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Onderwerp Aanbieden burgerjaarverslag 2012 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij wil ik u graag het burgerjaarverslag 2012 aanbieden. De gemeentewet schrijft voor 

dat de burgemeester een burgerjaarverslag uitbrengt. Net als vorig jaar is gekozen om 

onderwerpen uit de jaarstukken te gebruiken. De focus ligt op onderwerpen waarin de relatie 

van de gemeente met inwoners, ondernemers en belangengroepen aan bod komt. U treft 

informatie aan over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. 

Elk jaar wordt ernaar gestreefd om hierop verder te verbeteren. 

Dit burgerjaarverslag zal betrokken worden bij de bespreking van de jaarstukken 2012 in de 

raad op 11 april 2013. Vervolgens verschijnt het burgerjaarverslag als krant van 8 pagina's in 

de Informeer van 17 april 2013. De versie die u nu heeft is een drukproef, vooruitlopend op 

deze verspreiding. Eind april wordt ook een internetversie van het verslag geplaatst op de 

website van de gemeente. 

Afsluitend meld ik u dat ik in juni u een voorstel inzake geheimhouding van raadstukken zal 
voorleggen. Het college van B&W zal in reactie op uw raadsbesluit d.d. 12 april 2012 
(RV 2012.0014393) een zorgvuldige set aan uitgangspunten formuleren die er voor zorgen 
dat vooral duidelijke afspraken vooraf worden gemaakt in plaats van een aanpak primair 
gericht op de opheffing van geheimhouding achteraf. 

www.fscoru 

MIX 
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jaarverslag 
Met het burgerjaarverslag blikt de gemeente terug op de dienstverlening en participatie van bewoners in het voorafgaande jaar.

Burgemeester blikt terug op 2012

Steeds meer taken naar de gemeente
In het burgerjaarverslag kijken we 
terug op 2012. Op belangrijke ge-
beurtenissen en mijlpalen die be-
reikt zijn, op dienstverlening, op 
participatie, op samenwerking en 
op zaken die spelen in uw buurt. 
Het accent ligt op het contact dat 
plaatsvindt tussen de gemeente en 
u. Ons streven is dat het contact 
zo goed mogelijk verloopt. Dat 
contact was al belangrijk, maar is 
het afgelopen jaar nog belangrijker 
geworden doordat steeds meer 
taken van het Rijk worden overge-
heveld naar de lokale overheid.

Sociale taken
Op sociaal gebied komen er ingrij-
pende wijzigingen aan van de Wet 

op de jeugdzorg, de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten 
en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. De komende 
jaren wordt de gemeente verant-
woordelijk voor vrijwel de gehele 
maatschappelijke ondersteuning 
van volwassenen en jongeren. 
Tegelijkertijd worden de budget-
ten die bij die wetten horen ver-
kleind. Dat betekent dat mensen 
voor zorg en ondersteuning meer 
een beroep zullen moeten doen 
op familie, vrienden en buren. 
De gemeenteraad stelt hiervoor 
de komende jaren beleidsregels 
vast. Vanzelfsprekend blijft er 
altijd een vangnet voor de meest 
kwetsbaren.

Samenwerken aan veiligheid
Ook in 2012 had het bevorderen 
van de veiligheid in Haarlemmer-
meer prioiteit. Extra aandacht was 
er voor inbraakpreventie, tegen-
gaan van huiselijk geweld, toezicht 
op straat, aanpak van overlast en 
verloedering, veilig ondernemen, 
groepsaanpak van overlastgevende 
jeugd, brandveiligheid en crisisbe-
heersing. Politie en gemeentelijke 
toezichthouders worden zoveel 
mogelijk zichtbaar op straat en in 
de buurt ingezet. Extra ogen en 
oren op straat zijn de burgers die 
lid zijn van Burgernet. Daar ko-
men er steeds meer van via www.
burgernet.nl. De samenwerking 
tussen burgers, ondernemers, po-
litie en gemeente om veiligheids-

problemen aan te pakken, wordt 
van steeds groter belang. Mooie 
voorbeelden daarvan zijn de tien 
Keurmerken Veilig Ondernemen 
(KVO’s) die ondertussen zijn 
uitgereikt aan Haarlemmermeerse 
winkelcentra en bedrijventerrei-
nen. Een ander goed voorbeeld 
van samenwerking is het project 
Community Safety in het zuiden 
van de gemeente waarbij zoge-
naamde risicowoningen wat be-
treft brandveiligheid zijn bezocht 
door brandweerlieden. In 2013 is 
dit project uitgebreid naar de hele 
gemeente.

Theo Weterings 
Burgemeester  
van Haarlemmermeer

Wijkcentrum Linquenda 
open
Van disco tot bridge. 

Roan Borhem, 
directeur Enginn
“Vliegwiel voor duurzame ontwikkeling.”
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ger Schönhage, 
kortebaandraverij
“Een doorslaand succes.”

Dertig laadpalen voor 
elektrische auto’s
Goedkoper en schoner rijden.
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Huis van de Sport 
bereikt top
Opening gepland in 2014.
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Mascha van den
nieuwenhof, straatcoach
“Onze inzet werkt.”
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Bijlage bij InforMeer van 17 april 2013
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Bezoekers balie Burgerzaken 99.643
Binnengekomen telefoontjes  155.732
Bezoekers website 451.061
Binnengekomen brieven  14.863
Meldingen openbare buitenruimte 17.219
Verstrekte omgevingsvergunningen 805
Verstrekte subsidies 441
Verstrekte bijstandsuitkeringen 1.866
Aanvragen bijzondere bijstand 5.960
Aanvragen Wmo-voorziening (rolstoelen/woningaanpassingen e.d.) 3.162

Totaal 750.752
Aantallen tweets en e-mails zijn niet bekend.

Dienstverlening in cijfers 

Afval en verontreiniging 2.684
Groen en natuur 2.252
Openbare voorzieningen
en bouw 544
Overlast 2.201
Straatmeubilair en 
verlichting 3.060
Verkeer en bestrating 4.702
Water en riolering 1.776
Totaal 17.219

Meldingen 
openbare 
ruimte

 2010 2011 2012
Aan de balies 7,5 7,5 7,9
Via de telefoon 7,3 7,5 7,2*
Afhandeling digitale aanvraag 7,3 6,7 6,3**

*    Hoewel deze score lager is dan vorig jaar, is het percentage mensen 
dat aangaf in één keer geholpen te zijn wel fors gestegen: van 38% in 
2011 naar 51% in 2012.

**    Dit percentage is lager dan vorig jaar. Na de meting is er een nieuwe 
zoekmachine gekomen en zijn de formulieren verbeterd.

Rapportcijfers van bezoekers en 
bellers voor dienstverlening 

goede service staat voorop

Burgerzaken
Een nieuw reisdocument kunt 
u na vijf werkdagen afhalen 
(100%).
Een nieuw rijbewijs kunt u na 
vijf werkdagen afhalen (100%).
Wanneer u telefonisch of via 
www.haarlemmermeer.nl een 
afspraak maakt, wordt u binnen 
vijf minuten na het afgesproken 
tijdstip geholpen (gemiddelde 
wachttijd was drie minuten en 26 
seconden).

Bouwen en wonen
U ontvangt binnen acht we-
ken een besluit op uw aanvraag 
voor een omgevingsvergunning 
(100%). 

Werk en inkomen
U ontvangt binnen acht weken 
een beslissing op uw aanvraag 
voor bijzondere bijstand (98%).
U ontvangt binnen acht weken 
een beslissing op uw aanvraag 
voor een uitkering levenson-
derhoud Wet werk en bijstand 
(76%). In de eerste helft van 
2012 was dat percentage 67%. Er 
vond toen een verbeterslag plaats, 
waardoor het percentage in de 
tweede helft van 2012 op 86% 
uitkwam.

Bestuur en organisatie 
Wij behandelen uw klacht over 
de gemeente of over een ambte-
naar binnen zes weken (95%).

Minder klachten
In 2012 kwamen 216 klachten 
binnen bij de gemeente. Dat zijn 
er 84 minder dan in 2011. Dat 
is een daling van 28 procent. 
Van deze klachten is 95 procent 
binnen zes weken afgehandeld. 
De top 3 van de (deels) gegronde 
klachten gaat over aanvragen die 
niet op tijd zijn behandeld, pro-
cedures die niet juist gevolgd zijn 
en het ontbreken van een reactie.

