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Algemene beschouwingen, Voorjaarsrapportage 2012  en over de Strategische Agenda van 

de Raad (SAR) 

 

21 juni 2012      

 

Duidelijk en transparant bestuur 

 

Democraten Haarlemmermeer vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Gevestigde 

belangen en de overheid houden elkaar in een houdgreep. De gemeente moet rekening 

houden met de behoeften aan transparantie. De samenleving wil inzicht hebben in 

besluitvorming. Nu, in de toekomst maar ook over het recente verleden. Daar is ook weer 

een begin mee gemaakt; recent is een promotieactie “Mijn aandeel in Haarlemmermeer” 

gestart. 

Het gaat te ver in 8 minuten spreektijd het hele beleid van de gemeente door te nemen. 

Enkele onderwerpen wil mijn fractie er in willekeurige volgorde uit lichten. 

 

Wonen in Haarlemmermeer: Tijdens de behandeling van de Woonvisie is duidelijk geworden 

dat er behoefte is aan meer woningen voor specifieke groepen zoals ouderen. Meer inspraak 

van ouderenbonden bij dit besluitvormingsproces is van groot belang. Bij amendement is dit 

inmiddels vastgelegd voor de volgende Woonvisie. In de kleine kernen van de gemeente is 

een tekort aan  goedkope woningen zo blijkt. Ook hier dient gebouwd te worden omdat de 

behoefte van de woonconsument uitgangspunt moet zijn voor ons beleid. 

Vorige week  werd gepubliceerd  dat er een lichte opleving van de huizenmarkt is: er zijn 

sinds vorige maand meer huizen verkocht ten opzichte van vorig jaar. Ook in deze gemeente 

gaat het goed: het aantal startersleningen heeft een hoge vlucht genomen zo lezen we. Het 

kredietplafond wordt verhoogd naar 34 miljoen en er wordt ongeveer een half miljoen geput 

uit BSW (Besluit Woninggebonden Subsidies) –gelden om het betaalbaar te houden.  
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Een goede zaak dat startersleningen verstrekt worden; onder andere via de woningbouw en 

huizen(ver)koop dient onze economie weer uit de crisis te komen. Alle beetjes helpen. 

 

Horeca Hoofddorp van Stamplein: Het aangezicht van het centrum wordt steeds “stadser” . 

Er is een bioscoop-complex gekomen en er komen heel wat (starters)appartementen bij.  

Ook wordt gebouwd op het Jansoniusterrein. Jammer daarentegen is dat de horeca op het 

Van Stamplein dreigt te verdwijnen, terwijl het zoveel zou kunnen toevoegen aan de 

beleving in en rondom het centrum van Hoofddorp. Wat kunnen wij als gemeentebestuur 

doen om het centrum van Hoofddorp levendiger en gezelliger te maken? Wellicht is dit een  

onderwerp voor een debat later deze dag. 

 

Parkeertarieven in Hoofddorp. Het is goed voor onze lokale economie als mensen hier 

komen winkelen. Mensen  moeten het prettig vinden in Hoofddorp te winkelen en onze 

winkeliers moeten zo veel mogelijk gefaciliteerd worden. Ondernemers  hebben belang bij 

redelijke parkeertarieven. Als gemeentebestuur hebben wij te zorgen voor voldoende 

parkeerplaatsen en kostendekkende parkeertarieven. 

De huidige 40 cent per uur als parkeertarief, zoals geldend rond het gemeentehuis, zal 

waarschijnlijk niet kostendekkend zijn. Laat het nieuwe tarief  redelijk blijven. 

 

Zondagopening van winkels. De Winkeltijdenwet staat zondagsopening toe in bepaalde 

gevallen. Diverse omliggende gemeenten hebben de mogelijkheid van zondagsopening al 

benut: Amsterdam per 1-1-2010, Haarlem per 1-3-2012 en Haarlemmerliede & 

Spaarnwoude per 1-7-2011. Ondernemers in Zwanenburg en Badhoevedorp, daarin 

gesteund door de KvK Amsterdam en MKB Haarlemmermeer-Schiphol, vragen om een 

toeristisch regime in Haarlemmermeer-Noord. Mijn fractie vraagt om een toeristisch regime 

voor de gehele gemeente Haarlemmermeer. Het verkiezingsprogramma waarop ik in deze 

raad gekozen ben is “vὸὸr verruiming van openingstijden, ook op zondag”. Duidelijk moet 

zijn dat dit op vrijwillige basis is: ondernemers bepalen zelf of ze op zondag open willen zijn. 

