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Agenda
 The Cloud
Tentoonstelling over de
zin van wolken in Galerie
De Meerse in het Cultuurgebouw. Woensdag tot
en met zaterdag, 12.0017.00 uur en tijdens voorstellingen.
www.demeerse.com

Deze week uitslag bid
Amerikaans honkbal in
Hoofddorp

Bas en Ellen Pruyser zijn ook nu al gelukkig in ‘de Haarlemmermeer’.
Hier met kleinzoon Thijmen.

Winnende toekomstdroom gaat
over superflat in seniorenstad 2020
HAARLEMMERMEER – Bas Pruyser (62) uit Hoofddorp is de beste toekomstdromer van Haarlemmermeer. Met zijn droom over een duurzame
superflat in Seniorenstad 2020 ontving hij 16 januari een cheque van 500
euro uit handen van burgemeester Theo Weterings.

Professor Roel in ‘t Veld, strateeg van de gemeente, legde uit
waarom hij inwoners had verzocht
toekomstdromen in te sturen.
“Dromen verhogen het vermogen van het gemeentebestuur tot
voorstellingen van toekomsten.
Die zijn nodig om de strategie
te bepalen. De wedstrijd is een
poging fantasie aan te jagen.” Burgemeester Weterings las de beste
toekomstdromen en wees Bas
Pruyser aan als winnaar. Waarom?
Weterings: “Hij schetst een sa-

menleving die op duurzame wijze
is ingericht, waarin hij met drie
generaties volmaakt gelukkig is.
Toen ik zijn droom las, dacht ik:
die superflat zou zomaar aan de
rand van Park21 kunnen staan.”
Jules Verne inspiratiebron

Bas Pruyser bedacht zijn droom
in één nacht, direct nadat hij de
oproep in InforMeer had gelezen.
Na ontvangst van zijn prijs vertelt
hij over zijn ‘toekomstkijkerij’.
“Dat begon met boekjes van Jules

Verne. Mijn vader nam ze mee als
ze uitgelezen waren op Schiphol.
Daar werkte hij veertig jaar.”
Living tomorrow

De Rietveldacademie waar Bas
Pruyser studeerde was naar eigen
zeggen ook een droomwereld. Hij
studeerde af bij Ahrend (kantoormeubelen) en werkte er tot voor
kort als industrieel ontwerper. “Ik
ben gewend telkens iets nieuws te
verzinnen. Ook inspirerend was
‘Living Tomorrow’, het huis van
de toekomst dat ik bezocht in
Amsterdam. Het mooie van deze
droom is dat ik die op onszelf
kan betrekken. Ik meen wat ik
schrijf.”

Afval is voedsel

Over zijn superflat schrijft Pruyser
in zijn droom onder meer: “De thee
tap ik uit de T-kraan, die naast de
K(offie)kraan een plaatsje heeft op
het tweezijdige aanrechtblad naast
de spoelbak, die een inrichting heeft
om overtollig afwaswater en kookresten te recyclen tot een biomassa
die beneden in de seniorenflat wordt
aangewend om de verwarming bij
te staan met extra energie. Afval
is voedsel en voor energie betalen
wij hier dus bijna niets omdat alles
wordt gewonnen uit natuurlijke
bronnen van de flat zelf.”

Haarlemmermeer en
Amsterdam hebben in
2011 in New York een bid
uitgebracht op drie wedstrijden uit de Amerikaanse
profhonkbalcompetitie,
de Major League Baseball
(MLB). Dat deden de twee
gemeenten samen met de
Koninklijke Nederlandse
Baseball en Softball Bond
(KNBSB) en NOC-NSF. Deze
MLB-wedstrijden zouden
gespeeld kunnen worden
op het toekomstige complex
van Hoofddorp Pioniers in
Park 21, nabij het Huis van
de Sport.
Sinds de gemeenten en de
sportbonden het bid uitbrachten, zijn ze in gesprek
met de MLB. Deze week presenteren ze de uitslag van
het bid. MLB-wedstrijden
zouden de Metropoolregio
Amsterdam en het bedrijfsleven een uitgelezen kans
bieden om zich aan de wereld te presenteren. Honkbal
is één van de drie Haarlemmermeerse kernsporten.

De hele droom van Bas Pruyser is te
lezen op www.haarlemmermeer.nl

Enginn is het nieuwe vliegwiel voor
(startende) duurzame ondernemers
HOOFDDORP-BEUKENHORST - Dinsdag 22 januari werd het logo onthuld van Enginn, dé creatieve nieuwe werkomgeving voor startende,
duurzame ondernemers nabij Park 20|20. “We maken een mix van verschillende technologieën en ideeën”, aldus Coert Zachariasse, voorzitter
van de Stichting Incubator Haarlemmermeer die Enginn heeft opgericht.

Enginn is de internationale naam
voor een nieuwe motor in Haarlemmermeer als aanjager van
innovatieve business. Deze nieuwe
werkomgeving start in het kantoor
van Dura Vermeer op het duurzame
bedrijvenpark Beukenhorst-Zuid in

Haarlemmermeer op 4
als beste woon-werkstad van Nederland

Weekblad Intermediair
onderzocht in welke stad
je moet zijn voor een goed
salaris, veel kans op werk
en een goed leven. Haarlem,
Amersfoort en Middelburg
blijken de beste steden
te zijn voor werknemers.
Haarlemmermeer eindigt in
het onderzoek op de vierde
plaats.

Hoofddorp. Het is dé plaats waar
(startende) innovatieve ondernemers
terecht kunnen voor ondersteuning
en begeleiding bij het oprichten en
ontwikkelen van hun bedrijf. “Het
gaat om netwerken en elkaar
versterken”, vertelt Zachariasse.
Hiermee heeft hij ruime ervaring
opgedaan bij de ontwikkeling
van Park 20|20, gebaseerd op de
cradle-to-cradle-filosofie. De creatieve werkomgeving geeft toegang
tot coaching, netwerken, kennis
en expertise delen, klanten en
investeerders en toepassingsmoge-

lijkheden bij bedrijven en instellingen. Dit inspirerende aanbod
zit direct opgenomen in de huur-

Nieuw kenniscentrum
in Haarlemmermeer

Toekomstvisie Hoofddorp ter inzage

Eerste resultaten Deltaplan bereikbaarheid
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Coert Zachariasse (voorzitter, rechts) en Roan Borhem (directeur) zijn het gezicht van
Enginn, de Incubator Haarlemmermeer.

prijs. “En die prijs ligt ruim onder
het marktgemiddelde”, vult
Vervolg van dit artikel op pagina 2.

Samen met Middelburg is
Haarlemmermeer de beste
plek om snel nieuw werk te
vinden voor wie zijn baan is
kwijtgeraakt. Dat is één van
de zaken die zijn onderzocht.
Nergens liggen de werkeloosheidscijfers zo laag als
in deze twee gemeenten.

Telefoon: 0900 1852
info@haarlemmermeer.nl
www.haarlemmermeer.nl
Voorkom lang wachten bij Burgerzaken en maak een afspraak
via 0900 1852 of www.haarlemmermeer.nl. Deze service
geldt voor de meest gevraagde
producten van Burgerzaken.

Raadhuis Hoofddorp

Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp
Openingstijden Burgerzaken,
WMO, Sociale Zaken, Vergunningen, CBI en Archief: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 13.00
uur, op afspraak van 13.00
- 17.00 uur en dinsdag tot 20.00
uur. Let op: het Archief is niet
geopend op dinsdagavond.

