsbeleid.

Omgevingswet uitgesteld naar 2021,
maar Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude willen niet
achteroverleunen. Zij bereiden zich
voortvarend voor. Elzakalai: “Het zou
mooi zijn als we in 2019 de omgevingsvisie klaar hebben én de bouwstenen voor een omgevingsplan.” In
het omgevingsplan komen de regels te
staan over wat wel en niet mag. Voor
de hele gemeente komt er één plan.
Dat vervangt straks de maar liefst 160
bestemmingsplannen die er nu zijn.

Kernwaarden koesteren
Nu volgend jaar de nieuwe gemeente
van start gaat, komt zo’n visie mooi
uit. Bob Graal: “De afgelopen jaren,
toen we op zoek waren naar een
geschikte fusiepartner, hebben we in
Haarlemmerliede en Spaarnwoude al
zo’n proces doorlopen. We hebben
toen elf kernwaarden benoemd, zoals
het openhouden van de groene gebieden en behoud van het voorzieningenniveau. Die kernwaarden worden
meegenomen in de omgevingsvisie.”

Meer gemak
Want óók een belangrijk doel van de
nieuwe Omgevingswet is om alle
wet- en regelgeving eenvoudiger te
maken. De Omgevingswet bundelt
26 bestaande wetten voor onder
meer bouwen, ruimtelijke ontwikkelingen, milieu, water en natuur.
Inwoners en ondernemers moeten
hierdoor straks makkelijker een plan
of project kunnen realiseren, is het
idee. Elzakalai: “Als je nu een steigertje wilt aanleggen in de Ringvaart,
heb je met drie overheidsinstanties
te maken - gemeente, provincie en
hoogheemraadschap - die alle drie

Één plan vervangt vele
Het Rijk heeft de invoering van de

U heeft samen met uw collegaburgemeester een brief naar de
Tweede Kamer gestuurd. Waarom?

Abbenes
Hoofdweg-Westzijde, 8-9 februari,
weg half afgezet.
Rozenburg
Aalsmeerderweg ter hoogte
van nr. 662, 13 februari-27 april,
weg half afgezet.
Aalsmeerderweg ter hoogte van

Alle informatie bij elkaar
Nog een voordeel van de nieuwe
wet: het verlenen van een omgevingsvergunning duurt straks nog
maar acht weken, in plaats van 26
nu. Elzakalai: “Verder vind ik het
heel mooi dat straks iedereen over
precies dezelfde informatie kan
beschikken. Er komt een website, die
ook voor inwoners en ondernemers
begrijpelijk moet zijn, waar je alle
informatie kunt vinden over regels en
plannen voor een gebied.”

ondernemers. Dat gebeurt nu al bij
wijze van experiment in PARK21,
Hoofddorp-Centraal en Lisserbroek.
Elzakalai: “Voor de ontwikkeling van
Lisserbroek hebben wij vroeg in
het proces gezamenlijk met grondeigenaren, inwoners en gemeente
de uitgangspunten bepaald.” Graal
noemt Hartje Spaarndam. “Daar wil
het dorpscentrum iets en de sportverenigingen willen iets, maar er zijn
beperkte middelen. Dus hebben wij
tegen alle partijen gezegd: dit is het
geld dat beschikbaar is, zoek samen
uit wat je wilt en wat het maximale is
dat je kunt doen voor alle inwoners.”
Grootste wetswijziging in 170 jaar
De Omgevingswet is de grootste
wetswijziging in Nederland sinds de
Grondwetsherziening in 1848. Een
gigantische klus voor het Rijk, maar
ook voor gemeenten.
Lees het hele artikel op
haarlemmermeer.nl/informeer.

Burgemeester Onno Hoes.
Foto: Renata Jansen-Fotografie
mengaan. Ook in Spaarndam-Oost.
Een aanpassing van de gemeentegrenzen zou dit breed gedragen
standpunt schofferen. Een aanpassing
die trouwens helemaal niet nodig is,
omdat de huidige gemeente Haarlemmermeer al veel ervaring heeft met elf
dubbeldorpen aan beide zijden van de
Ringvaart. Daar wordt uitstekend samengewerkt en worden woon-, werk,
recreatie- en zorgwensen niet gehinderd door gemeentegrenzen. Dat blijft
vanzelfsprekend ook gelden voor de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer.
Tot slot is het belangrijk om vast te
stellen dat dit een schoolvoorbeeld
is van een herindeling van onderop
met een heel breed draagvlak onder
inwoners en ondernemers. Daarom
is het cruciaal nu zo’n brief te schrijven, omdat de Tweede Kamer voor 1
mei besluit over het wetsvoorstel over
onze fusie.”