De gemeente wil een betrouw-
bare overheid zijn. Daarbij hoort 
een professionele afhandeling 
van klachten. Bovendien hel-
pen klachten de gemeente haar 
dienstverlening te verbeteren. De 
klachtenafhandeling valt onder 
de verantwoordelijkheid van de 
burgemeester. Wie vindt dat de 
gemeente hem of haar niet cor-
rect behandelt, kan een klacht in-
dienen bij het klachtenmeldpunt 
via www.haarlemmermeer.nl of 
bij Gemeente Haarlemmermeer, 
Klachtenmeldpunt, Postbus 250, 
2130 AG Hoofddorp.

Gevonden voorwerpen 
Gevonden en verloren voor-
werpen kunnen bewoners sinds 

1 juli 2012 melden bij de 
gemeente, dus niet meer bij de 
politie. Meldingen doen kan via 
www.haarlemmermeer.nl. De 
gemeente plaatst een foto van 
de gevonden voorwerpen op de 
website www.verlorenofgevon-
den.nl. Wie iets heeft verloren, 
kan daar gemakkelijk zelf zoeken 

of het gevonden is. Wie sleutels 
vindt, kan ze inleveren bij het 
raadhuis of één van de service-
centra. Wie sleutels kwijt is, kan 
daar langsgaan om te zien of 
iemand ze heeft gebracht. Een 
verloren rijbewijs, paspoort of 
identiteitskaart, moet worden 
gemeld bij de politie.

Bewoners mogen van de gemeente een goede service verwachten. In 
een zogenaamd kwaliteitshandvest heeft de gemeente een groot aantal 
servicebeloften vastgelegd. Hieronder een greep uit deze beloften. Tus-
sen haakjes het percentage waarin deze in 2012 zijn nagekomen.

Aantal klachten
Gegrond 60
Deels gegrond 26
Ongegrond 84
Geen oordeel 31
Niet ontvankelijk 8
Overig 7
Totaal 216

Meepraten over plannen
Bij het maken van plannen werkt de gemeente samen met inwoners, 
ondernemers, instellingen en belangengroepen. Dat gebeurt op ver-
schillende manieren, afhankelijk van de aard en de omvang van de 
projecten.

Contact met de gemeente?

Bijlage bij InforMeer van 17 april 2013

Steffe Bak, wethouder openbare 
ruimte, sociale zaken en welzijn

“De komende jaren krijgt de 
gemeente er een aantal grote 
taken bij in het zogenaamde 
sociaal domein. De gemeente 
wordt verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van mensen die 
een beroep doen op langdurige 
zorg en op jeugdhulp en voor 
mensen die veel moeite hebben 
om werk te vinden. Dat biedt 

de kans om de zaken efficiënter 
te regelen en deze mensen een 
beter vangnet te bieden waar 
alle zaken goed op elkaar zijn 
afgestemd. Maar het Rijk bezui-
nigt fors op de regelingen in het 
sociaal domein. De gemeente 
moet de zaken daarom anders 
gaan aanpakken en financieren. 
Dat doet ze samen met partners 
zoals MeerWaarde, Ons Tweede 
Huis, het CJg en SW-bedrijf. 
We willen dat de professionals 
weer de ruimte krijgen voor hun 
vak, zodat zij inwoners zo goed 
mogelijk kunnen ondersteunen. 
Daarbij komt veel meer dan nu 
de eigen kracht en verantwoor-
delijkheid van mensen centraal te 
staan. De komende jaren gaan we 
met inwoners in gesprek over de 
toekomst van het sociaal domein 
in Haarlemmermeer.”

Wijkcentrum Linquenda geopend

Met drie welgemikte pijltjes in een dartboard opende wethouder Steffe Bak op 
20 januari 2012 het gloednieuwe wijkcentrum in Linquenda (Nieuw-Vennep). Het oude 
wijkcentrum was in 2009 door brand verwoest. De wijkbewoners hebben nu weer een 
mooi, eigen gebouw. Het centrum biedt activiteiten voor mensen van alle leeftijden, 
van stoepkrijten en disco tot schaken en bridge.

In Zwanenburg zijn plannen in 
voorbereiding voor een nieuw 
dorpshart, Hart voor Zwanen-
burg. Na een roerig participa-
tietraject in 2011 zijn in 2012 
afspraken gemaakt met de 
mensen die willen meepraten. Er 
zijn drie begeleidingsgroepen in 
het leven geroepen en duidelijke 
spelregels opgesteld. Voor de 
Structuurvisie Haarlemmermeer 
2030 en de Deelstructuurvisie 
Hoofddorp 2030, twee groot-
schalige ruimtelijke toekomst-
plannen, heeft de gemeente veel 
verschillende methoden gebruikt 

om mensen mee te laten praten: 
workshops, informatiebijeen-
komsten, een open dag, de web-
site en Facebook. De Structuur-
visie Haarlemmermeer 2013 is 
inmiddels door de gemeenteraad 
vastgesteld. Bij kleinere plannen 
in de openbare ruimte, zoals 
vernieuwing van kruispunten, 
parkjes en speelplekken zoekt de 
gemeente contact met buurtbe-
woners en de dorps- of wijkraad.

Gevraagd en ongevraagd advies
Onderwerpen die onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) vallen worden bespro-
ken met de Wmo-raad. Dit is 
een onafhankelijke raad die het 
college van B en W gevraagd en 
ongevraagd adviseert. De leden 
van de Wmo-raad zijn afkomstig 
uit wijk- en dorpsraden, vrijwil-
ligers- en belangenorganisaties. 
De Wmo-raad bracht in 2012 
gevraagd advies uit over onder 
meer de aanbesteding van hulp-
middelen en kleine woningaan-
passingen, preventieve gezond-
heidszorg voor ouderen en een 
onderzoek naar respijtzorg. 
Ongevraagde adviezen gingen 
onder meer over personenalar-
mering, leerlingenvervoer en de 
legesverhoging van de gehandi-
captenparkeerkaart. 
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“Sommige tachtigplussers redden 
zich prima, maar andere kunnen 
wat meer ondersteuning gebrui-
ken. Ik was bij een meneer die nog 
volop in het leven staat en van alles 
onderneemt. Hij liet mij trots zijn 
moestuin zien en ik mocht niet 
weg zonder een courgette en een 
zakje tomaten. Maar er was ook 
een mevrouw die vertelde dat ze 
geen trapje meer op durfde om 
de ramen te lappen. Dat gaf ik 
dan door aan de ouderenadviseur 
van MeerWaarde, die bekeek of 

mevrouw huishoudelijke hulp kon 
krijgen. Alle vrijwilligers had-
den een standaardvragenlijst over 
wonen, gezondheid, activiteiten, 
vervoer en sociale contacten. 
Vooraf hebben we een training ge-
had. Ik vond het heel inspirerend 
te zien dat zoveel mensen boven de 
tachtig nog veel plezier in het leven 
hebben, zelfs als hun lichaam niet 
zo goed meer meewerkt. Hopelijk 
dragen onze huisbezoeken eraan 
bij dat zij nog lang prettig thuis 
kunnen blijven wonen.”

Marina Koops, vrijwilligster bij het project 
preventieve huisbezoeken tachtigplus

“Samen met Bert van Dooyeweerd 
en Bob de Leeuw heb ik in 2012 
voor het tweede jaar op rij een 
kortebaandraverij georganiseerd in 
Hoofddorp. Dit was vroeger een 
traditie in het dorp, maar die had 
35 jaar stilgelegen. Ons hart ligt 
bij de paarden, dus wij vonden het 
leuk om dit bijzondere evenement 
weer op te pakken. Een doorslaand 
succes. Op de Kruisweg is een 
baan aangelegd van vierhonderd 
meter, met de finish bij restaurant 
De Beurs. Ik vond het belangrijk 
dat iedereen hiervan kon genieten, 

arm en rijk, jong en oud. Daarom 
hebben we een wijkbudget aan-
gevraagd om ouderen uit verzor-
gingstehuizen hier een leuke dag 
te bezorgen. Vrijwilligers van de 
Lion’s Club en van de zorgmanege 
waar ik beheerder ben, hebben de 
ouderen opgehaald. In restaurant 
De Beurs kregen ze een hapje en 
een drankje en ’s middags nog een 
lekker borreltje. Zo´n vijftig oude-
ren hebben genoten van de paar-
den, de sfeer en van de kinderen 
die speelden op het springkussen of 
een ritje maakten op de pony’s.”

ger Schönhage, mede-organisator 
kortebaandraverij Hoofddorp

“Heeft u behoefte aan extra 
ondersteuning, zoals hulp bij de 
boodschappen of het huishou-
den?” Met die vraag bezochten 
25 vrijwilligers tachtigplussers in 
verschillende kernen van Haarlem-
mermeer. Zij gaven hun bevindin-
gen door aan de ouderenadviseurs 
van Stichting MeerWaarde, die 
hiermee aan de slag gingen. Alle 
tachtigplussers hadden vooraf een 
brief gekregen van wethouder 
Steffe Bak over het project Huis-
bezoeken tachtigplus. Velen van 
hen gingen in op het aanbod van 
een bezoek. De gemeente wil dat 
ouderen zolang mogelijk zelfstan-
dig kunnen blijven wonen. De 
huisbezoeken helpen daarbij. Het 
project is in 2013 voortgezet.