Servicecentrum Nieuw-Vennep
Eugénie Prévinaireweg 19
2151 BA Nieuw-Vennep
Openingstijden Burgerzaken,
WMO en Sociale Zaken: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 13.00
uur en voor Burgerzaken ook
op afspraak van 13.00 - 17.00
uur en dinsdag tot 20.00 uur.

Servicecentrum Badhoevedorp
Sloterweg 22
1171 CR Badhoevedorp
Openingstijden Burgerzaken:
Maandag t/m vrijdag van 9.00
- 13.00 uur en op afspraak op
dinsdag van 17.00 - 20.00 uur.

Gebiedsmanagers
Voor Hoofddorp-Centrum,
Graan voor Visch, HoofddorpNoord, Hoofddorp-Oost,
’t Oude Buurtje en Pax:
Hans Kleiss.
Voor Boseilanden, Floriande en
Overbos: Henny Boschman.
Voor Bornholm, Toolenburg
en Vrijschot-Noord: Jo-Else
Seinstra.
Voor Nieuw-Vennep:
Jos Bontekoe.
Voor Aalsmeerderbrug, Abbenes, Beinsdorp, Buitenkaag,
Burgerveen, Cruquius, Leimuiderbrug, Lisserbroek, Oude
Meer, Rozenburg, Rijsenhout,
Weteringbrug en Zwaanshoek:
Hannie van den Bosch.
Voor Badhoevedorp, Boesingheliede, Lijnden, Nieuwe Brug,
Nieuwe Meer, Vijfhuizen en Zwanenburg: Matthie Vermeulen.
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Eerste van drie wereldwijde kenniscentra duurzame innovatie strijkt neer in Nederland

Arizona State University en Haarlemmermeer
gaan samenwerken
HOOFDDORP – De grootste publieke universiteit van Amerika, de Arizona
State University (ASU), gaat samenwerken met Haarlemmermeer. De
universiteit gaat hier samen met het Haarlemmermeers onderwijs en
bedrijfsleven onderzoek doen naar kansen voor het bedrijfsleven bij
duurzame innovatie. Dinsdag 22 januari werd de start van de ambitieuze
samenwerking gevierd.

De universiteit uit Amerika heeft
voor Haarlemmermeer gekozen
omdat het bedrijfsleven, de gemeente en het onderwijs allemaal
bijzonder geïnteresseerd zijn in
toegepast onderzoek. De ambitie
is een kenniscentrum te ontwikkelen. De nieuwe naam is het Global
Sustainability Solution Center
(GSSC). Volgens de universiteit is

TIP!

Contact met de gemeente

dit het eerste van drie van dit soort
centra in de wereld. Het centrum
wordt (financieel) ondersteund
door de Rob and Melani fund of
the Walton Family Foundation
(o.a. oprichters van Walmart).
Toekomstige generatie

De universiteit heeft als missie
het ‘opleiden van de toekomstige

Lezing over Tudorpark op woensdag 30 januari

Podium voor Architectuur en Ymere organiseren een lezing over Tudorpark, de toekomstige woonwijk in Toolenburg-Zuid in Hoofddorp. De sprekers gaan in op de wensen van bewoners en het waarom van historisch
bouwen in de polder. Woensdag 30 januari 19.30 uur, Pier K. De lezing is
gratis. Aanmelden tot 30 januari 12.00 uur via info@podiumarchitectuur.nl.

generatie duurzame leiders’.
Ondanks het feit dat het een
universiteit is, zet zij zich ook
in voor een goede aansluiting
tussen high schools (voortgezet
onderwijs), colleges en universiteiten. Dit doet de universiteit
door programma’s te ontwikkelen voor het voorbereidend
onderwijs (middelbare scholen).
Met het programma Sustainable
Science for Sustainable Schools
begeleidt zij scholen om duurzamer te opereren. En met het
online programma Sustainable
Science for Teachers krijgen docenten feitelijk de mogelijkheid
om te leren hoe zij duurzaamheid kunnen integreren met de
onderwijsprogramma’s van hun
eigen school.
KSH geïnteresseerd

De Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (KSH) is

geïnteresseerd in die projecten.
De KSH wil kijken of het laatstgenoemde online programma
ook toepasbaar is voor de KSH.
Daarvoor moeten nog wel
gesprekken worden gevoerd. Dat
kan betekenen dat de docenten
van de KSH de beschikking
krijgen over specifieke kennis
om het duurzame onderwijsprogramma op een hoger niveau te
brengen. Gericht op de groeiende vraag aan goed opgeleide
mensen die complexe duurzaamheidsvraagstukken kunnen
tackelen. Middelbare scholieren
zijn een zeer belangrijke groep
als het gaat om bewustwording
ten aanzien van de wereld waarin
zij leven. De gemeente is blij
met de samenwerking die past
bij de ambitie hoger onderwijs
naar Haarlemmermeer te halen,
een onderdeel van het collegeprogramma 2010-2014.

Vervolg van artikel op voorpagina. ‘Enginn is het nieuwe vliegwiel voor (startende) duurzame ondernemers’
directeur Roan Borhem aan. “We
koppelen de huisvesting van startende ondernemers aan elkaar en
aan bestaande duurzame bedrijven, maar ook aan onderwijs- en
kennisinstituten zoals de Arizona
State University.”

hun bedrijf, (pas) gestarte kleine
ondernemingen die een snelle groei
doormaken of dit van plan zijn.
Het kan ook gaan om bestaande
bedrijven die zich met een nieuw
bedrijfsmodel willen focussen op
duurzaamheid.”

Voor wie is Enginn bedoeld?

Drive en wil

Directeur Roan Borhem van
Enginn vertelt wie zich bij hem
kunnen melden. Daarbij is hij kritisch. “Het gaat om ondernemers
in de ‘pre-commerciële fase’ van

Zachariasse stelt dat ondernemen
altijd risico nemen is. In het concept van Enginn snijdt het mes aan
twee kanten: “Enerzijds hebben wij
de structuur en budgetten. Maar je

hebt ook mensen nodig die er gebruik van willen maken. Belangrijk
is dat deelnemende ondernemers
de drive en de wil hebben om er
echt iets van te maken. Het netwerk en de infrastructuur die wij
leveren is heel sterk. De partners
in Enginn hebben hun sporen
verdiend.”
Oprichters en partners

Borhem: “Eén van de onderscheidende kenmerken van onze incubator is juist dat het een gezamenlijk

initiatief is in zowel de organisatie als in de uitvoering.”
De oprichters en partners zijn
vertegenwoordigd in de Stichting
Incubator Haarlemmermeer. Het
gaat om Park 20|20 C.V., Delta
Development Groep, Rabobank
Regio Schiphol, Dura Vermeer
B.V., gemeente Haarlemmermeer, JAN Accountants &
Belastingadviseurs, Smithuijsen,
Winters & De Vries en Stichting
Urgenda.

Sneeuw in het Haarlemmermeerse Bos
HAARLEMMERMEER - Het
winterweer zorgt voor ongemak in
het verkeer, maar levert ook mooie
plaatjes en sneeuwpret op. Op de
foto’s meisjes die met hun hond in
de sneeuw spelen in het Haarlemmermeerse Bos en de avontuurlij-

ke speelplek in dat recreatiegebied
dat begin juni 2012 is geopend.
De Meerlanden zorgt in de
gemeente voor de gladheidsbestrijding. Eerst worden de
uitrukroutes voor de hulpdiensten

Bezorgklachten
Wie via www.geenkrantgehad.
nl of telefoonnummer 088 82 48
240 voor donderdag 17.00 uur
aangeeft dat het Witte Weekblad
van die week niet is bezorgd,
ontvangt de krant alsnog.

