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Samenvatting 
De heer R. Schouten vraagt, namens het bestuur van de stichting wijkraad Bornholm, het 
college van burgemeester en wethouders de gemeentelijke erespeld toe te kennen aan 
mevrouw Maria Christina Veling, geboren 17 augustus 1947 te Duivendrecht, wonende 
Stoholm 203, 2133 KG Hoofddorp. 

Overweging 
Op basis van de Verordening betreffende het instellen en toekennen van ereblijken van de 
gemeente Haarlemmermeer voldoet mevrouw Veling aan de eisen die zijn gesteld om in 
aanmerking te komen voor een gemeentelijke erespeld. Zij heeft zich langdurig en 
aantoonbaar verdienstelijk gemaakt voor de samenleving van Haarlemmermeer. In de 
bijlage treft u nadere informatie over haar activiteiten aan. 
De uitreiking van de gemeentelijke erespeld vindt plaats bij het afscheid van mevrouw Veling 
als voorzitter van de wijkraad Bornholm op 11 juli 2012. 

In- en externe communicatie 
De aanvrager wordt vertrouwelijk op de hoogte gebracht van het collegebesluit. De lokale 
pers wordt via een persbericht onder embargo geïnformeerd over de uitreiking van de 
gemeentelijke erespeld. Voorafgaand aan verspreiding aan de lokale pers zal het 
persbericht via raadsinformatie ook vertrouwelijk aan de raadsleden worden gezonden. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. de gemeentelijke erespeld toe te kennen aan Maria Christina Veling vanwege haar grote 

inzet en betrokkenheid gedurende tientallen jaren voor de samenleving van 
Haarlemmermeer. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
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Bijlage: activiteiten van mevrouw Maria Christina Veling 

2008 - 2012 voorzitter Stichtina Wiikraad Bornholm 
Met tomeloze energie en begaan met het welzijn van de wijk heeft zij zich ingezet om de 
sociale cohesie in te wijk te versterken. Ze springt meteen in de bres als ze vindt dat actie 
nodig is. Ook spreekt zij mensen aan op hun gedrag, als ze vindt dat er sprake is van sociaal 
minder wenselijk gedrag. 

2008 - heden Lerares Spaans voor anderstaliqen 
Met veel plezier geeft zij wekelijks Spaanse les aan anderstaligen vrouwen in 
Haarlemmermeer. 

1995 - heden secretaris van de bewonerscommissie (eiaen) flatqebouw 
Notuleren tijdens vergaderingen en zeer betrokken bij alles wat er gebeurt in en om het 
complex. 

1994 - heden vriiwilliaer Stichtinq Meer Jazz 
Drie dagen lang verricht zij hand en spandiensten tijdens het jaarlijks terugkerend jazz 
festival, zoals de ontvangst van artiesten en hulp bij de oecumenische kerkdienst tijdens het 
festival o.a. door het voordragen van een Bijbelse lezing. 

1980 - 1994 Open Oecumenische Groep Hoofddorp - Nieuw-Vennep 
Zeer betrokken met alle werkzaamheden gericht op hulp aan vluchtelingen en hulp aan 
buitenlanders. 

1980 - 2005 Actief bii de PPR 1 Groen Links 
Actief met hand en spandiensten. 

1985 - 1993 Cursusleidster bii De Stek; Stichting emancipatorisch en cursorisch werk 
Het geven van cursussen: schrijven, notuleren, taal. Alles met grote gedrevenheid en 
betrokken met alles wat er speelt. 

1990- 2005 Lid zangkoor Het Morrend Volk 
Met muziek en zang misstanden in de wereld aan de kaak stellen, door het zingen over 
onderwerpen die tot nadenken stemmen. 

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd stopt zij deze zomer eveneens 
met haar werkzaamheden (ca. 12 uur per week) voor stichting Meerwaarde. 