Vrijwilligers 
bezoeken  
tachtigplussers

Van de gemeenteraad

Grotemensenwereld

Op Roefeldag, 19 april 2012, bezochten leerlingen van de Haarlemmermeerse 
basisscholen Albert Schweitzer en Klavertje Vier de raadzaal en mochten zelf 
raadslid of wethouder zijn. Kinderen nemen op Roefeldag een kijkje bij bedrijven 
en organisaties in hun buurt om kennis te maken met de ‘grotemensenwereld’. 
Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen, onderzoeken.

Koninklijke onderscheidingen 

Officier in de orde  
van Oranje Nassau
De heer W.J. Oosterveld, Bad-
hoevedorp

Ridder in de orde  
van de Nederlandse Leeuw
De heer A. Kuipers, Vijfhuizen

Ridder in de orde  
van Oranje Nassau
Mevrouw M.E. Hamel-Ballieux, 
Hoofddorp
De heer P.J. Hulsebos, Hoofd-
dorp

Lid in de orde van Oranje Nas-
sau
De heer T.H. Vermeij, Hoofd-
dorp
De heer J.P. van Alten, Bad-
hoevedorp
Mevrouw W.H.M. Buis-Hen-
driks, Badhoevedorp
De heer J. Buis, Badhoevedorp
De heer C.J. Bus, Nieuw-Ven-
nep
De heer L.C.J. Chevallerau, 
Hoofddorp
De heer A. van Draanen, 
Hoofddorp

Mevrouw W.G. Groeneveld-
Roubos, Nieuw-Vennep
De heer B. van Groenigen, 
Nieuw-Vennep
De heer J.B. Kapteijn, Rijsen-
hout
Mevrouw A.J. Korver-Hamoen, 
Hoofddorp
Mevrouw W.H. Staaij-Evertse, 
Zwaanshoek
De heer P.C. Tulp, Rijsenhout
De heer T. Verbeek, Nieuw-
Vennep
De heer A. Wagenaar, Badhoeve-
dorp
Mevrouw C.M. Weel, Badhoeve-
dorp
Mevrouw R. Zuurveen, Bad-
hoevedorp
Mevrouw A.H. Schreurs-van der 
Hoeven, Hoofddorp
Mevrouw M. Dijkman, Hoofd-
dorp
De heer L. van Dijk, Hoofddorp

Gemeentelijke onderscheidingen

Ereburger  
De heer A. Kuipers, Vijfhuizen

Gemeentelijke erespeld
De heer T.J. van Iperen, Nieuw-
Vennep

Mevrouw E.D.M. Nieuwenhui-
zen-Heemskerk, Lisserbroek
Mevrouw M.C. Veling, Hoofddorp
Mevrouw A.C.B. Zeldenthuis-
van Vegthen, Weteringbrug
Mevrouw J. Van der Lip-van der 
Luit, Weteringbrug
Mevrouw T. Baas-Jansen, Wete-
ringbrug
Mevrouw P. Kooistra-van Til-
borg, Weteringbrug
Mevrouw M. Zijm, Hoofddorp
De heer M.J. Wattel, Hoofddorp
De heer A. Verbeek, Hoofddorp
Mevrouw K. Monster-Wallen-
burg, Vijfhuizen
Mevrouw G.J. Nauta–Maaren, 
Hoofddorp
De heer J.A.M. Hulsebosch, 
Lisserbroek
De heer K. Van der Veer, Hoofd-
dorp
De heer B.P. Duwêl, Nieuw-
Vennep

Gemeentelijke legpenning
De heer E.J. Prinssen, Uithoorn

Gemeentelijke eremedaille
Dorpshuis Marijke Burgerveen 
(50-jarig bestaan)
Stichting Vrouwen Advies Com-
missie Haarlemmermeer (50-ja-
rig bestaan)
EHBO-Vereniging Nieuw-Ven-
nep (75-jarig bestaan)
Brandweerpost Lisserbroek 
(100-jarig bestaan)
Toneelvereniging Genesius Lijn-
den (100-jarig bestaan)
Witte Kerk Nieuw-Vennep 
(150-jarig bestaan)

Dik Trom Jeugdaward
Martijn Kersloot, Rijsenhout 

Onderscheidingen 2012

Van de gemeenteraad
Scholieren Debat Toernooi 

Het Haarlemmermeers Scholieren Debat Toernooi beleefde in 2012 zijn eerste lus-
trum. Ruim honderd leerlingen van vier middelbare scholen bonden op 29 novem-
ber in de raadzaal de strijd met elkaar aan. Na vier achtereenvolgende zeges van 
het Haarlemmermeer Lyceum wonnen dit jaar scholieren van het Herbert Visser 
College. Op de foto de winnaars Nicholas (links), Davien en Paul.

Op 6 december ontving de 
gemeente felicitaties van het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Uit controle was ge-
bleken dat de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsge-
gevens (gBa) piekfijn op orde 
is. De registratie van persoons-
gegevens van iedereen die in 
nederland woont, is een ge-
meentelijke taak. De overheid 
gebruikt de gegevens voor het 
verstrekken van bijvoorbeeld 
paspoorten en om te weten wie 
er mogen stemmen. 

Basisadministratie op orde

75 aanvragen wijkbudget 
gehonoreerd

Straatgolf in Badhoevedorp, een kerstwandeling in Getsewoud waarbij kinderen 
scenes uit het kerstverhaal mee konden beleven (zie foto), het timmerdorp in Lis-
serbroek en een wijktuin in Floriande: deze en nog veel meer initiatieven ontvingen 
afgelopen jaar een wijkbudget. Met de wijkbudgetten ondersteunt de gemeente 
activiteiten die de betrokkenheid van bewoners bij de buurt vergroten of contacten 
tussen buurtgenoten versterken. Afgelopen jaar was hiervoor e 600.000 beschikbaar. 
Er kwamen 97 aanvragen binnen, waarvan 75 zijn gehonoreerd.

Bijlage bij InforMeer van 17 april 2013
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“Voor mij was het Deltaplan Be-
reikbaarheid één van de hoofd-
moten van het jaar. Begin 2012 
heeft de gemeenteraad het plan 
vastgesteld. Vrijwel direct daarna 
is een begin gemaakt met de uit-
voering. Een goede doorstroming 
van het verkeer is niet alleen van 
groot belang voor onze inwoners 
en bedrijven, de urgentie daarvan 
wordt ook buiten de Ringvaart 
gevoeld. Haarlemmermeer ligt 
midden in een belangrijke econo-
mische regio. Als het verkeer hier 
vastloopt, zijn de gevolgen elders 
direct voelbaar. Het plan staat nu 
goed op de rails en we gaan met 

volle kracht vooruit. Op deze 
pagina leest u er meer over. Een 
tweede onderwerp waar veel van 
mijn aandacht naar uitging in 
2012 is het Huis van de Sport. 
Hoewel er nog volop wordt 
gebouwd, hebben veel inwoners 
en sportclubs er tijdens rondlei-
dingen al kennis mee kunnen 
maken. In de eerste plaats is het 
Huis van de Sport bedoeld voor 
breedtesport, voor recreanten 
dus, maar daarnaast biedt het 
ook topsportmogelijkheden. Als 
de deuren opengaan in 2014 
hebben we er een fantastische 
voorziening bij!”

