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55+ Beurs zoekt pianisten
‘Maak ’t mee’ is het motto 
van de 55+ Beurs op zater-
dag 28 september op het 
Raadhuisplein in Hoofddorp. 
In het raadhuis en in het 
Cultuurgebouw en op het 
plein kunnen 55+ers zich 
laten informeren, inspireren, 
adviseren en amuseren op 
het gebied van wonen, ge-
zondheid, voeding, cultuur 
en sport. De organisatie is 
op zoek naar pianisten die 
het leuk vinden om een half 
uur te spelen voor publiek in 
de verbindingsgang tussen 
raadhuis en Cultuurgebouw. 
Een piano is beschikbaar 
en alle muziekstijlen zijn 
welkom. Wie interesse heeft, 
kan een e-mail sturen naar 
Marjo Passchier,  
externebetrekkingen@ 
haarlemmermeer.nl.

De Sir Wilson Army Show bij de 
opening van de 55+ Beurs in  
september vorig jaar.  
Foto: Jur Engelchor.

Toezichthouders  
controleren op  
parkeerplaatsen
Met het mooie weer gaan 
veel mensen met de auto 
naar het bos of park. Het 
komt vaak voor dat er 
waardevolle spullen in de 
auto blijven liggen. Maar zo 
neemt de kans toe dat de 
auto wordt opengebroken. 
De toezichthouders van de 
gemeente houden regelma-
tig toezicht op mooie dagen 
op de parkeerplaatsen bij 
de Toolenburgerplas en het 
Haarlemmermeerse Bos. Zij 
kunnen niet overal tegelijk 
zijn om alle inbraken te 
voorkomen. Denk er daarom 
aan geen spullen van 
waarde in de auto achter te 
laten en sluit ramen en deu-
ren goed af. Dit voorkomt 
niet alleen diefstal, maar 
ook mogelijke schade aan 
de auto.

Bekendmakingen en 
Werken aan de weg
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Organisatoren Meer-
Jazz op het podium
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Zwanenburger Piet van 
Schaik aan het woord
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Agenda
J�Kindermaand in 
de musea
Augustus is kindermaand 
in Museum De Cruquius 
en Historisch Museum 
Haarlemmermeer. Met 
extra activiteiten voor de 
jeugd en de hele maand 
entree gratis voor ieder-
een tot 18 jaar.

Donkere fietstunnels krijgen opknapbeurt
HOOFDDORP/GRAAN VOOR VISCH - Bang om door een donkere tunnel 
te fietsen? Na de zomer is dat probleem bij Graan voor Visch verholpen. 
De tunnels bij station Hoofddorp worden gepimpt. Kinderen uit de buurt 
droegen bij aan het ontwerp.   

Horloges, sleutels, speelgoed en 
zelfgemaakte knutselwerkjes zijn 
onderdeel van het kunstproject 
Pottenkijkers. Onder leiding van 
fotografe Merel Maissan en product-
ontwerpster Esther Derkx gingen 
kinderen uit de Hoofddorpse wijk 
Graan voor Visch de afgelopen 
maanden aan de slag met het maken 
van spunks. De kunstenaars deden 
dat in opdracht van de gemeente die 
het belangrijk vindt om de tunnels 
veiliger te maken. Merel: “Dat kan, 
zoals Pipi Langkous al zei, van alles 
zijn. Als het maar in een glazen 
potje past. Met de spunks wilden we 
de fantasie van de buurt prikkelen.” 

Fietstunnel vol fantasie
Alle spunks zijn inmiddels van 
bovenaf gefotografeerd. Deze zomer 
worden de foto’s op tegels gebrand 
en aangebracht op de wanden van 
de !etstunnels bij het station van 

Hoofddorp. (Niet degene onder het 
spoor, maar de !etstunnels richting 
Hoofddorp-Centrum en Graan voor 
Visch). Merel: “De tunnels voelen 
nu een beetje onveilig. De gemeente 
zorgt voor meer verlichting en vroeg 
ons de uitstraling te verbeteren.”  
De kunstenaars hebben de bewoners 
van Graan voor Visch betrokken bij 
het project. Merel: “We zijn de wijk 
ingegaan om zoveel mogelijk spunks 
te verzamelen en hebben lesgege-
ven op basisschool De Wegwijzer.” 
Gebiedsmanager Hans Kleiss is er blij 
mee: “Samen met de kinderen van 
Graan voor Visch maken we van deze 
twee tunnels iets heel bijzonders.”

Buitenspeeldag
Tijdens de nationale buitenspeeldag 
op 12 juni werd in Graan voor Visch 
hard gewerkt aan de laatste spunks. 
Aan een lange tafel zijn kinderen 
druk in de weer met klei, kralen, 

water en verf. Er ontstaan gezichten: 
paarse knikker-ogen, een rietje als 
neus, een bos haar van kleine stokjes. 
Ali (11) is al bezig met zijn vijfde 
spunk. “Het is leuk om met mijn 
handen te werken. Misschien wil ik 
later wel kunstenaar worden. Of een 
eigen bedrijf, ik twijfel nog.”