Colofon
InforMeer is een uitgave van
de gemeente Haarlemmermeer
en wordt wekelijks als ‘omkeer
krant’ van het Witte Weekblad
huis-aan-huis verspreid in de
hele gemeente.
InforMeer is ook te vinden op
www.haarlemmermeer.nl.
Reacties aan: Cluster
Communicatie en Externe
Betrekkingen, Postbus 250,
2130 AG Hoofddorp, of aan:
informeer@haarlemmermeer.nl.
Aan de inhoud van InforMeer
kunnen geen rechten worden
ontleend.

zoals brandweer en ambulances
begaanbaar gemaakt. Met een
nieuwe sproeimethode maakt
De Meerlanden direct ook de
fietspaden veilig. Daarna zijn
de busroutes en de doorgaande
wegen aan de beurt. Op

Werken aan de weg
Voor een compeet overzicht, zie www.
haarlemmermeer.nl/werkenaandeweg
Deze week geen nieuwe werkzaamheden. Wel lopende werkzaamheden in:
• Nieuw-Vennep, Linquenda,
drainagewerkzaamheden tot eind
april.
• Rijsenhout, Kleine Poellaan e.o.,
tot eind maart.
• Schiphol-Oost, Fokkerweg, N232
(Schipholdijk), tot eind januari.

www.haarlemmermeer.nl/winter
staat waar wordt gestrooid, staan
tips wat mensen zelf kunnen doen
bij gladheid en meer nieuws en
achtergronden. Volg het nieuws
via Twitter via #haarlemmermeer
#gladheid.

Jongeren ontwerpen etalage Cultuurgebouw
HOOFDDORP - Leerlingen
van het Kaj Munk College
hebben in opdracht van Pier K
en het Podium voor Architectuur concepten bedacht voor de
etalage van het Cultuurgebouw
in Hoofddorp. Een expositie van
de resultaten is te zien vanaf 24
januari tot en met 7 februari in
die etalage met de naam ‘XXL’.
De enorme en boeiende uitda-

ging om een goede bestemming
te vinden voor de grote etalage
aan het Raadhuisplein, kan het
best kan worden opgepakt door
jonge ontwerpers met frisse
ideeën die niet vast zitten in een
bepaald denkpatroon. Dat is het
idee van Podium voor Architectuur en Pier K. Ze vroegen
daarom leerlingen 3 VWO
Science van Kaj Munk College

te bedenken welke kansen er zijn
voor XXL en hoe die kansen uitgevoerd zouden kunnen worden.
De leerlingen kropen in de huid
van een architect en werkten in
teams van drie personen aan een
concept.
Wethouder Arthur van Dijk
opent de expositie donderdag
24 januari om 16.30 uur.
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Gebiedsmanager Hoofddorp schetst een
vrolijk beeld voor 2013
HOOFDDORP – In januari en februari blikken de zes gebiedsmanagers
van de gemeente terug op 2012 en vertellen wat bewoners in 2013 kunnen verwachten. Vandaag aan het woord: Hans Kleiss, gebiedsmanager
voor Hoofddorp-Centrum, Graan voor Visch en Pax.

Het centrum

Woningen, de bioscoop, veel
nieuwe horeca en bijna alle grote
winkelketens hebben inmiddels
een plek gekregen in HoofddorpCentrum. Daarnaast is er veel
ruimte voor kleine zelfstandige
ondernemers. Eind van dit jaar
komt ook de apotheek weer
terug naar het centrum. En wat
hebben veel mensen genoten van
Winter Wonderland dat voor het
eerst een paar weken voor ijspret
heeft gezorgd. Op het voormalige terrein van de Jansoniusschool
zijn in 2012 de eerste woningen
opgeleverd en heeft Hospice
Bardo een mooie plek gekregen.

Dit jaar gaat de bouw verder en
begint het inrichten van de buitenruimte. Dat sluit straks mooi
aan bij de Geniedijk.
Verkeer

In 2012 is verder gewerkt aan de
bereikbaarheid van het centrum.
De kruispunten Hoofdweg /
Burgemeester Van Stamplein en
Burgemeester Van der Willigenlaan / Kruisweg zijn aangepakt.
Dit jaar begint de herinrichting
van de Kruisweg. Veel goede
ideeën uit overleg met bewoners
en ondernemers zijn verwerkt
in een mooi plan voor deze
belangrijke weg. Met goede
verwijzingen naar parkeerfaciliteiten willen we het bezoekers
makkelijk maken om hierheen
te komen. Op de locatie van de
tijdelijke bioscoop en de bibliotheek komen (tijdelijk) extra
parkeervoorzieningen. Bij de
scholen in de Van den Berghlaan
en de Wormerstraat is in goed
overleg de veiligheid rondom de
scholen verbeterd. Dit jaar doen
we hetzelfde bij scholen in Graan
voor Visch en Pax.
Wijkbewoners

Met actieve wijkbesturen, wijkbewoners en ondernemers hebben we in 2012 veel activiteiten
georganiseerd om elkaar beter te
leren kennen of beter te informeren over belangrijke onderwerpen. Dat was soms aangrijpend,

Gebiedsmanager Hans Kleiss bij het beeld van kunstenaar Franz Bodner in Hoofddorp-Noord dat in 2012 onder grote belangstelling
werd onthuld.

bijvoorbeeld toen het ging over
inbraakpreventie en bewoners
hun persoonlijke verhaal vertelden. Maar er waren ook veel
fleurig aangeklede wijkfeesten,
sportactiviteiten en openingen
van nieuwe speelplekken.
Vrolijk beeld

Onlangs werd onder veel belangstelling op een rotonde tussen
de woonwijk en het bedrijventerrein in Hoofddorp-Noord
voor de tweede keer in korte
tijd een vrolijk beeld onthuld.

Het eerste beeld viel ten prooi
aan vandalen. Tegenslag bracht
bewoners en ondernemers er toe
om opnieuw de handen ineen
te slaan. Zo kwam er in korte
tijd een groter en steviger beeld

TIP!

Op het moment dat ik dit
schrijf, sneeuwt het. In deze
witte wereld spreken mensen
elkaar veel sneller aan. Het
gaat over straatje vegen, weg
begaanbaar maken of met de
slee naar school. Sociale cohesie ontstaat zo vanzelf. Jammer
genoeg kunnen we het niet altijd
laten sneeuwen. Wél kunnen we
het hele jaar door samen met
bewoners en ondernemers allerlei
activiteiten in gang zetten. Grenzeloos zijn dan die duizenden
suggesties, adviezen en ideeën
van bewoners en ondernemers
die we via verschillende kanalen
ontvangen. Al die tips versterken
het samenwerken aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving.

van kunstenaar Franz Bodner,
in de vorm van een zogenoemde
‘spirit’, een symbool van de vrije
geest. Al met al een vrolijk vooruitzicht om ook van 2013 een
mooi jaar te maken.

Samen aan tafel in Graan voor Visch

Bewoners in Graan voor Visch in Hoofddorp kunnen vanaf eind februari
eenmaal per maand op donderdagavond samen genieten van een gezonde en lekkere maaltijd in het P-punt. Wie af en toe voor deze eetgroep
wil koken en wil mee-eten kan contact opnemen met Anneke Koenders
van MeerWaarde: 023 56 988 65 of anneke.koenders@meerwaarde.nl.