Michel Bezuijen, wethouder ruimte-
lijke ordening, sport en mobiliteit 

Deltaplan Bereikbaarheid: 

43 projecten uitgevoerd

De wethouders Steffe Bak en 
Michel Bezuijen staken zelf de 
handen uit de mouwen om een 
bouwbord aan te brengen op 
de rotonde IJweg/Leenderbos. 
Hiermee gaven zij het officiële 
startschot voor de uitvoering van 
Deltaplan Bereikbaarheid. In vier 
jaar tijd worden 187 projecten 
gerealiseerd. De herinrichting van 
de rotonde was hiervan één van 
de eerste. In 2012 zijn onder meer 
de verkeersstructuur in Floriande-

Huis van de Sport bereikt de top

Zeven maanden nadat de eerste 
paal de grond in ging, bereikte het 
Huis van de Sport op 20 september 
2012 zijn hoogste punt. Dat werd 
feestelijk gevierd met de première 
van een bijzondere animatiefilm 
over deze nieuwe ‘tophal’ zoals 
wethouder Bezuijen hem aanduidde. 
Het Huis van de Sport komt aan 
de zuidkant van Floriande (Hoofd-
dorp) en grenst aan het toekomstige 

PARK21. Er komen onder meer een 
sporthal met 1.500 tribuneplaatsen, 
een turncentrum, vier zwembaden 
waarvan één wedstrijdbad, horeca en 
fitness. Behalve voor breedtesport, is 
het Huis van de Sport ook geschikt 
voor nationale en Europese wedstrij-
den turnen, ritmische gymnastiek en 
synchroonzwemmen.
De animatie staat op www.huisvan-
desport.com.

Sportwethouder Michel Bezuijen poseert met trots voor het Huis van de Sport in aanbouw.

Totale kavelgrootte: 37.000 
m2. Vloeroppervlakte: circa 
16.000 m2. parkeerplaatsen: 675. 
Kinderopvang: 300 plaatsen.

Vijftien schoolzones
(en de teller loopt)
Om de verkeersveiligheid van kinderen te bevorderen, legt de gemeente 
schoolzones aan en stimuleert zij verkeersonderwijs.

Alle ruim zestig basisscholen in 
Haarlemmermeer krijgen een 
schoolzone: een verkeersveilige 
inrichting van de omgeving van 
de school. Afgelopen jaar werden 
acht nieuwe schoolzones aangelegd, 
waarmee het totaal nu op vijftien 
komt. Omdat vaak meerdere scho-
len op één plek staan, is nu al bij 
dertig scholen de omgeving veiliger 
gemaakt. Per locatie wordt bekeken 
welke maatregelen nodig zijn, zoals 
een zebrapad, verkeerslichten, 
parkeervakken, verlaging van de 
maximumsnelheid of fietsstroken.

In de zomer van 2013 komen 
er weer zes nieuwe schoolzones 
bij. Scholen met het Haarlem-
mermeers Verkeersveiligheidslabel 
hebben voorrang bij de aanleg. De 
gemeente geeft dit keurmerk aan 
scholen die zich extra inzetten om 
de verkeersveiligheid te verbeteren 
door middel van verkeerslessen, 
praktische oefeningen en aandacht 
voor veilig halen en brengen. 
Zeventien scholen hebben al zo’n 
label.
www.haarlemmermeer.nl/school-
zones

Voor de achtste keer op rij zijn de 
SportToppers van het jaar geko-
zen. Nieuw was dat de winnaars 
nu werden aangewezen door het 
publiek. Voor alle categorieën had 
een jury kandidaten genomineerd. 
Maar liefst 3.279 mensen maakten 
van de mogelijkheid gebruik om 
hun digitale stem uit te brengen. 

De winnaars zijn:
SportTopper 18+: Lisa den Braber (zwemmen)
SportTopper13-17 jaar: Livvy van Saase (alpineskiën)
SportTopper <13 jaar: Imani de Jong (zwemmen)
SportTopperTeam: Junior/senior ploeg ZPCH (synchroonzwemmen)
SportVereniging: Meersquash (squash)
SportTeam: Jongens B1 VCH (volleybal)

Alle winnaars van SportToppers 2012 op het podium van Schouwburg De Meerse.

Haarlemmermeer wil haar geva-
rieerde karakter met landelijke en 
stedelijke gebieden versterken en 
een aantrekkelijke vestigings- en 
ontmoetingsplaats blijven. Duur-
zaamheid staat voorop bij nieuwe 
ontwikkelingen. Dit en nog veel 
meer staat te lezen in de Struc-
tuurvisie Haarlemmermeer 2030, 
een ruimtelijk toekomstplan dat 
de gemeenteraad eind vorig jaar 
heeft vastgesteld. Voor het opstel-
len van de structuurvisie is veel 
overleg geweest met deskundigen, 

inwoners, bedrijven en organisa-
ties. Op 25 mei was er een Open 
Dag over de plannen in het Pol-
derhuis. Hier werden ook de plan-
nen voor de Deelstructuurvisie 
Hoofddorp 2030 gepresenteerd, 
een uitwerking van de Structuur-
visie Haarlemmermeer. “Toe-
komstige ontwikkelingen moeten 
Hoofddorp beter bereikbaar, 
levendiger en duurzamer maken”, 
aldus wethouder Michel Bezuijen. 
De ontwerpstructuurvisie Hoofd-
dorp was eind 2012 klaar. 

Toekomstplannen voor  
Haarlemmermeer en Hoofddorp

Van de gemeenteraad
Ervaar de raad
Ervaar de raad biedt inwoners de mogelijkheid om als Vip een be-
zoek te brengen aan de gemeenteraad en een kijkje te nemen achter 
de schermen van de lokale politiek. precies vijftig mensen maakten 
hiervan in 2012 gebruik. Bezoekers krijgen een rondleiding langs de 
werkkamers van burgemeester, wethouders en fracties. alle vragen 
worden beantwoord en er is ruim gelegenheid voor nadere ken-
nismaking met het gemeentebestuur. Ervaar de raad is voor alle 
leeftijden. Elk bezoek wordt aangepast aan specifieke wensen.
www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad

SportToppers 2012: gefeliciteerd

Overbos en Hoofddorp-Centrum 
verbeterd, acht nieuwe schoolzones 
aangelegd en kwamen er op diverse 
plekken veilige fietsoversteken. 

Het Deltaplan moet zorgen voor 
een goede doorstroming van alle 
soorten verkeer in Haarlemmer-
meer, op elk moment van de dag. 
Ook wordt de verkeersveiligheid 

verbeterd. Het plan is in 2010 en 
2011 opgesteld in samenspraak 
met bewoners en ondernemers. 
De gemeente tracht de hinder van 
werkzaamheden zoveel mogelijk 
te beperken. Voor de start van elk 
project wordt nauwkeurig in kaart 
gebracht wat de gevolgen zijn voor 
de omgeving zodat passende maat-
regelen kunnen worden genomen. 

In juli startte de uitvoering van het Deltaplan Bereik-
baarheid. Aan het eind van het jaar waren al 43 
van de 187 geplande projecten afgerond.
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arthur van Dijk, wethouder 
economie, Schiphol en cultuur

“2012 was opnieuw een turbu-
lent jaar voor ondernemers in 
Haarlemmermeer. Voor sommi-
gen was het zelfs erop of eronder. 
Maar gelukkig waren er ook 
mooie ontwikkelingen. Nieuwe 
bedrijven vestigden zich in 
Beukenhorst-Zuid en Lijnden en 
bestaande bedrijfspanden werden 
opgeknapt en duurzaam gemaakt. 
Bereikbaarheid is voor Haarlem-
mermeer essentieel om nationale 
en internationale bedrijven aan te 
trekken. Ook op dat gebied heb-

ben we resultaten geboekt. Met de 
opening van de Westelijke rand-
weg verbinden we Schiphol met 
de Amsterdamse haven. Het Rijk 
stelde 8,3 miljoen euro beschikbaar 
voor de ongestoorde logistieke 
verbinding (OLV) van de veiling 
naar Schiphol en de A4. Ook de 
omlegging van de N201 vordert.”

“Als wethouder Cultuur ben ik 
trots op het nieuwe cultuurbeleid 
dat in 2012 is vastgesteld. Dat 
Haarlemmermeer een actieve, 
ondernemende gemeente is, wordt 
zichtbaar in het grote aantal ver-
enigingen en evenementen binnen 
de Ringvaart. Van toneelvereni-
ging Genesius tot Mysteryland en 
Mudmasters. Cultuur biedt bij 
uitstek mogelijkheden tot ‘ont-
moeten en verbinden’ zoals ons 
motto luidt. Ik nodig u van harte 
uit om ook in 2013 als bezoeker, 
deelnemer, organisator of op wel-
ke manier dan ook mee te doen 
met het bruisende culturele leven 
in onze dynamische gemeente.”