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 8 februari
17.00-17.15 uur Opening, mededelingen, definitief vaststellen van de
agenda, van de verslagen van 11 januari 2018 en van de lijst
van ingekomen brieven en stukken. Raadzaal
17.15-18.15 uur Vragenuur. Raadzaal
18.15-19.00 uur Pauze.
19.00-20.30 uur Sessie Algemene Plaatselijke Verordening 2018
(2017.0073702). Raadzaal
19.00-20.00 uur Sessie bestemmingsplan Nieuw-Vennep Venneperweg 827
(2017.0073257). Heijezaal
20.30-22.00 uur Sessie Onteigeningsplan Woon- en winkelcomplex
Concourslaan-Tuinweg in Hoofddorp (2017.0060590).
Raadzaal
20.30-22.00 uur Sessie ‘Steun aan Mantelzorg’, ook over beantwoording
informatieve vragen inzake mantelzorg (X2017.56230).
Sessie op verzoek van GroenLinks. Heijezaal
Ca. 22.15 uur
Stemmingen.
Volgend Raadsplein: donderdag 22 februari, 17.00 uur.

Werken aan de weg
Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen:

afzonderlijk een vergunning moeten
afgeven. Dat is aan inwoners niet
uit te leggen. De bedoeling is om
hiervoor één loket te maken.”

Eigen ideeën centraal
De ambitie is om volgend jaar in
Haarlemmermeer al in de geest van
de Omgevingswet te werken. Uitgangspunt voor plannen en ontwikkelingen zijn dan in de eerste plaats
ideeën en wensen van inwoners en

Column burgemeester

Burgemeester Onno Hoes: “Omdat
Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede
en Spaarnwoude en ik vinden dat er in
de Tweede Kamer misschien een verkeerde indruk kan ontstaan over onze
aanstaande fusie. Er wordt namelijk
door de dorpsraad van Spaarndam(West) voorgesteld Spaarndam-Oost
bij hen te voegen door een grenscorrectie. Dat zou betekenen dat bijna de
helft van de bevolking van Haarlemmerliede en Spaarnwoude – 2800
inwoners van de ruim 5700 – bij het
Haarlemse Spaarndam-West met 600
inwoners gevoegd zou worden. Iets
wat voorkomen moet worden. Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft
van het begin af aan luid en duidelijk
gezegd dat ze ongedeeld samen wil
gaan met een andere gemeente. Wij
hebben dat in Haarlemmermeer altijd
onderschreven. Als er al sprake zou
zijn van een grenscorrectie zou het
logischer zijn Spaardam-West bij de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer
te voegen. En laten we niet vergeten, dat 91 procent van de ingediende
zienswijzen positief is over ons sa-

Wethouders Bob Graal en Adam Elzakalai in 2017 op de Bietenbrug tussen Zwanenburg
en Halfweg met het toen nog ontwerp-koersdocument Omgevingswet. Foto: Jur Engelchor

nr. 561, 12-16 februari,
wegversmalling.
Zwaanshoek
Bennebroekerweg, 12-16 februari,
weg half afgezet.
Het Langepad, 12-16 februari,
weg half afgezet.
Zwanenburg
Domineeslaan en parallelbaan,
12-24 februari, weg half afgezet.

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
Raadsplein

Mirjam Noach is pionierende polderdichter
HAARLEMMERMEER - Met het
gedicht ‘Beeldbepalend landschap’,
over het vervangen van de populieren door iepen op de Geniedijk,
werd Mirjam Noach vorige week
woensdag voor twee jaar verkozen
tot polderdichter van Haarlemmermeer. Als InforMeer haar spreekt is
ze er nog ondersteboven van.

