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Koningsdag 2017:  
Feest in de polder
Op verschillende plekken 
in de gemeente worden tij-
dens Koningsdag, 27 april, 
activiteiten georganiseerd. 
Hoofddorp-Centrum viert 
Koningsdag met een vrij-
markt op het Raadhuisplein, 
rond het Cultuurgebouw, 
langs de Kruisweg, Markt-
laan, Concourslaan, Tuinweg 
en op het Van Stamplein en 
het Marktplein. Op het Dik 
Tromplein en de Kruisweg is 
een braderie. Vanwege de fes-
tiviteiten zijn de Nieuweweg 
en de Prins Hendriklaan deels 
of helemaal afgesloten. Auto’s 
kunnen terecht in de parkeer-
garages. Ook in de andere 
kernen worden activiteiten 
georganiseerd. De wijkraad 
Getsewoud houdt een vrij-
markt in het Zomerpark. In 
het Vivaldipark in Nieuw-Ven-
nep is een kleedjesmarkt en 
worden oudhollandse spel-
len georganiseerd en in het 
centrum van Nieuw-Vennep 
is een vrijmarkt. In De Kaag 
is een Koningsdagoptocht, de 
start is op de Kaag bij Hotel 
Orion. In Badhoevedorp aan 
de Nieuwe Meerdijk is live 
muziek met een buitenbar, 
een eetkraam en springkus-
sens. In Weteringbrug is het 
feest op het plein voor dorps-
huis De Kern. Dit is een greep 
uit de Oranje-activiteiten in de 
polder. Kijk ook bij ‘events’ op 
Facebook.nl/gemeentehaar-
lemmermeer. Kijk op haar-
lemmermeergemeente.nl/
nieuws voor de spelregels die 
gelden tijdens Koningsdag.

In het centrum van Hoofddorp zijn 
op Koningsdag wegen afgesloten 
vanwege de vrijmarkt.

Gemeenteraden 
besluiten over 
samenvoeging
De gemeenteraad van 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en die van 
Haarlemmermeer hebben 
zich donderdag 13 april una-
niem uitgesproken voor een 
samenvoeging van de twee 
gemeenten zoals beschreven 
in het herindelingsadvies. 
Dat gaat nu naar de provin-
cie Noord-Holland die haar 
visie daaraan toevoegt. Het 
is uiteindelijk aan de Tweede 
en Eerste Kamer om de Her-
indelingswet vast te stellen. 
In november 2018, een half 
jaar later dan in de rest van 
Nederland, zijn er gemeen-
teraadsverkiezingen in beide 
gemeenten voor een geza-
menlijke gemeenteraad. De 
nieuwe gemeente Haarlem-
mermeer is dan per 1 januari 
2019 een feit. De komende 
anderhalf jaar gebruiken de 
twee gemeenten om dat ver-
der voor te bereiden. In een 
bijlage die op woensdag 26 
april in HCnieuws verschijnt, 
is meer over de samenvoe-
ging van de twee gemeenten 
te lezen. Zie ook haarlemmer-
liede-haarlemmermeer.nl.

Prins Bernhardbos met glans geslaagd
HOOFDDORP/CRUQUIUS – Prins Bernhard, de opa van Koning Willem-
Alexander, plantte op 3 april 1998 in het gebied tussen Hoofddorp, Cru-
quius en Vijfhuizen een 86 jaar oud eik. Dat was de start van de aanleg 
van het Prins Bernhardbos: een direct-klaar-bos. Bijna twintig jaar later is 
het een van de mooiste stukjes groen en natuur in heel Haarlemmermeer.

De aanleg van het Prins Bernhardbos 
was destijds een experiment. Gebrui-
kelijk was (en is) om bij de aanleg van 
nieuw bos jonge boompjes - hoog 
opgeschoten staken - dicht op elkaar 
te planten en het bos later uit te 
dunnen. Voor het Prins Bernhardbos 
zijn oudere en dus grotere bomen 
gebruikt, die direct op de definitieve 
afstand van elkaar zijn geplant: de 
zogeheten integrale beplantingsme-
thode (IBR).
 
Mooi en divers
Uit een vorige week verschenen 
evaluatierapport blijkt dat het Prins 
Bernhardbos, onderdeel van de 
Groene Weelde, zijn beloftes volledig 
heeft waargemaakt. Het is snel 

uitgegroeid tot een volwaardig, mooi 
en divers natuur- en recreatiegebied 
waar mens en dier graag verblijven. 
Hoewel de aanleg duurder was dan 
van een ‘jonge-boompjes-bos’, zijn de 
onderhoudskosten beduidend lager.
 
