gemeente

Haarlemmermeer

Aan de leden van de gemeenteraad van
de gemeente Haarlemmermeer

burgemeester
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Contactpersoon
Doorkiesnummer

griffie
023 - 5676403

Uw brief
ons kenmerk
Bijiagecn)
Onderwerp

Verzenddatum

Wwr-mijnaandeelapril 2012
Brochure Mijn aandeel in Haarlemmermeer
Mijn aandeel: Participatie in Haarlemmermeer

12 april 2012

l 3 APR, 2012

Geachte raadsleden,
In de afgelopen maanden is in de Werkgroep Werkwijzen Raad ( W R ) meerdere malen
gesproken over het participatiebeleid van onze gemeente en over de onderscheiden rollen
van raad en college in participatieprocessen. Vanuit de raad is meermalen om aandacht
gevraagd om de mogelijkheden om te participeren in onze gemeente op een heldere wijze
over te brengen aan de burgers van onze gemeente. In overleg met de griffie heeft de
ambtelijke organisatie gewerkt aan een portal participatie voor de website van de gemeente
en een brochurelflyer die kan worden uitgedeeld.
Bijgaand ontvangt u de flyer met de titel: Mijn aandeel in Haarlemmermeer. Het is de
bedoeling om op zaterdag 2 juni aanstaande de flyers uit te delen. Zowel de flyer als de
portal participatie brengen we dan o p een actieve wijze onder de aandacht van de inwoners
van Haarlemmermeer. Behalve u vooraf informeren over de flyer en de portal doe ik hierbij
ook van harte een beroep op u om mee te werken aan de uitdeelactie. Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen en uw eventuele tijdsvoorkeur vullen wij het programma voor deze van
activiteiten bruisende dag nader in.
Over Mijn aandeel in Haarlemmermeer
'Participeren' is voor ons weliswaar een normaal begrip maar kan voor burgers ook een
ingewikkelde bijklank hebben. Daarom is gekozen voor de titel: 'Mijn aandeel in
Haarlemmermeer. Al onze inwoners zijn immers aandeelhouder in onze gemeenschap.
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De brochure en de portal informeren onze burgers over de mogelijkheden om actief deel te
nemen in onze gemeente. De brochure biedt inzicht of en hoe je met een initiatief de
medewerking van de organisatie, het college of de raad kunt inroepen.
Promotie van Mijn aandeel in Haarlemmermeer
Ter promotie van Mijn aandeel in Haarlemmermeer organiseren we een serie activiteiten.
Voor de uitvoering hopen wij ook op uw bijdrage en medewerking te mogen rekenen!
Wij horen graag wie een aandeel wil leveren in:

-

Wet Promotieteam van raadsleden
Het promoteam maakt op zaterdag 2 juni een tournee langs verschillende wijken en
winkelcentra in kernen van onze gemeente.

-

Column. In het Witte Weekblad zal ruimte voor een serie van 5 columns door
raadsleden rond het thema Participatie worden gereserveerd. In uw bijdrage schrijft
u onder het motto 'mijn aandeel' waarom participatie voor u belangrijk is en waarom
de gemeente de bijdrage van burgers zo op prijs stellen.
De columns zullen op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen en op grond
van één column per fractie worden toegewezen.

Wilt u ons a.u.b. voor vrijdag 20 april a.s. laten weten of u meedoet? Via
griffie@haarlemmermeer.nl vernemen we graag of u beschikbaar bent.
Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet,

<ca

Drs. Th.L.N. ~ d b t ~ r f n g s

WAT IS UW MENING?

HEEFT U EEN NIEUW IDEE?

U kunt uw mening geven over projecten

Over wat voor soort ideeën praten we dan?

waar de gemeente op dit moment aan

De gemeente Haarlemmermeer maakt een

werkt Voor een actueel overzicht van

indeling die uiteenvalt in vier categorieen:

de lopepde prolecten verwijzen wil u

@ een vraag stellen of probleem melden,
@ initiatieflidee aankaarten voor uw straat,

naar onderstaande website De formele
afspraken die zijn gemaakt, beleidsstukken
en uitgangspunten kunt u daar ook vinden

buiirt, dorp of de gehele gemeente,

@ uw oian of visie voorleggen aan het
gemeentebestuur

@ u vindt dat de raad uw voorstel moet
bespreken.

Kijk op onderstaande website hoe u uw idee
het beste kunt aanmelden bil de gemeente.
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GEBIEDSMANAGERS
Haarlemmermeer is ingedeeld in zes
gebieden Elk gebied heeit een eigen
gebiedsmanager. die als een regisseur de
contacten binnen de gebieden onderhoudt
en ook de ontwikkelingen in het gebied
coordtneert. Als u ideeen of vragen heeit
over ontwikkelingen in u w buurt dan kiint
u ook contact opnemen met een van de
gebiedsmanagers.
Hans Kleiss
Voor Hoofddorp-Centrum, Graan voorvisch.
Hoofddorp-Noord, Hooiddorp-Oost, 't Oude
Buurtje en Pax
Henny Boschman
Voor Boseilanden. Floriande en Overbos.
Jo-Else Seinstra
Voor Bornholm. Toolenburg en ?/rijschot-Noord.

Hannie van den B o s c h
Voor Aalsmeerderbrug, Abbenes, Beinsdorp.
Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius.
Leimuiderbrug. Lisserbroek, Oude Meer,
Rozenburg, Rijsenhout, Weteringbrug en
Zv~aanshoek,
MatîhieVermeulen
Voor Badhoevedorp. Boesingheliede, Lijnden,
Nieuwe Brug, Nieuwe Meer, Vijfhuizen en
Zwanenburg.
Jos Bontekoe
Voor NI~UWJ-V$nnep

VOOR CONTACT
W 0900-1852.
U wordt doorverbonden naar één van de
medewerkers van gebiedsmanagement.
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