Beeldbepalend landschap
Ik zie schapen grazen,
En fietsers gaan.
Geflankeerd door bomen,
Die er al decennia staan.
De prachtige populier,
Bladeren ruisend in de wind.
Mijn geliefde Geniedijk,

“Ik stuiter nog helemaal na. Het
is toch een wedstrijd, en dan ook
nog eens winnen! Er komt nu van
alles op me af, interviews, fotosessies… Dat is in korte tijd best veel.
En nu ben ik twee jaar lang polderdichter. De eerste, dus er ligt geen
blauwdruk klaar, ik moet zelf mijn rol
invullen.”
Waarom wilde je graag polderdichter
worden?
Lachend: “Ik ben in Amsterdam
geboren en nét aan de verkeerde
kant van de Ringvaart opgegroeid,
maar ik voel me een echte Haarlemmermeerder. Ik bén een Haarlemmermeerder. Na een aantal jaar in
Nieuw-Vennep woon ik sinds 2010
in Hoofddorp. Hier in de polder
ben ik thuis, heb ik mijn werk, mijn
vrienden en mijn hobby’s. En het
polderdichterschap voelt echt als
een bekroning van mijn Haarlemmermeerderschap.”
Je werd door de vakjury én door het publiek unaniem uitgeroepen tot winnaar.
Vertel eens hoe jouw gedicht tot stand is
gekomen.
“We kregen de opdracht pas op de
maandag voor de verkiezing. Als
polderdichter moet je tenslotte op
korte termijn iets kunnen creëren.
Het beeld dat ik voor me zie, probeer
ik over te brengen in mijn gedichten.

Ik kwam er al als kind.
Zo begint het winnende gedicht
van Mirjam Noach. Kijk voor het
hele gedicht en ander werk op
mirjammijmert.wordpress.com

Geniedijk. Iedereen heeft zo zijn
eigen herinneringen aan de Geniedijk
en de populieren die er staan. Daarom schrijf ik: ‘Kappen en weer verder
gaan’, zodat er nieuwe herinneringen
ontstaan. En dat gebeurt als de iepen
straks volgroeid zijn.”

Mirjam Noach is twee jaar lang polderdichter van Haarlemmermeer. Foto: Jur Engelchor
Verkiezing polderdichter Haarlemmermeer
De verkiezing van de polderdichter is een idee van Hoofddorper Eric
Zindel. De Bibliotheek Haarlemmermeer was enthousiast en nodigde
inwoners uit om inzendingen in te sturen. Tien deelnemers werden
geselecteerd. De kandidaten kregen op 29 januari allemaal dezelfde
opdracht voor een gedicht. Dit droegen ze samen met ander werk
voor op woensdagavond 31 januari in de Bibliotheek HoofddorpCentrale. De jury lette zowel op de kwaliteit van de gedichten als op de
voordracht. De juryleden waren wethouder Cultuur Derk Reneman en
de dichters Sylvia Huberts en Meliza de Vries.

Bij het schrijven houd ik me niet aan
technische regels, het komt heel erg
vanuit mijn gevoel. Het is vaak een
ingeving, niet teveel nadenken dan komen de woorden vanzelf. Het vloeit.”
‘Het vloeit’: een ‘beeldbepalend landschap’ kan dus ook veranderen?
“Ja. Ik zeg wel eens, je moet eerst
chaos creëren voor je een nieuwe
orde kunt scheppen. Dat past heel
erg bij mij als dichter én bij de

Wat is jouw opdracht als polderdichter?
“De bibliotheek geeft mij de opdracht
zes keer per jaar bij speciale gelegenheden een gedicht te schrijven
en voor te dragen. Wat ik daarnaast
persoonlijk wil inbrengen is samenwerking zoeken met andere kunstuitingen, zoals dans, muziek, theater
en schilderkunst. Ik zou het zo mooi
vinden als we poëzie meer zichtbaar
kunnen maken! Dat je iets ziet, daar
je verbeelding over laat gaan en dat
er dan opeens iets nieuws ontstaat,
een nieuw inzicht, een nieuwe verbeelding.”
Lees het hele artikel op
haarlemmermeer.nl/informeer.