Met elkaar verbouwen voor een duurzamere buurt
HOOFDDORP/GRAAN VOOR VISCH – Bewoners van Graan voor Visch
kunnen gezamenlijk aan de slag met hun wensen voor een verbouwing.
Met het project Verbouwen met de buurt is dat voordeliger en makkelijker. De online catalogus met opties, van opknapwerk tot uitbreidingen,
van energiebesparende maatregelen tot een nieuwe keuken, staat vanaf
deze week online.

Iris, Sam (4) en Job (3) Achterhof voor hun woning in Graan voor Visch. Er is nóg een
kindje op komst en de familie wil het huis graag verbeteren. Bijvoorbeeld met een
uitbouw in de voortuin.

Angelique de Groot woont met
haar man in een tussenwoning.
“Onze gevel moet opnieuw gevoegd
worden en als ik met de hond door
de buurt loop zie ik dat dat ook bij
andere huizen nodig is. Zelf was ik
al eens hier en daar gaan informeren
wat het kost om je gevel opnieuw te
voegen. Maar het is toch een hoop
centen.”
Voordeliger

Daarom was haar belangstelling
meteen gewekt toen ze hoorde
van het project Verbouwen met de
buurt, een initiatief van architectenbureau Soeters Van Eldonk uit
Amsterdam en bouwbedrijf Van
Wijnen. Het is een pilotproject dat
bij succes ook in andere wijken herhaald kan worden. Femke Poppinga
van Soeters Van Eldonk architecten
vertelt waarom de keus op Graan
voor Visch viel: “Op het gebied van
duurzaamheid en energie is er veel te
verdienen voor bewoners. De huizen
zijn rond 1970 gebouwd en niet
erg goed geïsoleerd. Er lopen veel
bewoners rond met verbouwplannen
die misschien wel wat hulp kunnen

gebruiken. Ook de schaal speelde
mee: het gaat om 800 woningen.
Daar is dus ook voordeel te halen,
omdat je vaker dezelfde verbouwingen doet.”

Dus als dit initiatief gepaard gaat
met advies op maat, graag. Zodat ik
weet: ik heb mijn investering in tien
jaar terugverdiend.”

Zonnepanelen

De verbouwingswensen van de
bewoners zijn nu opgenomen in de
online catalogus. Femke Poppinga:
“Bewoners kunnen bijvoorbeeld
kiezen voor een dakkapel formaat
small, medium of large. In de online
catalogus krijgen ze die dakkapel op
hun woning te zien zodat ze meteen
weten wat voor impact dit heeft en
wat het kost.” Het gaat om richtprijzen, benadrukt Poppinga: “De
staat van de woning bepaalt of een
verbouwing duurder of juist goedkoper uitvalt. In een gesprek aan huis
kunnen mensen hun vragen kwijt.
Daarna wordt de definitieve offerte
gemaakt.”

Uitzoekwerk

Bewoners hebben tot 15 maart
de tijd om hun verbouwingen te
‘bestellen’. Het werk wordt tussen voorjaar en zomer uitgevoerd.
Verbouwingscatalogus op
www.verbouwenmetdebuurt.nl.

Angelique de Groot bracht het
voorstel voor nieuw voegwerk afgelopen voorjaar in toen de verbouwingswensen van bewoners werden
geïnventariseerd. Andere suggesties
waren energiebesparende en duurzame maatregelen, zoals het plaatsen
van zonnepanelen. Diederik Smilde
was ook op de bewonersavond. Voor
hem en zijn gezin speelt energiebesparing nog op een andere manier:
“Wij wonen in een hoekhuis met
een hele grote buitenmuur. Isolatie
van die muur is nogal prijzig, had ik
ooit eens met de aannemer besproken.”
Behalve kosten bespaart Verbouwen
met de buurt de bewoners veel
uitzoek- en regelwerk. Smilde: “Het
is lastig om via internet uit te zoeken
hoeveel je met zo’n isolatie bespaart.

Catalogus
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Bestemmingsplannen

www.haarlemmermeer.nl/wro

■■ Ontwerpbestemmingsplan

Beroep
Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kunnen de volgende
belanghebbenden beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag:
a. b elanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de
gemeenteraad;
b. b elanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest om een zienswijze in te dienen.
Voor het in behandeling nemen van het
beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd:
‘Zwaanshoek’
Het plan heeft planidentificatie
NL.IMRO.0394.BPGzwhzwaanshoek00B001. Het plangebied omvat Zwaanshoek
vanaf de begraafplaats tot en met de
waterzuivering, tussen de dijk en de Spieringweg. Het nieuwe bestemmingsplan
betreft een herziening van de geldende
regelingen en beoogt een actueel juridisch
kader te bieden voor het gebied. Postcode:
2136 NG.
Inzien
Het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels,
toelichting) en bijbehorende stukken liggen
vanaf 24 januari gedurende zes weken ter
inzage in het raadhuis en staan op www.
ruimtelijkeplannen.nl en op www.haarlemmermeer.nl/wro.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder een zienswijze over
het ontwerpbestemmingsplan naar voren
brengen. Schriftelijk kan dit door een
brief te sturen aan de gemeenteraad van
Haarlemmermeer. Mondeling kan dit in het
raadhuis.

■■ Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 10 januari het
volgende bestemmingsplan ongewijzigd
vastgesteld (nummer 2012.0057445):
‘Hoofddorp Oranjestraat’
Het plan heeft planidentificatie
NL.IMRO.0394.BPGhfdoranjestraat-C001
en is conform de artikelen 1.2.1 tot en met
1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening
in elektronische vorm vastgelegd en in die
vorm vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend.
Het bestemmingsplan regelt het gebruik
en de bebouwing van gronden in het
plangebied. Het plangebied omvat een
binnenterrein tussen de Oranjestraat en de
Burgemeester Pabstlaan te Hoofddorp. Het
bestemmingsplan beoogt zes woningen
mogelijk te maken. Postcode: 2131 XN.
Inzien
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting)
liggen vanaf 24 januari gedurende zes
weken ter inzage in het raadhuis en staan
op www.ruimtelijkeplannen.nl en op

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na
afloop van de genoemde termijn van
terinzageligging. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit niet.
Degenen die beroep hebben ingesteld,
kunnen verzoeken om een voorlopige
voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Indien het verzoek om voorlopige
voorziening tijdens de beroepstermijn is
ingediend, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist. Voor het
in behandeling nemen van het verzoek
om voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd.
Samenhang
In deze krant staat ook de bekendmaking
omtrent de vastgestelde hogere geluidwaarden voor de beoogde woningen.

van de deelstructuurvisie en de ontwerpdeelstructuurvisie liggen vanaf 24 januari
gedurende zes weken ter inzage in het
raadhuis en staan op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.haarlemmermeer.nl/
structuurvisie.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder een zienswijze over
de ontwerp-deelstructuurvisie naar voren
brengen. Schriftelijk kan dit door een
brief te sturen aan de gemeenteraad van
Haarlemmermeer. Mondeling kan dit in het
raadhuis.