Mix
Ook op andere plekken in Haar-
lemmermeer wordt de nieuwe 
beplantingsmethode nu toegepast, 
afhankelijk van de omgeving en 
de functie van het bos. In PARK21 
wil de gemeente bijvoorbeeld snel 
volwassen groen. In Badhoevedorp 
moet de nieuwe aanplant geluid 
en stof tegenhouden, dus daar is 
behoefte aan dichte aanplant. Wel 
wordt hier gestreefd naar een mix 

met de integrale beplantingsme-
thode. 
 
Boom van Bernhard
De 86-jarige eik die prins Bernhard 
plantte was natuurlijk een uitzonde-
ring: zó oud waren de bomen bij de 

aanleg van het bos bij lange na niet. 
De prinselijke eik, inmiddels over de 
100, moest vanwege de aanleg van 
de 380kV-leiding onlangs nog wel 
worden verplaatst. Dat is gelukt. Op 
de nieuwe plek staan ook een aantal 
bankjes en komt een informatiebord.

Johan van Krogten speelt bariton-
saxofoon in het harmonieorkest van 
muziekvereniging Excelsior. Sinds 
acht jaar dient hij namens de vereni-
ging jaarlijks de subsidieaanvraag 
in. “Dankzij de bijdrage vanuit de 
gemeente financieren we bijvoor-
beeld de kosten voor huisvesting en 
de dirigent, de enige betaalde kracht 
binnen de vereniging.”

Gokwerk
Voorheen moest Van Krogten elk jaar 

vóór 1 juni al de subsidieaanvraag voor 
het daaropvolgende jaar indienen. 
“Ons bestuur is professioneel, maar 
niet vergelijkbaar met dat van een 
groot bedrijf. Ideeën genoeg, maar 
uitgewerkte plannen voor het nieuwe 
jaar waren voor 1 juni nog niet gereed. 
Invullen van bedragen ging daarom 
met veel gokwerk gepaard.” Tussen-
tijds informatie opslaan was niet mo-
gelijk. “Stuitte ik halverwege op een 
vraag waarop ik even geen antwoord 
wist, moest ik het hele formulier af-
sluiten. Ik kon ook geen nep-antwoord 
invullen, omdat teruggaan in het 
systeem geen mogelijkheid was.”

Gerichter
Zowel het nieuwe digitale formulier als 
de manier van aanvragen ervaart Van 
Krogten als een verademing. “Er is 
een directe koppeling met onze Kamer 
van Koophandel-gegevens waar ook 
de gemeente gebruik van maakt. Posi-
tieve bijkomstigheid is dat ik direct kan 
checken of die informatie correct is.” 
Ook is de lay-out verbeterd en wordt 
gerichter gevraagd. “Alleen informatie 
die noodzakelijk is voor de aanvraag, 
dat scheelt flink in uitzoektijd.”

Extra tijd
Van Krogten heeft vorig jaar op ver-

zoek van de gemeente de subsidie-
aanvraag voor 2017 op proef ingevuld. 
“Twee maanden later dan ik was 
gewend. Dit geeft ons net de tijd die 
nodig is om het formulier gerichter in 
te kunnen vullen. Wat achteraf gedoe 
voorkomt. Als we in het verleden te 
weinig subsidie hadden aangevraagd, 
kregen we dit er niet bij. Te veel aan-
gevraagd moest worden terugbetaald, 
maar zorgde weer voor extra adminis-
tratieve handelingen, zowel voor ons 
als voor de gemeente.”

Half uurtje
In plaats van uren achter zijn bureau 

te zitten, was Van Krogten dit keer in 
een half uur klaar. “Na het indienen 
van de aanvraag, kreeg ik direct een 
kopie van de aanvraag. Een stuk 
prettiger dan de slecht leesbare 
schermprint die ik vroeger ontving.” 
Dat Van Krogten niet langer met zijn 
persoonlijke DigiD hoefde in te log-
gen, vond hij ook prettig. “Ik vraag 
subsidie aan voor de vereniging, dan 
past eHerkenning, een soort zakelijke 
DigiD, gewoon veel beter.”

Meer weten over alle aanpassingen 
in de subsidieaanvraag? Ga naar 
Haarlemmermeer.nl/subsidie

De boom van Prins Bernhard. Foto: Danny de Casembroot.