(Startende) ondernemers kun-
nen terecht bij het Centrum 
voor Bedrijven en Instellingen 
(CBI) van de gemeente. Het 
CBI geeft informatie over onder 
meer vestigingsmogelijkheden, 
bestemmingsplannen, vergun-
ningen, starterskredieten en 
regelingen voor mensen die 
vanuit de bijstand een zaak wil-
len beginnen of door de crisis 
in de financiële problemen zijn 
gekomen. Zo’n 1.058 bestaande 
bedrijven, 421 starters en 88 in-
stellingen klopten het afgelopen 
jaar aan bij het CBI. In totaal 
waren er 2.312 klantcontacten. 

Het CBI is gevestigd in de hal 
van het raadhuis en bereikbaar 
via het algemene nummer van 
de gemeente 0900 1852 of www.
haarlemmermeer.nl/onderne-
men/Advies_en_Informatie
Ook organiseert de gemeente 
tweemaal per jaar samen met 
de Kamer van Koophandel, de 
Rabobank, het Haarlemmer-
meers Ondernemers Platform en 
Schenk Makelaars bijeenkom-
sten voor starters. En de ge-
meente participeert in het nieuw 
op te zetten Ondernemershuis 
voor zzp’ers aan de Burgemeester 
Pabstlaan in Hoofddorp.

gemeente stimuleert 
ondernemerschap

Haarlemmermeer telt 17 kanto-
renlocaties en 54 bedrijventer-
reinen. Om het aanbod goed af 
te kunnen stemmen op de vraag 
heeft de gemeente de kansen en 
mogelijkheden van al deze locaties 
onderzocht. Op plekken als Schip-

hol-Centrum of Beukenhorst-Zuid 
kunnen nog nieuwe kantoren en 
bedrijven komen. Maar op andere 
plekken, zoals Beukenhorst-West 
en Schiphol-Rijk, is leegstand. De 
gemeente stimuleert eigenaren hier 
om bestaande panden op te knap-

pen of een andere bestemming te 
geven. De kantoren- en bedrijven-
strategie van de gemeente is mede 
gebaseerd op regionale afspraken 
over de aanpak van leegstand, 
nieuwbouwplannen en het op-
knappen van bestaande terreinen. 

Roan Borhem, directeur Enginn

“Enginn is een unieke broed-
plaats voor innovatieve, duur-
zame ondernemers op bedrijven-
park Beukenhorst-Zuid. Uniek, 
omdat starters hier niet alleen 
een fysieke werkplek hebben, 
maar ook coaching en begelei-
ding krijgen van toonaangevende 
partijen zoals Dura Vermeer, Park 
20I20 en Delta Development 
Group. De acht initiatiefnemers 
van Enginn bieden de star-
tende ondernemers vanuit hun 
eigen duurzaamheidsambities 
hun expertise aan, stellen hun 
netwerk open en helpen zoeken 
naar klanten en investeerders. 
De starters binnen Enginn zijn 

actief op allerlei terreinen, zoals 
zonne-energie, duurzame kleding 
en logistiek. Enginn helpt de 
bedrijven op te zetten en te 
ontwikkelen. Wij trekken samen 
op met kenniscentrum Global 
Sustainability Solutions Center 
van de Arizona State University 
en willen een vliegwiel zijn voor 
duurzame ontwikkeling in Haar-
lemmermeer en ver daarbuiten. 
Ik ben zelf ondernemer, ken alle 
fasen van het ondernemerschap 
en vind het geweldig leuk om 
anderen hierin te ondersteunen. 
Bovendien is werken aan duur-
zaamheid letterlijk werken aan de 
toekomst!”

innovatief en aantrekkelijk cultuuraanbod

Met veel inwoners, instellingen 
en ondernemers is de afgelopen 
jaren uitgebreid gesproken over 
kunst en cultuur in Haarlem-
mermeer. Resultaat is de nieuwe 
cultuurnota ‘Ruimte voor cul-
tuur, kansen voor ondernemer-
schap’. Hierin staan de visie 
van de gemeente op cultuur in 
Haarlemmermeer tot 2030 en de 
plannen voor de komen jaren. 
De gemeente stimuleert cultureel 
ondernemerschap om het aanbod 
nog innovatiever en aantrek-
kelijker te maken. Instellingen 
worden uitgenodigd om samen-
werkingsverbanden aan te gaan, 
open te staan voor initiatieven 
van buiten en hun maatschap-
pelijk draagvlak te vergroten. 
Cultuur moet meer worden 
geïntegreerd in het onderwijs en 
voor kinderen en jongeren moet 
er een goed cultureel aanbod zijn. 
Ook komt er meer aandacht voor 
de unieke ontstaansgeschiede-
nis van Haarlemmermeer en de 

sporen die hiervan nog zijn terug 
te vinden in het landschap.

Cultuuratlas wijst de weg
Kunstwerken, voorstellingen, 
zangverenigingen, monumen-
ten: de Cultuuratlas brengt 
de Haarlemmermeerse kunst 
en cultuur in kaart. Helder 

en overzichtelijk. Zoeken kan 
binnen zes rubrieken: cultureel 
erfgoed, kunst, beeld & geluid, 
lezen & schrijven, instrument 
& zang en theater & dans, maar 
ook op locatie of op naam. De 
Cultuuratlas is te vinden op 
www.haarlemmermeeratlas.nl.

De gemeente kiest voor een 
frisse wind in haar cultuurbeleid. 
Een kleurrijk, veelzijdig cultureel 
aanbod versterkt de aantrekkings-
kracht van Haarlemmermeer.

Lichtpijpen op begraafplaats Meerterpen in Zwaanshoek, een kunstwerk van Roel 
Teeuwen gemaakt van wilgentenen, koper en lichtmasten.

16-25 maart  kermis op het Apriscoterrein 
in Hoofddorp

30 april  koninginnedagviering in onder meer 
Hoofddorp-Centrum, Nieuw-Vennep, 
Vijfhuizen, Badhoevedorp, Rijsenhout, 
Abbenes en Zwaanshoek

18 mei  wielerwedstrijd Classico Boretti met start 
en finish in Hoofddorp

31 mei-3 juni feestweek in Zwanenburg
1, 2 en 3 juni Meerjazz in Hoofddorp-Centrum
4-10 juni feestweek in Rijsenhout
6-17 juni  NK Dressuur en Concours Hippiquein 

het Haarlemmermeerse Bos
23-24 juni NK Barbecue in Hoofddorp-Centrum
8 juli Sportfair aan de Toolenburgse Plas

23 augustus  kortebaandraverij op de Kruisweg in 
Hoofddorp 

25 augustus  Mysteryland in het Haarlemmermeerse 
Bos

31 augustus- Haarlemmermeer Culinair
2 september  in Hoofddorp-Centrum
2 september  start en finish van Haarlemmermeer Run 

in Hoofddorp
6 oktober  Mudmasters rond Big Spotters Hill
16 november- Winterland en ijsbaan
1 januari  in Hoofddorp-Centrum
31 december  Oud-en-nieuwfeest in  

Hoofddorp-Centrum
31 december Happy New-Vennep 

Van nK Barbecue tot Mudmasters

Onder het motto ‘ontmoeten en verbinden’ waren er in 2012 veel leuke en diverse evenementen in Haarlem-
mermeer. Een kleine greep:

Werken aan sterke bedrijfslocaties
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John nederstigt, wethouder duurzaam-
heid, werk, jeugd en onderwijs

“Een belangrijk onderwerp voor 
Haarlemmermeer is verduur-
zaming van onze samenleving. 
Daar zetten wij ons met vele 
partners samen voor in. Ver-
duurzaming is goed voor de 
leefbaarheid en levert inwoners 
en bedrijven ook besparingen 
op. En wie wil nu niet een 
lagere energierekening? Dat kan 
bijvoorbeeld met zonnepanelen. 
Het natuur- en milieucentrum 
Haarlemmermeer (NMCH) 
geeft informatie hoe je soms zelfs 
zonder kosten je directe leefom-
geving kunt verduurzamen.”

“Heel blij ben ik ook met het 
nieuwe jongerencentrum in 
Floriande, Studio 5. De naam is 
verzonnen door jongeren zelf. Zij 
hebben ook meegedacht over de 
opening, de inrichting en de pro-
grammering van het centrum. De 
jongeren wilden het centrum ook 
openstellen voor anderen zoals 
een yogaclub en de wijkraad. Die 
maken daar inmiddels ook druk 
gebruik van. Ook kan hier ruimte 
worden gehuurd voor een kinder-
feestje. Wat mij betreft is dit het 
begin van een succesvol project 
van, voor en door jongeren.”

CJg babbelbus on tour
“Wat heb je geleerd van je opa?”, “Mag je je kind een corrigerende tik 
geven?” Tijdens de Week van de opvoeding gingen ROC-studenten met 
kinderen, ouders en grootouders in gesprek over opvoeding in de CJG 
babbelbus.