■■ Anterieure overeenkomst A4
zone West
Burgemeester en wethouders maken, ter
voldoening aan het bepaalde in artikel
6:24 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat
de gemeente op 16 januari 2013 met GEM
A4 zone west CV een anterieure overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van de
exploitatie van het exploitatiegebied zoals
aangeven in bijlage 1 bij de overeenkomst.
De anterieure overeenkomst heeft betrekking op diverse nog vast te stellen bestemmingsplannen. Met de bestemmingsplannen wordt beoogd bedrijfsactiviteiten
mogelijk te maken gericht op logistiek en
distributie.
Inzien
Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst ligt vanaf 24 januari
gedurende twee weken in ter inzage in
het raadhuis en staat op www.haarlemmermeer.nl.

■■ Ontwerp-deelstructuurvisie

Omgevingsvergunningen

Inzien
Het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling

Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Hoofddorp
Bijlmermeerstraat 8, 2131 HG, reclame wijzigen, 14-01-2013, 2013-0001328.
Fortweg 6, 2131 WJ, uitrit aanleggen,
14-01-2013, 2013-0001413.
Rijnlanderweg 766, 2132 NM, vloer plaatsen, 08-01-2013, 2013-0001205.
Skagerrak 182, 2133 DW, kinderdagverblijf
bouwen, 14-01-2013, 2013-0001330.
Kavel AE 381,14-01-2013, autobrug realiseren over de IJtocht, 2013-0001340.
Lijnden
New Yorkstraat 2, 1175 RD, reclame plaatsen, 11-01-2013, 2013-0001222.
Raasdorperweg 177, 1175 KV, inrichting of
mijnbouwwerk oprichten of veranderen

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de volgende ontwerp-deelstructuurvisie ter inzage worden gelegd:
‘Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030’
De deelstructuurvisie heeft de planidentificatie NL.IMRO.0394.DSVHoofddorp2030B001. Deze deelstructuurvisie is een
uitwerking van de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 die de gemeenteraad
in oktober 2012 heeft vastgesteld. De
deelstructuurvisie is concreter en gedetailleerder. Het is een toekomstvisie op
Hoofddorp, waarbij de ruimtelijke aspecten
van de sociale duurzaamheid een plek
hebben gekregen. Deze deelstructuurvisie
kan door zijn grotere concreetheid gebruikt
worden als basis voor toekomstige
bestemmingsplannen en initiatieven.

■■ Aangevraagd

Raadsplein is de naam voor de vergaderingen van de
gemeenteraad. U bent van harte welkom bij het Raadsplein,
ook als u alleen een onderdeel wilt bijwonen. Plaats: Raadzaal en Heijezaal van het raadhuis in Hoofddorp. Publicatie
van de agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

■■ Raadsplein 24 januari
Raadsvergadering
17.00-18.15 uur	Opening en mededelingen. Vaststellen agenda
van de vergadering, van de verslagen van
6, 13 en 20 december 2012 en van de lijst ingekomen brieven/stukken ter afhandeling.
	Vragenuur met actuele vragen en debatten en
inspraak inwoners.

Raadssessies Raadzaal

19.00-20.30 uur	Plan van aanpak Programma sociaal domein en uitgangspunten transitie Jeugdhulp
(2012.0073899).
20.30–22.00 uur	Vaststelling kavelpaspoort en grondexploitatie
dorpscentrum Rijsenhout (2012.0075826). Mogelijk gedeeltelijk besloten.

Raadsvergadering

Ongeveer 22.15 uur 	Stemmingen, vaststellen agenda’s van 7 en
14 februari en sluiting.

■■ Stukken/informatie/raadsgriffie

Raadsstukken, raadsbesluiten en informatie over werkwijze en activiteiten van de raad op www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad.
Raadsstukken liggen ter inzage in het raadhuis en kunnen daar worden afgehaald. Informatie/vragen: Raadsgriffie: 023 567 68 19 of
griffie@haarlemmermeer.nl. Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

■■ Meekijken

Raadsplein wordt live uitgezonden via www.haarlemmermeer.nl/
gemeenteraad > kijk mee met de gemeenteraad! Daar is ook het videoarchief. De lokale omroep MeerTelevisie zendt Raadsplein uit via
Ziggo 42 en KPN 576; analoog: S12++ en 240 Mhz.

■■ @HlmmrRaad

Actuele berichten van de gemeenteraad via twitter: volg
@HlmmrRaad en de berichten met #RaadHLMR (ook: #HLMR)

■■ Ervaar de raad

Wie wil weten hoe de gemeenteraad werkt, kan zich laten uitnodigen
als speciale gast van de raad voor een kijkje achter de schermen,
uitgebreide informatie en kennismaking met raadsleden. Een goede
gelegenheid om iets wat dwars zit of een goed idee met één of meer
raadsleden te bespreken. Opgeven bij de raadsgriffie.

■■ Volgend Raadsplein

Op 31 januari is er geen Raadsplein. Het eerstvolgende Raadsplein is
op 7 februari. Aanvang 17.00 uur. De agenda is bekend na 24 januari.
Meer informatie bij de raadsgriffie.

(Milieu), 14-01-2013, 2013-0001398.
Lisserbroek
Turfspoor 213, 2165 AW, boom kappen,13-01-2013, 2013-0001272.
Nieuw-Vennep
Boekweitstraat 20, 2153 GL, verdiepingsvloer plaatsen, 10-01-2013, 2013-0001068.
Luzernestraat, kavel AM 1533, bedrijfspand

bouwen, 09-01-2013, 2013-0000877.
Venneperweg 429, 2153 AC, boom kappen,
09-01-2013, 2013-0001064.
Zadelmaker 28, 2152 LS, erker bouwen,
09-01-2013, 2013-0000895.

Vervolg bekendmakingen op pagina 6.

Ontwerp-deelstructuurvisie ter inzage

Hoofddorp is in 2030 een levendige, duurzame en goed bereikbare stad
HOOFDDORP - Hoe zou Hoofddorp er in 2030 uit moeten zien? Om op
deze vraag een antwoord te geven, is een toekomstvisie in de maak, de
‘Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030’. De visie komt tot stand met inbreng
van velen. Vanaf morgen ligt de ontwerp-structuurvisie Hoofddorp 2030
zes weken ter inzage.

Burgers, maatschappelijke organisaties, belanghebbenden, belangstellenden, andere overheden en de
vakwereld hebben op verschillende
manieren meegedacht en meegepraat. “Vanaf juni 2009 praten we
al met belanghebbenden over de
toekomst van Hoofddorp”, zegt
Michel Bezuijen, verantwoordelijk
wethouder Ruimtelijke Ordening.
“Zowel voor de structuurvisie
Haarlemmermeer als voor de deelstructuurvisie Hoofddorp heeft de
participatie in verschillende vormen
en op verschillende niveaus plaatsgevonden. Het resultaat is een kwalitatief goed beleidsdocument. Dat
blijkt ook uit de reacties die we op
het voorontwerp hebben gekregen.
De ambitie om van Hoofddorp
een levendige, duurzame en goed

bereikbare stad te maken, wordt
stevig onderschreven.”

vraagtekens gezet bij de haalbaarheid. Die gaan met name om de
aantallen woningen en appartementen en het bouwen in de nabijheid
van Schiphol (geluidscontouren). In
het ontwerp zijn teksten en kaarten
op basis van de reacties aangescherpt
en onderbouwd.

Procedure

De deelstructuurvisie Hoofddorp
2030 is een uitwerking van de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 die
de gemeenteraad in oktober 2012
heeft vastgesteld. De deelstructuurvisie is voor de toekomst belangrijk
bij het afwegen van beslissingen.

Het ontwerp ligt vanaf 24 januari
zes weken ter inzage in het raadhuis.
Daarna legt het college het ontwerp
– al dan niet gewijzigd – voor aan
de gemeenteraad ter vaststelling. De
documenten met bijlagen staan ook
op www.haarlemmermeer.nl/
structuurvisie.