Subsidieaanvraag nu een stuk eenvoudiger

Harmonieorkest van muziekvereniging Excelsior. Foto: Excelsior.

De SunBinFish is een stoer, duur-
zaam kunstwerk van cortenstaal en 
hout dat op zonne-energie werkt. 
Uit de grond komt een vissenkop 
omhoog. Na het weggooien van 
afval laat de prullenbak liedjes en 
een sprookje horen over de Tovervis. 
Dit grijpt terug op de roemruchte 
geschiedenis van Haarlemmermeer. 
Extra leuk is dat er met krijt op het 
staal kan worden geschreven.

Klavertje Vier
In samenwerking met groep 6 en 
7 van Klavertje Vier uit Hoofddorp 
zijn er liedjes gemaakt en verhalen 
geschreven. Wethouder Marjolein 
Steffens-van de Water heeft het 
sprookje, de Tovervis, ingesproken. 
Wethouder Tom Horn en ontwerper 
Lennaert Roos gooiden de eerste 
proppen in de SunBinFish die op 5 
april officieel in gebruik is genomen. 

HAARLEMMERMEER - PARK21 heeft een wel heel bijzondere prullenbak, 
namelijk een SunBinFish. Het is een kunstwerk waar muziek in zit. Deze 
staat in speeltuin Kleiland.

De SunBinFish in PARK21. Foto: Danny de Casembroot.

Afval in SunBinFish

HAARLEMMERMEER - Uit ‘de 
potjes’ van de gemeente wordt 
jaarlijks zo’n 35 miljoen euro 
subsidie verstrekt aan organisaties 
op allerlei gebieden. Van sportclub 
tot jeugd- en jongerenwerk tot 
amateurkunstbeoefening. Elke 
vereniging of stichting die in aan-
merking wil komen voor financiële 
ondersteuning moet hiervoor een 
subsidieaanvraag indienen. Dit is 
nu een stuk eenvoudiger én sneller.



Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de gemeenteraad. In-
woners, 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, haarlem-
mermeer.nl/gemeenteraad of bij de griffie. 

Op 20 april, 27 april (Koningsdag) en 4 mei (Dodenherdenking) is er  
geen Raadsplein. Van de geplande Raadspleinen op 11 mei (sessieavond, 
aanvang 19.00 uur) en 18 mei (raadsvergadering, aanvang 17.00 uur) 
worden de agenda’s gepubliceerd in InforMeer van 4 mei.     

■ Info, vragen en contact
haarlemmermeer.nl/gemeenteraad       
griffie@haarlemmermeer.nl 
023 567 6819     
@HlmmrRaad    

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 officiele-
bekendmakingen.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.

Openingstijden 
Burgerzaken
Het raadhuis en service-
centra van Burgerzaken zijn 
op enkele dagen gesloten 
vanwege feestdagen. De 
balies zijn gesloten op 27 
april (Koningsdag) en 5 mei 
(Bevrijdingsdag). Het raadhuis 
in Hoofddorp sluit op donder-
dag 4 mei (Dodenherdenking) 
om 19.00 uur. Gemeentebalie 
Schiphol is op deze feestda-
gen geopend voor inwoners 
met een afspraak. Meer infor-
matie via: haarlemmermeer-
gemeente.nl/taak/contact.  

Hof van Pampus
In het zuiden van Hoofddorp 
wordt een duurzaam apparte-
mentengebouw gerealiseerd 
met 74 huurwoningen aan 
Hof van Pampus. Het gebouw 
aan de Bennebroekerweg 
heeft uitzicht op PARK21 
en bestaat uit 3-kamerap-
partementen met een grote 
buitenruimte en heeft 140 par-
keerplaatsen. De gemiddelde 
maandelijkse huurprijs is 900 
euro (prijspeil 1 juli 2016). Op 
13 april tekende wethouder 
Tom Horn hiervoor een koop-
overeenkomst met Ter Steege 
Bouw Vastgoed. Naar ver-
wachting is de oplevering in 
het eerste kwartaal van 2019.

Een impressie van Hof van  
Pampus. Tekening: Enzo.

Geen InforMeer 
In de week van 24–28 april 
verschijnt er geen InforMeer 
in HCnieuws. De eerstvol-
gende InforMeer zal op don-
derdag 4 mei in HCnieuws 
verschijnen. In de tussentijd is 
al het nieuws van de gemeen-
te Haarlemmermeer wel 
gewoon te volgen op haar-
lemmermeergemeente.nl/
nieuws en op Facebook.com/ 
GemeenteHaarlemmermeer.