De CJG babbelbus toerde in 
de week van 1 tot en met 7 
oktober 2012 door Haarlem-
mermeer. Studenten van het 
Nova College nodigden mensen 
van jong tot oud uit om in de 
bus te praten over opvoeden en 
de dilemma’s die daarbij horen. 
Als de geïnterviewden toestem-
ming gaven, werden de gesprek-
ken opgenomen en later op de 
website van het Centrum voor 
jeugd en gezin (CJG) geplaatst. 
Het CJG is een organisatie die 

jongeren en ouders helpt bij vra-
gen over opgroeien en opvoeden. 
Met het project wilde het CJG 
mensen bewuster maken van 
wat opvoeden betekent. Thema 
van de Week van de opvoeding 
was ‘Luister’s naar me’. Op veel 
plekken in Haarlemmermeer 
waren lezingen, workshops, 
inloop- en informatieavonden 
over dit onderwerp. De film-
pjes die zijn opgenomen in de 
CJG babbelbus zijn te zien op 
www.cjghaarlemmermeer.nl

De opening van het nieuwe 
buurthuis Studio 5 voor Floriande 
en Overbos werd op 15 september 
2012 groots gevierd. In de middag 
konden kinderen zich uitleven 
met aquaballen, schminken, 
een ballenbak en springkussen. 
Daarna waren er optredens van 
bandjes en dansgroepen en tot slot 
nog een party met dj’s. Het was 
dan ook driedubbel feest. Niet 
alleen werd het nieuwe buurtcen-
trum in gebruik genomen, gevierd 
werd ook dat de wijkraad Flori-
ande vijf jaar bestond én dat alle 
speel- en sportplekken in de wijk 
klaar waren.

De Arizona State University 
(ASU) is neergestreken in Haar-
lemmermeer. De universiteit gaat 
samen met het Haarlemmermeerse 
onderwijs en het bedrijfsleven 
onderzoek doen naar kansen voor 
bedrijven bij duurzame innovatie. 

Op 22 januari 2013 opende het 
Global Sustainability Solutions 
Center (GSSC) zijn deuren op 
Beukenhorst-Zuid in Hoofd-
dorp. Het GSSC biedt specifieke 
expertise en toponderwijs aan 
bedrijven en organisaties binnen 

de gemeente en de Metropoolregio 
Amsterdam. De samenwerking 
past uitstekend bij de inzet van 
Haarlemmermeer voor een duur-
zame samenleving en de wens om 
hoger onderwijs in de gemeente te 
realiseren.

De gemeente wil dat 20% van de 
energie in Haarlemmermeer in 
2020 op een duurzame manier 
wordt opgewekt. Zij ondersteunt 
daarom de uitbreiding van wind-
park Burgerveen en de aanleg van 
windpark Haarlemmermeer-Zuid. 
In Burgerveen zijn in 2012 twee 
nieuwe windturbines geplaatst. 
Windpark Haarlemmermeer-
Zuid is gepland in een gebied ten 

zuiden van de N207. Hier komen 
tien tot vijftien windturbines, 
goed voor duurzame energie voor 
23.000-28.000 huishoudens. 
Het windpark is een initiatief 
van grondeigenaren en inwoners. 
Eind 2012 heeft het college van 
B en W drie ontwerpvarianten 
goedgekeurd die verder worden 
uitgewerkt. 

Op 29 oktober onthulde wet-
houder Nederstigt de eerste 
laadpaal voor elektrisch rijden in 
de gemeente. In totaal zijn dertig 
openbare laadpalen geplaatst in de 
buurt van inwoners die hiervoor 
een aanvraag deden. Elektrisch 

rijden is goedkoop en draagt bij 
aan vermindering van de CO2-
uitstoot. De oplaadpunten worden 
geplaatst en beheerd door Stich-
ting E-laad, een initiatief van sa-
menwerkende netwerkbeheerders. 
Met een volledig opgeladen auto 

kun je gemiddeld zo’n 150 tot 200 
kilometer rijden. Hoe meer laad-
palen er komen in Nederland, hoe 
kleiner de belemmering om elek-
trisch te gaan rijden. Eind 2012 
waren er 2.500 oplaadpunten.
www.oplaadpunten.nl

Daverende
opening Studio 5

Samenwerking met arizona State University

Wind levert schone energie

Dertig laadpalen voor elektrische auto’s

Norbert van Schie, ondernemer uit Zwanenburg, vroeg een laadpaal aan voor zijn elektrische auto. De openbare laadpaal is in het 
najaar van 2012 geplaatst in de Domineeslaan.

Van de gemeenteraad
Wereldwijd alle kinderen naar school 
Op 16 december om 16.00 uur ontvingen zestien organisaties het predicaat Haarlemmermeer millennium-
proof. Het gaat om stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor onderwijsprojecten in arme gebieden.

is het in nederland normaal dat in elke school computers staan, een groot aantal kinderen in ontwikke-
lingslanden heeft geen boeken, schriften of pennen. als er al een schoolgebouw is. in Haarlemmermeer 
zetten verschillende organisaties zich in voor scholingsprojecten in bijvoorbeeld Kenia, nigeria, indonesië 
en guatemala. De gemeenteraad ondersteunt deze initiatieven door jaarlijks het predicaat Haarlemmer-
meer millenniumproof toe te kennen. De organisaties kunnen dit ‘stempel’ gebruiken bij de werving van 
sponsors. Ook biedt de gemeenteraad de organisaties ondersteuning bij hun communicatie en fondsen-
werving. Op Winterland Hoofddorp werd voor het eerst de actie MeerSchool gehouden om aandacht te 
vragen voor het thema Wereldwijd alle kinderen naar school. Deze actie haalde in één dag e 3.380 op. 

De Verenigde naties hebben in 2000 acht millenniumdoelen geformuleerd om armoede wereldwijd uit te 
bannen. Eén van de millenniumdoelen is dat in 2015 alle kinderen naar school gaan.
www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad/Millenniumdoelen

Om nog beter te weten wat er speelt in Haarlemmermeer organi-
seert de gemeenteraad onder meer De raad fietst! en zogenaamde 
politieke cafés. Op 25 juni 2012 bezochten raadsleden op de fiets ‘t 
Oude Buurtje en Hoofddorp-noord en –Oost. Op 17 september ging 
de tocht naar abbenes en Buitenkaag. De fietstochten werden samen 
met de dorps- en wijkraden georganiseerd. Op 5 maart was er een 
politiek café in Badhoevedorp over de plannen voor het dorp na de 
omlegging van de a9 en over het nieuwe dorpshuis.

Onder de noemer Raadslid in de klas geven raadsleden les op 
basis- en middelbare scholen over lokale politiek en wat dat óók met 
jongeren te maken heeft. Zo geven zij de leerlingen inzicht in demo-
cratie en burgerschap en hoe jongeren invloed kunnen uitoefenen. 
Raadslid in de klas bereikte in 2012 meer dan vijfhonderd scholieren 
in het basisonderwijs, vmbo, havo en vwo.

Van de gemeenteraad
De raad komt naar u toe
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Jeroen nobel, wethouder financiën, 
wonen, groen en recreatie
“De effecten van de economische 
crisis waren ook in 2012 merkbaar 
in de woningbouw. Huizenprijzen 
bleven dalen en de verkoop lag 
nagenoeg stil. Ook in Haarlem-
mermeer, bij uitstek een groei- en 
bouwgemeente. Als lokale overheid 
hebben we hier maar beperkte 
invloed op. Maar wat we kunnen 
doen, doen we. We gaan verder 
met de succesvolle starterslening, 
een goedkope lening voor mensen 
die voor het eerst een huis willen 
kopen. In 2012 ging ook de eerste 
paal op Toolenburg-Zuid de grond 
in. Daar waar de markt moeilijk is, 

moet kwaliteit het verschil maken. 
Met dit Tudorpark en haar karakte-
ristieke stijl zal dat zeker gaan luk-
ken. Ook duurzaam (ver)bouwen 
maakt woningen aantrekkelijk voor 
kopers en heeft bovendien een di-
recte invloed op de woonlasten. Een 
huis dat minder energie verbruikt, 
heeft immers een lagere energiere-
kening. En met PARK21 geven we 
een bijzondere kwalitatieve impuls 
aan ons woonklimaat. Experts 
verwachten dat in 2016 de woning-
markt zich zal herstellen. Aan ons 
de taak om te zorgen dat we dan 
goed beslagen ten ijs komen.” 