15 februari symposium YoungCapital Academy eerste
hbo-opleiding in Haarlemmermeer
over smart mobility
HAARLEMMERMEER - Hoe blijft
de polder ook in de toekomst
bereikbaar, veilig en leefbaar?
Vernieuwende ICT-oplossingen
kunnen uitkomst bieden. Over
zogeheten smart mobility is op
donderdag 15 februari 15.00 uur
een symposium in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp.
Net als in veel andere stedelijke
gebieden neemt ook in deze regio
de druk op de ruimte toe. Het aantal
inwoners en banen blijft de komende
jaren stijgen en het einde van die
stijging is nog niet in zicht. Er wordt
flink gebouwd aan nieuwe wegen,
woningen en bedrijfspanden. Dit
alles leidt tot een stevige opgave
ten aanzien van de bereikbaarheid
van Haarlemmermeer én de regio.
Nieuwe informatie- en communi-

catietechnologieën bieden hierbij
kansen. In Nederland wordt volop
gepionierd met en kennis opgedaan
over smart mobility.
Vooruit kijken
Het delen van dezelfde visie en
vooruit kijken is cruciaal om verder
te komen. De gemeente organiseert
daarom een symposium over de
stand van zaken van smart mobility in
de regio. Ook mobiliteitsthema’s en
dilemma’s van vandaag en morgen
komen aan bod. Belangstellenden
zijn van harte welkom. Aanmelden
kan via externebetrekkingen@
haarlemmermeer.nl of bij Marjo
Passchier, tel. 0900 1852. Vol is vol,
dus wees er snel bij. Kijk voor het
programma op haarlemmermeer.nl/
smartmobility.

ICT-oplossingen kunnen helpen Haarlemmermeer en de regio bereikbaar te houden.
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HOOFDDORP - De arbeidsmarkt
betreden met een diploma en
relevante werkervaring, maar
zonder studieschuld. Dat maakt de
nieuwe hbo-opleiding voor IT’ers
in Hoofddorp van YoungCapital
mogelijk, zegt Jerry van der Meulen. Hij is de projectmanager van
de YoungCapital Academy.
Wethouder Adam Elzakalai (Economische Zaken) was vorige week
donderdag bij de opening en sprak
daar met de eerste lichting studenten. Hij is verheugd over het initiatief
van YoungCapital. “De eerste hboopleiding in Haarlemmermeer. Dat
er nog maar vele mogen volgen.”
Bijzonder aan de opleiding is dat
deze is gericht op toekomstige
functies, zoals Fintech (financiële
technologie), e-commerce, coderen
en Artificial Intelligence (kunstmatige
intelligentie).
Twee kanten
YoungCapital laat een beperkte, zorgvuldig geselecteerde groep studenten aan de opleiding beginnen. Bij de
selectie zijn ambitie en ondernemerschap belangrijke graadmeters. De
studenten werken vier dagen per
week bij gerenommeerde bedrijven
en volgen één dag per week college.
YoungCapital neemt de studiekosten voor zijn rekening. Wethouder
Elzakalai wijst erop dat het mes aan
twee kanten snijdt. “De hbo-opleiding is een mooie aanwinst op het
gebied van onderwijs en tegelijkertijd
voorziet de YoungCapital Academy in
een leemte.” Hij doelt op het tekort
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Wethouder Adam Elzakalai opende de eerste hbo-opleiding (van YoungCapital) in
Haarlemmermeer. Foto: YoungCapital
aan IT’ers. Jerry van der Meulen
beaamt dit: “Het aantal studenten
dat jaarlijks afstudeert, is bij lange na
niet voldoende om de vacatures te
vullen. Daar komt nog bij dat in de
IT-wereld de ontwikkelingen elkaar
razendsnel opvolgen. Wij spelen daar
op in. Wij kennen als recruitmentspecialisten de vraag van de bedrijven en
wij weten welke ontwikkelingen voor
hen relevant zijn, nu en straks.”
Leemte
YoungCapital wil zijn Academy in de
toekomst uitbreiden en beschouwt
de IT-opleiding als een begin. “Er zijn
nog meer leemtes in de arbeidsmarkt en dat biedt ons kansen om

opleidingen te ontwikkelen in andere
branches waar tekorten zijn.” Voor
wethouder Elzakalai is de start van
de hbo-opleiding in Hoofddorp voor
een deel een persoonlijk succes.
Nog niet zo heel lang geleden leek
het erop dat YoungCapital zich
vanwege uitbreidingsplannen ergens
anders zou vestigen. Elzakalai heeft
erop aangedrongen andere oplossingen te zoeken. Die zijn inmiddels
gevonden want er kwam ruimte vrij
voor uitbreiding doordat een aantal
bedrijven het gebouw aan de Siriusdreef in Hoofddorp verliet. Jerry
van der Meulen: “Nu hebben we
voldoende ruimte voor de volgende
lichting studenten.”