Meer nieuws op haarlemmermeer.nl/nieuws

Een compleet overzicht van de nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen staat 
op haarlemmermeer.nl/verkeershinder. Voor smartphones is er live.andes.nl/
ltcmobile/Haarlemmermeer.

Nieuwe tijdelijke verkeersmaatregelen: 
 
Badhoevedorp 
Sloterweg tussen Havikstraat en  
Akerdijk, 21 april, geheel afgesloten.

Hoofddorp
Bennebroekerweg, 24 april-7 mei, 
fietspad afgesloten.
Bennebroekerweg, 24-28 april, 
rijdende afzetting.

Nieuw-Vennep
E. Previnaireweg/J. van der Polstraat, 
24-26 april, geheel afgesloten.

Vijfhuizen
Vijfhuizerdijk, van 24-25 april, weg half 
afgezet.

Weteringbrug
Rotonde Lisserweg, 26 april, weg half 
afgezet.

Gemeente Haarlemmermeer 
algemeen
Diverse snoeiwerkzaamheden

Werken aan de weg

Besparingen met Energy Battle
HAARLEMMERMEER - Hoe gaat het met de vijf deelnemers die juni 2016 
in de finale van ‘Het Groenste Idee van Haarlemmermeer’ stonden? Een 
update wat zij hebben bereikt in negen maanden en of hun ideeën op 
het gebied van energiebesparing en duurzaamheid inmiddels realiteit 
zijn. In het eerste deel: Energy Battle.

Dat het zo’n vaart zou lopen hadden 
we niet verwacht.” Pieter Verhoogt 
van hockeyclub MHC ‘De Reigers’ 
in Hoofddorp, doelt op de resultaten 
van de energiebesparingswedstrijd 
die zij organiseren en waar zeven ver-
schillende sportverenigingen binnen 
de gemeente aan deelnemen. Hun 
idee van de Energy Battle eindigde 
in juni op een gedeelde eerste plaats 
en won een bedrag van 17.500 euro. 
“We hebben bij elke deelnemende 
sportvereniging een energiemonito-
ringssysteem kunnen installeren dat 
real time én per energiegroep inzicht 
geeft in het energiegebruik.”

Weekwinnaar
Half november vorig jaar ging de 
Energy Battle officieel van start. 
“Op onze website publiceren we 
wekelijks de tussenstand. Welke 
vereniging heeft afgelopen week 
de meeste energie bespaard? Wie 
scoort het best over de gehele peri-
ode?” Omdat een honkbalclub een 
ander energieverbruik heeft dan een 
tennisvereniging is per deelnemer 

het gemiddeld stroomverbruik over 
de afgelopen drie jaar berekend. Ook 
de verschillende seizoenspatronen 
zijn erin verwerkt. “Elke club streeft 
ernaar om zo ver als mogelijk onder 
het eigen gemiddelde verbruik te 
komen. Tot nu toe was er elke maand 
een andere winnaar!”

Het lééft
Na vier maanden hebben de zeven 
verenigingen samen al ruim 14.000 
kWh bespaard. Dat staat gelijk aan 
het jaarverbruik van vier gezinnen. 
Daarmee is ook de uitstoot van ruim 
6.600 kilo CO2 (koolstofdioxide) voor-
komen. “Wij zien bij de deelnemers 
besparingen tot wel 40 procent. Met 
nog tweederde van de battle voor de 
boeg verwachten wij dan ook een 
geweldig eindresultaat.” Extra leuk 
vindt Verhoogt dat de deelnemers 
dankzij de Energy Battle heel actief 
bezig zijn met energiebesparende 
maatregelen. “Ze investeren in 
ledverlichting op de velden, nieuwe 
beglazing, vervangen een CV-ketel 
of vaatwasser. Energie besparen en 

investeren in duurzaamheid lééft bin-
nen de clubs.”

NOC*NSF
Het idee van de Energy Battle heeft 
ook de interesse gewekt van organi-
saties als NOC*NSF. “De battle blijkt 
een aansprekend en effectief bespa-
ringsinstrument. Het zou fantastisch 
zijn als dit initiatief van De Reigers 

op nog grotere schaal kan worden 
uitgevoerd. Daar zijn we nu op aan 
het broeden. Maar eerst gaan we 
samen met de huidige deelnemers 
en met geweldige support van de 
gemeente de huidige battle tot een 
succes maken.”