Burger jaarverslag 2012

aanleg geniepark van start

Op 3 juni 2012, de Dag van het Park, onthulde wethouder Jeroen Nobel het bouwbord voor het Geniepark. Dit wordt een groenge-
bied van maar liefst 125 hectare tussen station Hoofddorp tot aan de Ringvaart bij het Fort van Aalsmeer. Het vijf kilometer lange 
park zal zich uitstrekken van vijftig meter ten noorden tot tweehonderd meter ten zuiden van de Geniedijk. Het ontwerp benadrukt 
het oorspronkelijk karakter van de dijk als verdedigingslinie. Het ‘schootsveld’ aan de zuidzijde wordt een open gebied, begrensd 
door een parkrand met bebouwing en ontspanning. Aan de noordzijde, de ‘verdedigingskant’, komen rechte rijen fruitbomen, als 
soldaten in het gelid. Hier komt ook een fietspad langs de dijk. Het park wordt gefaseerd aangelegd. Het definitief ontwerp van het 
deel waarover de gemeente al kan beschikken (ongeveer de helft van het gebied) is in december gepresenteerd. De werkzaamhe-
den starten dit jaar. In de toekomst worden nog twee delen ontwikkeld binnen de projecten A4 Zone West en PrimAviera.

nieuwe fietsbrug over Ringvaart
Een fietsbrug over de Ringvaart verbindt sinds vorig jaar Park Zwanen-
burg met de Tuinen van West in Amsterdam Nieuw-West. Het is een 
nieuwe schakel in het netwerk van recreatieve fietsroutes. In Haarlem-
mermeer groeit het aantal fietsverbindingen naar diverse recreatiegebie-
den. In het raadhuis en bij de servicecentra is de fietskaart verkrijgbaar 
Fietsen rond Schiphol. De fietskaart is ook te downloaden op www.
mainportengroen.nl.

Waardering voor recreatiegebieden

Haarlemmermeer heeft twaalf 
grootschalige groen- en recreatie-
gebieden met een totale opper-
vlakte van 850 hectare: Haarlem-
mermeerse Bos, Venneperhout, 
Zwaansbroek, Park Zwanenburg, 
Groene Weelde, Boseilanden, 
Toolenburgerplas, Geniedijk, 
Zwaanshoek-Noord, Buitenschot, 
Plesmanhoek en het Groene 
Carré-Zuid. Aan enkele hiervan 
wordt nog gewerkt. Nog eens 
540 hectare grootschalig groen 
staat op stapel: PARK21, Genie-
park, de ‘Buik’ bij Badhoevedorp 
en Park Vijfhuizen. De Reken-
kamercommissie (RKC) heeft in 
2012 onderzoek gedaan naar de 
recreatiegebieden. Kwaliteit en 
onderhoud van de groengebie-
den zijn op orde, is de conclusie, 
maar nu het economisch slechter 
gaat is wel extra aandacht nodig 
voor de financiering van nieuwe 
gebieden. De gemeente inten-
siveert haar samenwerking met 
andere partijen om alle geplande 
projecten te realiseren.

Meer speelruimte
Opnieuw zijn vorig jaar veel 
speelplekken aangelegd, opge-
knapt en uitgebreid. Onder meer 
in Hoofddorp-Centrum, Pax, 
Graan voor Visch, Toolenburg, 
Floriande, Lisserbroek, Rijsen-
hout, Badhoevedorp, Vijfhuizen, 

Nieuw-Vennep Zuid, Getsewoud 
en Zwanenburg. Ook zijn op 
verschillende plaatsen kunst-
grasvelden aangelegd. Sinds 
2010 werkt de gemeente aan de 
aanleg en verbetering van speel- 
en ontmoetingsplekken in heel 
Haarlemmermeer. In alle wijken 
en dorpen hebben kinderen en 
jongeren meegepraat over de 
plannen voor hun buurt. Dit jaar 
komen er nog enkele speelplek-
ken en kunstgrasvelden bij. 
Daarmee is de uitvoering van het 
speelruimteplan klaar.

Zo’n 65 procent van de Haarlemmermeerders is tevreden tot zeer tevre-
den met het aanbod aan recreatiemogelijkheden. Het is voor het eerst 
dat hiernaar in de jaarlijkse bevolkingsenquête is gevraagd.

Kinderen maken volop gebruik van de opgeknapte speelplek aan Oosterschelde op 
Eiland 3 in Floriande, Hoofddorp.

Van de gemeenteraad
Mijn aandeel in Haarlemmermeer
De gemeente wil graag weten wat u van haar plannen en projecten 
vindt, maar ontvangt ook graag uw eigen ideeën of initiatieven. Op 
www.haarlemmermeer.nl/mijnaandeel kunt u uw mening geven 
over lopende projecten en leest u hoe u een eigen plan of voorstel 
het beste bij de gemeente kunt aanmelden. 

Van de gemeenteraad
Welkom bij de gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op donderdagavond in het raadhuis. Deze 
vergaderingen zijn openbaar: iedereen is van harte welkom. De gemeen-
teraadsvergaderingen zijn live te volgen of terug te zien op www.haar-
lemmermeer.nl/gemeenteraad > kijk mee met de gemeenteraad.

Het afgelopen jaar hield de raad onder meer een hoorzitting over de 
uitvoering van sociale wet- en regelgeving en een themabijeenkomst 
met organisaties in de jeugdzorg. De raad heeft burgemeester Theo 
Weterings voorgedragen voor een tweede ambtstermijn van zes jaar. 
Verder zijn er nieuwe leden benoemd in de Rekenkamercommissie. 
Deze commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltref-
fendheid en rechtmatigheid van het beleid. Voor het eerst in haar be-
staan zijn de leden nu bijna allemaal afkomstig uit Haarlemmermeer. 
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In 2012 is de gebruikersgroep 
PARK21 van start gegaan. Deze 
groep is een representatieve afspiege-
ling van bewoners en ondernemers 
uit Haarlemmermeer en denkt mee 
over PARK21. Zo kan de gemeente 
een park ontwikkelen dat goed aan-
sluit bij de behoeften van toekom-
stige gebruikers. In samenwerking 
met de Dienst Landelijk Gebied en 
Agro Nova, de agrarische belan-
genvereniging in PARK21, wordt 

bekeken welke initiatieven kansen 
bieden voor de boeren die nu in het 
gebied wonen en werken.

Nadat de gemeenteraad het Mas-
terplan PARK21 in juni 2011 heeft 
vastgesteld, is verder gewerkt aan de 
ontwikkeling van de deelgebieden. 
Voor het eerste deelgebied, aan de 
noordwestzijde, heeft de raad in 
2012 een landschapsplan en een 
bestemmingsplan vastgesteld. Op 

de locatie van het baggerdepot 
MeerGrond aan de Rijnlanderweg 
komt het tweede deel van PARK21. 
Het baggerdepot verdwijnt en wordt 
in 2017 opgeleverd als recreatiege-
bied, geheel volgens het Masterplan 
PARK21. Voor het gebied rondom 
de recreatieplassen is in 2012 het 
vervolgonderzoek naar de hydrolo-
gische effecten, opbarstingsrisico’s en 
waterkwaliteit afgerond en opgele-
verd.

Het toekomstige PARK21 gezien vanuit de lucht. Rechts is Hoofddorp, links Nieuw-
Vennep.

Recreanten en boeren denken mee over paRK21

Elf bewonersschouwen 
in 2012 gingen veel bewoners 
met medewerkers van de 
gemeente de straat op om het 
groenonderhoud te beoordelen. 
Sinds 2010 hebben inwoners 
meer invloed op het beheer van 
het groen in hun omgeving. 
Jaarlijks zijn er daarom zoge-
naamde bewonersschouwen in 
de wijken en kernen. De resul-
taten hiervan worden doorge-
geven aan de groenaannemers. 
Vorig jaar waren er elf schou-
wen. Drie wijkraden verzochten 
de schouw te verplaatsen naar 
2013.