En inwoners bepalen zelf of ze op zondag willen winkelen. Overigens hebben we in onze 

gemeente al ervaring opgedaan met de zondagsopening, iedere maand is er reeds  een 

koopzondag in Hoofddorp en we hebben het shoppen op Schiphol. Internet-winkelen kan 24 

uur per dag/ 7 dagen per week. 

 

De 380Kv-leiding is een groot infrastructureel werk dat door onze gemeente zal worden 

geleid. Eerst zou het via de oostkant van de gemeente komen, nu weer door de westkant. 

Zowel ondergronds als bovengronds. 
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In Vijfhuizen is  grote beroering ontstaan nu de 380Kv-leiding bovengronds dwars over de 

entree van het dorp is gepland naast de Driemerenweg (De N205). Het zou betekenen dat 

naast de N205 aan de ene kant de bestaande 150Kv-leiding voorlopig blijft en aan de andere 

kant ( de dorpskant) van de N205 de 380Kv-leiding wordt aangelegd. Dicht bij het dorp, langs 

de parkeerplaats op het Floriadeterrein. De wijkraad Stellinghof is niet geïnformeerd. Uit 

beantwoording van vragen van de PvdA over dit onderwerp op 20 juni j.l. lijkt het of het 

college landingsbanen belangrijker vindt dan de inwoners van Vijfhuizen, immers bij de 

landingsbaan is de 380Kv-leiding ondergronds en bij de entree van het dorp komt de leiding 

weer bovengronds. 

Wil de wethouder zich sterk maken voor een ondergrondse variant langs Vijfhuizen? Voor 
het geval dat niet zou kunnen, zich er tenminste sterk voor maken dat de 380Kv-leiding aan 
de andere kant van de N205 wordt aangelegd? 

 

Cultuur. Mijn fractie kan instemmen met de plannen zoals voorgesteld in de Cultuurnota. Zo 

zorgt het cultuureducatiebeleid er op dit moment voor dat er veel wordt gedaan aan cultuur 

in het onderwijs. Maar dat wil niet zeggen dat het niet beter kan. Mijn fractie volgt met 

belangstelling de prestatieafspraken die de komende tijd gemaakt gaan worden over het 

cultuuraanbod en de verdere integratie van cultuur in het onderwijs. 

Het cultureel ondernemerschap dat beoogd wordt volgen we. Dit leidt tot een rijk, 

innovatief en passend cultureel aanbod. Er zijn kunstenaars die in staat zijn zonder steun 

hun vak uit te oefenen, sommigen hebben tijdelijk een duwtje in de rug nodig om te kunnen 

stralen. 

 

Hondenbelasting. Vorig jaar heb ik tegen de invoering van de hondenbelasting gestemd. Het 

blijkt een melkkoe te zijn: er zijn 6800 honden in plaats van 4400 zoals verwacht. Een 

voordeel van €181.000 wordt bijgeschreven. Het gemiddelde tarief is €48 per hond in 

Noord-Holland. We zitten daar met €77 per hond fors boven. Mijn fractie is voor afschaffing 

dan wel vermindering van het tarief: het komt als onredelijk over meer geld te innen van 

onze inwoners dan gepland. 

 

Landbouw in deze gemeente. Agrariërs horen we de ruimte te geven om te kunnen blijven 

ondernemen. Het kan ook zijn dat zij op andere gewassen overgaan. Daarbij telt ook het 

telen van olifantengras (als biobrandstof) of windenergie. Dit zijn het soort duurzame 

innovaties waar we als gemeente trots op mogen zijn en wat een bron van inspiratie is voor 

ondernemers binnen en buiten de polder. 
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De SAR. De vaststelling van de Strategische Agenda van de Raad staat ook vandaag op de  

agenda. Ik mis het onderwerp Winkeltijdenwet. Dit zou ik graag toegevoegd hebben aan de 

SAR, voor het 3e of 4e kwartaal 2012. Voor de rest kan mijn fractie wel instemmen met de 

voorgestelde agenda. 

 

Fractie Democraten Haarlemmermeer  

 

 

 

 

 