Meer informatie: energybattle.nu. 

De buurtwebsites willen af van apar-
te hokjes. Kamevaar: “Ben je lid van 
de tennisclub of actief binnen een 
zwemvereniging, dan weet je vaak 
welke activiteiten zij organiseren. Zit 
je niet in dat wereldje, dan ontgaan je 

initiatieven die wél interessant voor 
je kunnen zijn. We willen die werel-
den met elkaar verbinden.” Maar dat 
niet alleen. Door het delen van alle 
buurtactiviteiten krijgen inwoners en 
verenigingen een beeld van wat er 

er speelt binnen het dorp. “Het zorgt 
dat nieuwe lijntjes worden gelegd en 
mensen elkaar weten te vinden. De 
omgeving waar je huis staat moet 
toch meer zijn dan de plek waar je 
woont en boodschappen doet?”

Gewoon doen
Maria Roodenburg ziet duidelijk een 
maatschappelijke verschuiving. “De 
tijd dat de overheid voor alles zorgt, 
is passé. Tegelijkertijd krijgen meer 
mensen de behoefte om zaken zelf 
op te pakken.” De vraag hoe zij dit zelf 
moest doen, hield Roodenburg lang 
bezig. “Ik ben in gesprek gegaan met 
anderen in het dorp. Simpelweg door 
te doen is het balletje gaan rollen.” 
Resultaat was de oprichting van Lis-
serbroek SamenMeer. In 2014 werd 
een enquête onder inwoners van 
Lisserbroek gehouden met als thema 
‘dromen vangen’. “Centraal stond de 
vraag: wat zou jij graag willen in Lis-
serbroek? Ook vroegen we welke rol 
mensen zelf konden nemen. Uiteinde-
lijk leidde dit tot Lisserbroekonline.” 

Activiteitenkalender
Volgens Roodenburg ontstaat 
verandering niet door één persoon. 
“Juist de beweging van mensen 
samen zorgt daarvoor. Waar je elkaar 
vroeger ontmoette op het dorpsplein, 
creëren we met de buurtwebsite 

een soort digitaal dorpsplein. Op de 
activiteitenkalender zie je per dag 
wat er te doen, zien en beleven is. 
Ook kun je filteren, bijvoorbeeld 
op leeftijd en type activiteit.” Beide  
initiatief nemers hopen dat elke inwo-
ner die digitaal actief is een account 
aanmaakt. Kamevaar: “Wil je mee 
doen? Plaats een foto en maak jezelf 
zichtbaar. Mensen benaderen elkaar 
toch makkelijker als ze zien met wie 
ze te maken hebben. Vanzelf ontstaat 
een groot dorpsmoelenboek.”

Nieuwsbrief
Iedereen die een account heeft aan-
gemaakt, ontvangt automatisch een 
nieuwsbrief. Kamevaar: “Je hoeft 
dus niet speciaal naar de website 
voor nieuwe berichten.” Als inwoners 
zelf informatie delen en plaatsen, 
groeit de waarde van het platform 
en dragen ze als vanzelf bij aan het 
slagen ervan. “Oproepjes als: ‘Ik 
kook elke donderdag een grote pan 
eten. Wie eet mee?’ bevorderen de 
buurtbetrokkenheid. Vanzelf ontstaat 
een soort spinnenweb van verbin-
dingen.” Lisserbroekonline ging eind 
maart officieel ‘live’. HalloBadhoeve-
dorp verwacht eind mei officieel te 
starten, maar is al te bezoeken.

Meer informatie: lisserbroekonline.nl 
en hallobadhoevedorp.nl.

Pieter Verhoogt van hockeyclub MHC ‘De Reigers’ in Hoofdorp. Foto: Jur Engelchor.

Elkaar ontmoeten op de digitale dorpspleinen

Maria Rodenburg (links) en Anne Marie Kamevaar. 
Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer.

HAARLEMMERMEER - “Wij bieden inwoners een digitaal dorpsplein.” 
Maria Roodenburg is initiatiefneemster van buurtwebsite Lisserbroek-
online. Anne Marie Kamevaar, voorzitter van vereniging dorpsraad 
Badhoevedorp, vertelt dat het vergelijkbare initiatief HalloBadhoevedorp 
min of meer gelijktijdig de lucht inging. “Onafhankelijk van elkaar heb-
ben we voor hetzelfde digitale platform gekozen om de verbinding in de 
buurt te vergroten.”