Van voorontwerp naar ontwerp

De meeste opmerkingen van
Hoofddorpers waren vooral gericht
op het mogelijk bebouwen van
twee groene locaties: de Fruittuinen
in het centrum en het wijkpark
Toolenburg. Vastgelegd is dat de
gemeente bewoners goed betrekt
bij de verdere planvorming van het
gebied rond de Fruittuinen. De
vele reacties over wijkpark Toolenburg zijn mede aanleiding voor de
gemeente om het park van de lijst
met mogelijke toekomstige woningbouwlocaties te halen. De ambitie
voor en visie op Hoofddorp zijn
naar aanleiding van de participatie
niet gewijzigd. Wel zijn hier en daar

Volgens de toekomstvisie moet Hoofddorp in 2030 een levendige, duurzame en bereikbare stad zijn. Deze fotocompilatie verbeeldt
de ‘levendige stad’.
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Deltaplan Bereikbaarheid: de eerste resultaten
HAARLEMMERMEER - Met het Deltaplan Bereikbaarheid timmert Haarlemmermeer letterlijk aan de weg. Het ambitieuze beleidsdocument over verkeer bevat projecten en maatregelen, maar ook onderzoeken naar oplossingen om Haarlemmermeer op een veilige, duurzame en leefbare manier
goed bereikbaar te maken en te houden. Voor alle vormen van vervoer, dus
ook voor (vracht)auto’s, fietsen, voetgangers en openbaar vervoer.

Thema: wegen

Na een intensief participatietraject zette de gemeenteraad een jaar geleden de lichten op groen voor het Deltaplan Bereikbaarheid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Ongeveer 180 projecten en maatregelen
van het Deltaplan moeten in 2015 klaar zijn of in uitvoering zijn. De
eerste 42 projecten zijn in 2012 afgerond. Een korte terugblik per thema.

Thema: openbaar vervoer

Bij het Leenderbos is in 2012 een rotonde aangelegd. Op de foto werklui van de firma
BAM. Met de rotonde verbetert de doorstroming voor al het verkeer.

Thema: fiets- en voetverbindingen
Een goede fietsinfrastructuur
zorgt ervoor dat meer mensen
vaker de fiets pakken en dat zorgt
ervoor dat de verkeersveiligheid
toeneemt. Maar met name de verkeersveiligheid, het fietsparkeren
en het fietsgebruik zijn nog voor
verbetering vatbaar. Gerealiseerde
verbeteringen in 2012 zijn:
• veilige fietsoversteken in Zwanenburg (Dennenlaan - IJweg),
Hoofddorp (Asserweg), Badhoevedorp (kruising Kamerlingh
Onneslaan – Zeemanlaan),
Rijsenhout (Bennebroekerweg
- Konnetlaantje) en NieuwVennep (Operaweg bij ZuidtanSinds 2012 rijden er meer sprinters vanaf de NS-stations Hoofddorp en Nieuw-Vennep
richting Leiden en Den Haag Centraal. Reizigers kunnen nu viermaal per uur in de
spits in zuidelijke richting treinen en vice versa.

Samen met regionale en landelijke
partners werken aan een netwerk
voor openbaar vervoer om het
reizen op deze manier aantrekkelijker te maken voor een toenemend aantal reizigers. Dat wil
de gemeente bereiken. Behaalde
mijlpalen zijn:
• betere dienstregeling NS-station

Hoofddorp met Leiden en Den
Haag Centraal
• verbeterde stopfrequentie op
NS-station Nieuw-Vennep
• nieuw NS station Halfweg/
Zwanenburg
• betere busverbinding met
bedrijventerrein Nieuw-Vennep
Zuid

Thema: polderwegen en Ringdijk
Lokale oude polderwegen en de
Ringdijk worden nu nog intensief
belast met doorgaand verkeer. Door
ruimte te bieden aan nieuwe wegen,
wil de gemeente ervoor zorgen dat
op den duur minder doorgaand
verkeer gebruik maakt van de oude
polderwegen en ze wil deze wegen

Ruimte voor automobiliteit, de
infrastructuur voor de (vracht)
auto’s uitbreiden en verbeteren,
bestaande knelpunten oplossen en
de infrastructuur zo inpassen dat
de lasten (barrièrewerking, aantasting kwaliteit leefomgeving) zo
beperkt mogelijk zijn en de lusten
(goede bereikbaarheid) toenemen.
Dat zijn de uitgangspunten voor
dit thema. Projecten die hieraan
bijdragen én in 2012 zijn voltooid:
• reconstructie Leenderbos inclusief nieuwe rotonde
• openstelling van bussluis Floriande-Overbos voor autoverkeer
buiten spits
• herinrichting kruising Burgemeester Van Stamplein / Hoofdweg Oostzijde
• aanpassen middengeleider kruising Nieuweweg / Piratenweg
• herinrichting van kruising Kruisweg / Wilhelminalaan
• doortrekken Spoorlaan-Zuid tussen Venneperweg en Eurolaan

duurzaam veilig maken. Daarbij
wordt rekening gehouden met eisen
van het landbouwverkeer. In 2012
zijn de Kaagweg, de Spieringweg
tussen Ringdijk en Bennebroekerweg en de Spieringweg – Geniedijk
nabij Vijfhuizen opnieuw ingericht
volgens dit beleid.

Jan Breure (links) en Rinus Bazuin hebben meegedacht over het opknappen van het
deel van de Spieringweg tussen Zwaanshoek en de Ringdijk. Het werk is in 2012
uitgevoerd.

genthalte)
• extra fietsenstallingen in Hoofddorp-Centrum
• twee nieuwe fietsbruggen in
Zwanenburg
• nieuw fietspad aan de zuidzijde
van Altenburg tussen IJweg en

Schoonenburgsingel
• v erbeterd tegelwerk van fietspad
langs IJweg (tussen Vijfhuizerweg en Geniedijk)
• v oetpad langs de Nieuwe Molenaarslaan en langs de Venneperweg bij de busbaan

Aan de zuidoostkant van Zwanenburg is
in mei 2012 een nieuwe fietsbrug over
de Ringvaart in gebruik genomen. De
brug verbindt Park Zwanenburg met de
Tuinen van West in Amsterdam. Foto:
Jur Engelchor.

Thema:
parkeren

Thema: verkeersveiligheid in
woongebieden en rond scholen

De bereikbaarheid van voorzieningen bevorderen door geschikte
parkeernormen voor de woon- en
werkgebieden, zorgen voor een
acceptabele parkeerdruk en helder
informeren over de parkeermogelijkheden. Dat wil de gemeente
bereiken met haar parkeerbeleid.
Het centrum van Hoofddorp heeft
in 2012 een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) gekregen.
Dit zijn bewegwijzeringborden
naar parkeermogelijkheden in het
centrum.

Het doel van het thema ‘Verkeersveiligheid en duurzaam veilige inrichting woongebieden en
schoolzones’ is een verkeersveiliger
Haarlemmermeer door een veilige
inrichting en veilige infrastructuur, verkeerseducatie en handhaving van spelregels. Alle basisscholen in Haarlemmermeer moeten

in 2015 een schoolzone hebben.
Met de acht nieuw aangelegde
schoolzones in 2012 staat de teller
nu op vijftien. Ook is de zogenoemde ‘blackspot’ kruising N201
– Spaarnepoort aangepakt. Het
verkeerslicht voor (brom)fietsers is
zo aangepast dat het rode licht nu
minder snel genegeerd wordt.