“Op 25 juni kwam De raad 
fietst! langs bij ons clubhuis in 
het Arnolduspark. Zo’n vijftien 
raadsleden samen met burge-
meester Weterings. We hebben 
onder meer gesproken over 
subsidieregels waar wij niet 
goed mee uit de voeten kun-
nen. Het was nuttig om daar 
met politici over te praten. 
Ook hebben we ons jubile-
umboek overhandigd, want 
vorig jaar bestond Scouting 
St. Maarten Hoofddorp 65 
jaar. De raadsleden waren zeer 
geïnteresseerd in scouting. Bij 
sommige raadsleden leefde nog 

het beeld van padvinders in 
korte broeken met kwastjes en 
hopmannen met grote hoeden, 
ha ha. Wij zijn een bloeiende 
organisatie met 132 jeugdleden 
van vijf tot en met achttien 
jaar. Zij doen activiteiten zoals 
speurtochten, hindernisbanen, 
kampvuur, zeilen en roeien. Bij 
scouting ontdekken kinderen 
de natuur, krijgen praktisch 
inzicht en worden zelfredza-
mer. Ruim 25 vrijwilligers 
maken dit mogelijk. Binnen-
kort starten we met de bouw 
van ons nieuwe clubhuis in het 
Haarlemmermeerse Bos.”
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Mascha van den nieuwenhof, 
straatcoach bij de gemeente

Erik Volkerijk, groepsvoorzitter 
Scouting St. Maarten Hoofddorp

“Als straatcoach werk je heel 
oplossingsgericht. We houden 
een oogje in het zeil bij de zoge-
naamde hotspots zoals Toolen-
burg, Hoofddorp-Centrum en de 
Liniewal in Vijfhuizen. Dat zijn 
plekken waar veel overlast is van 
groepen jongeren. Als het nodig 
is, spreken we jongeren aan op 
hun gedrag, maar we kunnen ook 
een bekeuring geven. Belangrijk 
is hoe je zo’n groep benadert. Je 
moet weten wie de leider is en 
heel duidelijk maken wat je van 
hen vraagt. We praten ook met 

buurtbewoners en gaan af op 
meldingen. Als iemand klaagt 
over het geluid van een voetbal 
tegen een hek, vragen we om een 
tijdje bij te houden hoe vaak dat 
precies voorkomt. Dan blijkt het 
achteraf soms best mee te vallen. 
Wij hebben geregeld overleg 
met MeerWaarde, Halt en de 
wijkagent. Als ergens weinig voor 
jongeren te doen is, kan Meer-
Waarde extra sport- en spelacti-
viteiten aanbieden. De inzet van 
straatcoaches helpt. De overlast is 
afgenomen.”
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Het burgerjaarverslag is een bijlage 
bij InforMeer en verschijnt in het Witte 
Weekblad. Het publiceren van een 
burgerjaarverslag is een wettelijke 
verplichting. Burgemeesters moeten 
verantwoording afleggen over de kwa-
liteit van de dienstverlening en parti-
cipatie van inwoners. Aan de inhoud 
van dit burgerjaarverslag kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Burger jaarverslag 2012

aangiften 2009-2012
2009 2010 2011 2012 Verschil 2011/2012 

in procenten

Totaal aantal 
aangiften

8.277 9.072 9.199 8.782 -5%

Diefstal/inbraak 
woning

674 704 717 692 -3%

Diefstal fiets 608 566 523 392 -25%
Overval 31 15 10 14 +40%
Zakkenrollerij 277 279 360 336 -7%
Overlast jeugd 1.892 1.595 1.281 1.260 -2%

aantal woninginbraken gedaald

Veilig ondernemen

gemeenten 
samen sterker

Woningen brandveiliger gemaakt

Voor het eerst in jaren is het aantal 
woninginbraken in de gemeente 
gedaald, van 717 in 2011 naar 692 
in 2012. Gemeente en politie be-
steden veel aandacht aan inbraak-
preventie. Afgelopen jaar waren 
er acht informatiebijeenkomsten 
over wat mensen zelf kunnen doen 
om inbraak te voorkomen. Ook 
legden agenten papieren ‘voet-
stappen’ neer bij woningen waar 
ramen of deuren openstonden, als 

waarschuwing tegen insluipers. 
Burgemeester Theo Weterings: 
“Als je je bewust bent van de kans 
dat je slachtoffer kan worden van 
een woninginbraak, onderneem je 
sneller actie. Het is drukker bij de 
slotenmaker en mensen maken in 
hun straat afspraken met elkaar. 
Dat zijn bemoedigende zaken.” 
Het Openbaar Ministerie geeft 
prioriteit aan de vervolging van 
daders. 

Airport Business Park Lijnden 
ontving in 2012 de derde ster van 
het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO). Een prachtige score. De 
winkelgebieden Badhoevedorp en 
Zwanenburg kregen hun tweede 
ster en winkelcentrum Getsewoud 
zijn eerste. Ook zij doen het dus 
goed op het gebied van veiligheid. 
Bedrijventerreinen en winkelge-
bieden krijgen een KVO-certifica-
tie als zij structurele maatregelen 
nemen op het gebied van veilig-
heid. Centraal daarbij staat sa-
menwerking tussen ondernemers, 

gemeente, politie, brandweer en 
andere partijen. Verbetering van 
de veiligheid blijkt nog steeds 
nodig. Vorig jaar steeg het aantal 
winkeldiefstallen met 18% ten 
opzichte van het jaar daarvoor. 
Er waren veertien overvallen, vier 
meer dan in 2011. “De politie 
blijft daarom hoge prioriteit geven 
aan preventie en opsporing. En 
samen met ondernemers en on-
dernemersverenigingen blijven wij 
werken aan het Keurmerk Veilig 
Ondernemen”, aldus burgmeester 
Theo Weterings.

Om haar taken zo goed moge-
lijk te kunnen uitvoeren, werkt 
Haarlemmermeer steeds meer 
samen met andere gemeenten. 
Nu het economisch minder gaat, 
is het des te noodzakelijker de 
krachten te bundelen en be-
schikbare middelen zo efficiënt 
mogelijk in te zetten. Zo heeft 
Haarlemmermeer haar vergun-
ningverlening en handhaving 
op milieugebied ondergebracht 
in de nieuwe Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied. Ook de 
extra taken die gemeenten krij-
gen in het sociaal domeinvragen 
om meer samenwerking binnen 
de regio*. 

Netwerken 
Landelijk maakt Haarlemmer-
meer deel uit van het G32-
Stedennetwerk, een samen-
werkingsverband van de grote 
gemeenten om hun gezamen-
lijke belangen te behartigen bij 
het Rijk. Burgemeester Theo 
Weterings is hiervan vicevoorzit-
ter. Daarnaast zijn burgemeester 
Weterings en wethouder Nobel 
namens het college van B en W 
actief binnen de Vereniging Ne-
derlandse Gemeenten (VNG), 
belangenbehartiger en klimaat-
ambassadeur duurzaam gebouw-
de omgeving van alle gemeenten 
in Nederland.

* Er komen ingrijpende wijzigin-
gen aan van de Wet op de jeugd-
zorg, de Algemene wet bijzondere 
ziektekosten en de Wet maat-
schappelijke ondersteuning. De 
komende jaren wordt de gemeente 
verantwoordelijk voor vrijwel de 
gehele maatschappelijke ondersteu-
ning van volwassenen en jongeren. 

Gemeente en brandweer zijn een 
intensief traject gestart om wonin-
gen brandveiliger te maken. De 
brandweer legde huis-aan-huisbe-
zoeken af in Abbenes, Buitenkaag, 
Burgerveen, Leimuiderbrug en 
Weteringbrug om huiseigenaren 
hierover te adviseren. In zeven 

maanden tijd zijn 960 rookmel-
ders geplaatst in 482 woningen. In 
november is gestart met huis-
bezoeken aan alle zogenaamde 
risicowoningen in Haarlemmer-
meer. Dit zijn woningen waarvan 
de wanden tussen de woningen 
niet voldoende brandwerend zijn. 

Voor 31 december 2015 moeten 
alle woningen in Haarlemmermeer 
voldoen aan de wettelijk gestelde 
brandveiligheidseisen.
www.haarlemmermeer.nl/risico-
woningen
www.brandweer.nl/brandveilig-
heid

Astronaut André Kuipers werd op 
15 oktober 2012 dubbel gehuldigd 
in zijn woonplaats Vijfhuizen. 
Kuipers werd benoemd tot Ridder 
in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw en tot Ereburger van Haar-
lemmermeer. De ruimtevaarder gaf 
een presentatie van zijn ervaringen. 
Daarna konden scholieren van 
zeven basisscholen vragen stellen.

Burgemeester Theo Weterings feliciteert 
André Kuipers en zijn vrouw Helen met 
het ereburgerschap. Weterings zei tijdens 
zijn speech: “Haarlemmermeer heeft met 
André Kuipers een bijzondere wereldbur-
ger, nee, sterker nog, een unieke ruimte-
bewoner binnen haar grenzen.”
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andré Kuipers ridder en ereburger