Verder lezen
In 2012 zijn ook diverse projecten en onderzoeken gestart,
zoals bijvoorbeeld de aanleg
van de dubbele Taurusavenue
met een extra aansluiting op de
A4 en de bouw van een P+Rgarage in Beukenhorst-Zuid.
Kijk voor de totale verantwoording over 2012 en het uitvoeringsprogramma voor 2013
op www.haarlemmermeer.nl/
deltaplanbereikbaarheid.

Woensdag 16 september 2012 opende wethouder Michel Bezuijen samen met leerlingen de schoolzone bij de Dik Tromschool in Hoofddorp.
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Rijsenhout
Bennebroekerweg 95, 1435 CH, dakkapel
plaatsen, 08-01-2013, 2013-0000903.
Schiphol
Behoudenvaartweg 4, 1117 EL, vliegtuigbatterijwerkplaats realiseren (Milieu),
10-01-2013, 2013-0001039.
Weteringbrug
Lisserweg 10, 2156 LB, woning uitbreiden,
13-01-2013, 2013-0001265.
Zwanenburg
Weerenweg 37, 1161 AG, kapconstructie
aanpassen, 14-01-2013, 2013-0001397.
De ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage. In dit stadium is het indienen van
zienswijzen/bezwaar nog niet mogelijk.
Indien er een (ontwerp)besluit genomen is,
wordt dit gepubliceerd in InforMeer en op
www.haarlemmermeer.nl. Naar aanleiding
van deze publicatie kunt u, indien er sprake
is van een reguliere procedure, bezwaar
indienen. Indien er sprake is van een
uitgebreide procedure kunt u zienswijzen
indienen (bij een ontwerpbesluit) of beroep
instellen (bij een definitief besluit).

■■ Verleend (reguliere voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende omgevingsvergunningen
verleend:
Badhoevedorp
Burg. Amersfoordtlaan 61, 1171 DM, brandveilig gebruik, 16-01-2013, 2012-0022435.
Havikstraat 10, 1171 DW, woning uitbreiden, 14-01-2013, 2012-0027766.
Vijfhuizen
Fortwachter 16, 2141 EE, woning uitbreiden, 14-01-2013, 2012-0027796.
Rowlandstraat 2, 2141 VM, woning uitbreiden, 16-01-2013, 2012-0030519.
Zwaanshoek
Noppenstraat 92, 2136 AK, pui wijzigen,
16-01-2013, 2012-0030489.
Inzien
Het besluit en de bijbehorende stukken
liggen vanaf een dag na besluitdatum
gedurende zes weken ter inzage in het
raadhuis.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen
zes weken na besluitdatum (dit is de
genoemde datum in bovenstaande omgevingsvergunning) tegen dit besluit bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet uw naam
en adres bevatten, duidelijk maken tegen
welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Bezwaarschrift richten aan: Burgemeester
en wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v.
cluster Juridische Zaken. De verleende
omgevingsvergunning treedt een dag na
bekendmaking (is datum toezending aan
de aanvrager) in werking. Het indienen
van bezwaar schorst de werking van de
vergunning niet. De omgevingsvergunning
voor de activiteit aanleg, sloop, kap of
wijzigen/slopen van een monument treedt
echter pas in werking nadat de termijn
voor het indienen van een bezwaarschrift
is verstreken. Indien er sprake is van een
spoedeisend belang kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd. Wanneer
een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de omgevingsvergunning
voor de activiteit aanleg, sloop, kap of
wijzigen/slopen van een monument pas
in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Verzoek om voorlopige
voorziening richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht. Een voorlopige voorziening
indienen kan met DigiD ook via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.

■■ Rectificatie ontwerpbesluit
(uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te
verlenen voor:
Lijnden
Akerdijk 12, 1175 LE, functiewijziging van
het gemaal Lijnden tot restaurant, de aan-

leg van een terras en parkeerplaatsen en
het gebruik van de bijbehorende gronden
t.b.v. het gebruik als restaurant, 28-11-2012,
2012-0016777.
Inzien
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken liggen vanaf een dag na publicatie
gedurende zes weken ter inzage in het
raadhuis.
Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging
kunnen (bij voorkeur) schriftelijk en mondelinge zienswijzen worden ingebracht (zie
kader). Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen melden aan het loket Frontoffice Vergunningen in het raadhuis. Tegen
het uiteindelijke besluit kunnen alleen
belanghebbenden beroep indienen die een
zienswijze hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit.

■■ Verleend (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders hebben in
het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning verleend (niet gewijzigd
ten opzichte van het ontwerpbesluit):
Zwaanshoek
Bennebroekerdijk 97A+B, 2136 LW, woonboerderij splitsen in twee wooneenheden,
10-01-2013, 2011-0013232.
Inzien
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf een dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage in het raadhuis.
Beroep
Tijdens de periode van terinzagelegging
kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de mogelijkheid advies uit te brengen
over het ontwerpbesluit;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de
ontwerpbesluit.
Het besluit wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en
een verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan. Het besluit wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist. Beroepsschrift indienen bij: Rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht. Beroep instellen en/
of een voorlopige voorziening indienen kan
met DigiD ook via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht.

■■ Verlengde beslistermijn (reguliere voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders hebben
de beslistermijn op de aanvragen van de
volgende omgevingsvergunningen met zes
weken verlengd:
Hoofddorp
Taurusavenue 24, 2132 LS, kantoorpand
bouwen, 2012-0028088.
Nieuw-Vennep
Hoofdweg 1379, 2151 MA, machineberging
bouwen, 14-01-2013, 2012-0027692.
Tegen het verlengen van de beslistermijn
staat geen bezwaar open.

■■ Welstandscommissie

Elke woensdag om 11.00 uur vindt in het
raadhuis de toetsing plaats over de minder
complexe aanvragen met een gemandateerd lid van de welstandscommissie.
De voltallige (grote) welstandscommissie komt eens in de twee weken op de
woensdag in de even weken bijeen. Deze
vergadering begint om 14.00 uur. Alle vergaderingen zijn openbaar. De commissie is
verantwoordelijk voor de orde en verloop
van de vergadering. Wie van plan is een
welstandsvergadering te bezoeken, kan
contact opnemen met Team Vergunningen.

Agenda op www.haarlemmermeer.nl.

Mededelingen
■■ Uitvoeringsregelingen gemeentelijke belastingen
Gericht op de uitvoering van de Wet
Waardering onroerende zaken en de heffing en de invordering van gemeentelijke
belastingen en rechten heeft de Inspecteur
op 13 december 2012 de volgende aantal
uitvoeringsregelingen vastgesteld:
• Uitvoeringsregeling aanwijzing belastingplichtige in een keuzesituatie 2013
• Uitvoeringsregeling aanwijzing WOZ
belanghebbende bij een keuzesituatie
2013
• Uitvoeringsregeling ambtshalve vermindering 2013
• Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2013
• Uitvoeringsregeling gerechtvaardigd
belang 2013
• Uitvoeringsregeling herziening waardebeschikking en navordering
• Naheffing gemeentelijke belastingen 2013
• Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2013
• Leidraad invordering 2013
Deze uitvoeringsregelingen treden in
werking met ingang van 1 januari 2013. De
uitvoeringsregelingen liggen gedurende
twaalf weken kosteloos ter inzage in het
raadhuis. Een afschrift van de uitvoeringsregelingen is tegen betaling verkrijgbaar

Milieu-informatie
■■ Melding

Zwaanshoek
Hanepoel 78, 2136 NL, San Pedro Foods
VOF (Activiteitenbesluit).
Tegen de melding kan geen bezwaar of
beroep worden ingediend.

■■ Verleend

Lisserbroek
Gansoord 3, 2165 BA, Autocentrum Beelen,
besluitnr. 6388, (maatwerkvoorschriften op
grond van het Activiteitenbesluit betreffende het aspect bodem), 22-01-2013.
Inzien
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf een dag na publicatie
gedurende zes weken ter inzage in het
raadhuis.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzenddatum (dit is de genoemde datum in bovenstaande besluit) tegen
dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten,
duidelijk maken tegen welk besluit u
bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd
en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift
richten aan: Burgemeester en wethouders
van Haarlemmermeer, t.a.v. cluster Juridische Zaken.
Indien er sprake is van een spoedeisend
belang kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd,
treedt de beschikking pas in werking
nadat hierover een beslissing is genomen.
Verzoek om voorlopige voorziening richten
aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht. Een
voorlopige voorziening indienen kan met
DigiD ook via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.

Overig
■■ Hogere Grenswaarden

Burgemeester en wethouders hebben
besloten om voor ondergenoemde bouwmogelijkheid op grond van art. 110a van de
Wet geluidhinder een hogere grenswaarde
vast te stellen:
In het kader van het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe woningen aan
de Oranjestraat / Burgemeester Pabstlaan

te Hoofddorp is akoestisch onderzoek
uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat als
gevolg van het wegverkeer over de Burgemeester Pabstlaan een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde voor
wegverkeerslawaai optreedt op de gevels
van de nieuw te bouwen woningen.
Inzien
Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 24 januari gedurende zes
weken ter inzage in het raadhuis.
Beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingebracht ten aanzien van
het ontwerpbesluit Hogere waarde kan
op grond van het bepaalde in art. 20.1, lid
1 juncto lid 3 van de Wet milieubeheer
gedurende zes weken na deze bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het beroepschrift dient in tweevoud te
worden toegezonden.
In deze krant staat ook de bekendmaking
omtrent het vastgestelde bestemmingsplan
‘Hoofddorp Oranjestraat’ voor de beoogde
woningen.

■■ Register kinderopvang

Burgemeester en wethouders hebben
besloten tot het verwijderen van de
volgende buitenschoolse opvang uit het
landelijk register m.i.v. 1 februari 2013 in
verband met opheffing van de locatie:
Hoofddorp
Spannenburg 2, 2135 GP, 17-01-2013,
B4KIDS BSO Jungle Bloementuin.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen
zes weken na genoemde datum tegen dit
besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift
moet uw naam en adres bevatten, duidelijk
maken tegen welk besluit u bezwaar maakt
en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend
zijn. Bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. cluster Juridische Zaken.

■■ Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Noordzee
kanaalgebied
De gemeenteraad heeft op 6 december
2012 ingestemd met het besluit het college
van Haarlemmermeer van 9 oktober 2012
tot het treffen van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2013. Hiermee
wordt samen met de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Amstelveen, Aalsmeer,
Ouder-Amstel, Diemen, Uithoorn en de
provincie Noord-Holland een openbaar
lichaam opgericht voor de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van
de deelnemers op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving en
bodem in het kader van het omgevingsrecht.
Het college zal de taken op dit gebied voor
bedrijven door de Omgevingsdienst laten
uitvoeren waarbij wordt gestart met de
uitvoering van het basistakenpakket.
Inzien
De volledige tekst van de regeling ligt
vanaf 24 januari 2013 gedurende acht
weken ter inzage in het raadhuis en staat
op www.haarlemmermeermeer.nl en www.
odnzkg.nl.

■■ Besluiten algemeen bestuur
Omgevingsdienst
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in zijn
openbare oprichtingsvergadering van 9
januari 2013 het volgende besloten:
Delegatiebesluit
Het delegeren van een aantal bevoegdheden aan het dagelijks bestuur.
Besluit mandaat, volmacht, machtiging
Het verlenen van mandaat, volmacht of
machtiging voor in het besluit genoemde
besluiten, rechtshandelingen of feitelijke
handelingen aan de directeur.

Bekendmakingen
De gemeente publiceert wekelijks de wettelijk verplichte
bekendmakingen op deze
pagina’s in InforMeer. Het gaat
bijvoorbeeld om aangevraagde
en verleende vergunningen,
meldingen volgens de Wet
milieubeheer, verkeersbesluiten of besluiten in bestemmingsplanprocedures.

Op internet
Ook verschijnen de bekendmakingen elke week op internet.
Op de website van de gemeente, www.haarlemmermeer.nl/
bekendmakingen, is zoeken op
publicatiedatum, type bekendmaking en postcode mogelijk.
De website www.overheid.nl
publiceert ook de bekendmakingen van Haarlemmermeer.
Deze website heeft een service
waarmee bewoners wekelijks
de bekendmakingen per e-mail
kunnen ontvangen.

Stukken inzien
Voor het inzien van stukken
is het raadhuis geopend van
maandag t/m vrijdag van 9.0013.00 uur. Op afspraak zijn stukken die ter inzage liggen ook in
te zien dagelijks van 13.00-17.00
uur en dinsdagavond van 17.0020.00 uur. Een afspraak maken
kan via 0900 1852. Bezoekadres
raadhuis: Raadhuisplein 1, 2132
TZ Hoofddorp.

Adres voor indienen bezwaar,
beroep of zienswijzen
Raadhuis: Postbus 250,
2130 AG Hoofddorp
Rechtbank: Postbus 1621,
2003 BR Haarlem

Archiefverordening
Het vaststellen van de archiefverordening
voor de zorg voor het archiefbescheiden
van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Besluit machtiging voorzitter
Het machtigen aan de directeur voor de
vertegenwoordiging in en buiten rechte.

■■ Ondermandaatbesluiten directeur Omgevingsdienst
De directeur van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied heeft op 9 januari
2013 besloten tot:
• het nemen van een ondermandaatbesluit
waarbij het mandaat zoals is gegeven
door de deelnemende partijen is gemandateerd aan de teamhoofden;
• het nemen van een ondermandaatbesluit
waarbij het mandaat, volmacht en machtiging uit het besluit mandaat, volmacht
en machtiging van het algemeen bestuur
is gemandateerd aan de teamhoofden.
Stukken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staan op www.odnzkg.nl.

■■ Uitvoeringsprogramma Handhaving en Toezicht 2013
Burgemeester en wethouders hebben op
18 december 2012 het Uitvoeringsprogramma Handhaving en Toezicht 2013 vastgesteld (Nota van B&W nr. 2012.0075835). Het
Uitvoeringsprogramma bevat de doelen,
prioriteiten en voorgenomen activiteiten
voor 2013, alsmede een aantal beleidsonderdelen. Het besluit ligt vanaf 24 januari
zes weken ter inzage in het raadhuis.

■■ Wijziging gemeentelijke
arbeidsvoorwaarden
Burgemeester en wethouders hebben op
8 januari 2013 wijzigingen vastgesteld in
de CAR/UWO conform de circulaire van
het LOGA van 26 november 2012 (kenmerk:
ECCVA/U201201481) betreffende de aanstelling in algemene dienst. Het besluit ligt
vanaf 24 januari gedurende twee weken
ter inzage in het raadhuis.