Onderwaterleeuw
Felicia (5) maakt een leeuw. “Omdat 
ik van leeuwen houd.” Even later zit 
het dier in een potje en mag er water 
met gekleurde vloeistof overheen. 
“Jaaa, nu is het een onderwater-
leeuw!” Haar broer Mike (9) maakt 
wel een heel speciaal beest: “Het is 
een alien-dino-geit. Kijk, hij heeft de 
voelsprieten van een beest, een toeter 
van lego en de poten van een geit en 
een dinosaurus. Ik vind het leuk om 
hem zo gek mogelijk te maken.” 

Papegaai
De geschiedenis van de polder komt 
terug in het kunstwerk. “Er zijn 
landspunks en waterspunks, die 
verwijzen naar de drooglegging van 
1852. We hebben nu in totaal zo’n 
drie-, vierhonderd potjes verzameld”, 
vertelt Esther. “Het is erg leuk om 
te doen; iedereen in Graan voor 
Visch doet enthousiast mee. Mensen 
willen graag persoonlijke bezittingen 
in het potje doen, bijvoorbeeld een 
kettinkje met hun naam.” Merel: 
“Omdat het spulletjes uit de wijk 
zijn, geven ze het tijdsbeeld van nu 
weer.”

Hoewel vooral kinderen hebben 
bijgedragen aan het project, waren 

Fotografe Merel Maissan (rechts) en productontwerpster Esther Derkx gingen tijdens de 
straatspeeldag van 12 juni met kinderen in de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch aan 
de slag met het maken van spunks.

Spunks voor de twee fiets- en voetgangerstunnels in Graan voor Visch. Een spunk 
maken gaat als volgt: Neem een lege pot met een deksel, zoek een voorwerp uit de 
buurt of maak zelf iets en stop dat in de glazen pot. 

Nieuwe spreekkamers 
in hal van raadhuis
HOOFDDORP – In de hal in het raadhuis gaat het één en ander veranderen. 
Op de plaats van de balie van Wmo en vergunningen komen spreekka-
mers. Maandag 29 juli gaan de werkzaamheden van start.

Aanleiding voor de aanpassingen 
van de centrale hal is de nieuwe 
werkwijze van sociale dienstver-
lening. Vanaf 1 september werkt 
sociale dienstverlening alleen op 
afspraak. (Meer daarover volgende 
week in InforMeer.) Dan zijn ook 
de nieuwe spreekkamers gereed. 
Medewerkers van de gemeente ont-
vangen in die nieuwe spreekkamers 
dan bewoners met vragen over zorg 
of werk en inkomen. Zo’n gesprek 
kan ook bij mensen thuis plaats-
vinden.

Tijdelijke verhuizingen
De balies van Wmo, woonservice, 
vergunningen, parkeren en sociale 
dienstverlening verhuizen om plaats 
te maken voor de werkzaamheden 
in de hal. Ook de bespreekruimte 
voor ondernemers is de komende 
periode tijdelijk op een andere plek.

De medewerkers van de centrale re-
ceptie in de hal wijzen bezoekers de 
weg naar de juiste balie. Meer over 
de aanpassingen in de hal staat op 
www.haarlemmermeer.nl/gemeente.
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Nieuw-Vennep, Eugenie Prévinai-
reweg
In de maanden juli en augustus 
vinden er werkzaamheden plaats 
aan de kruispunten met de Jonk-
heer Van de Pollstraat, Johannis 
Bogaardstraat, Dokter Van Hae-
ringenplantsoen, Venneperstraat 
en Hoofdweg Westzijde. Op www.
haarlemmermeer.nl/werkenaande-
weg staat meer informatie.

Info: D. de Weger 0900 1852

Ook werkzaamheden in:
Badhoevedorp

augustus.
 

tot eind juli.
Boesingheliede

half september.
Burgerveen / Rijsenhout

eind augustus.
Hoofddorp

26 juli.

september.
 

november.

tot en met 29 juli.

Nieuw-Vennep
 

15 september.

en met 27 september.

Werken aan de weg Voor een compleet overzicht, zie www.haarlemmermeer.nl/werkenaandeweg

Woensdag 24 juli 2013
Contact met de gemeente

Telefoon: 0900 1852 
info@haarlemmermeer.nl
www.haarlemmermeer.nl/ 
gemeente

Facebook: www.facebook.nl/ 
gemeentehaarlemmermeer, 
www.facebook.nl/risicowoningen, 
www.facebook.nl/ 
toekomstvanhoofddorp,  
www.facebook.nl/hvdsport.

Twitter: @haarlemmermeer,  
 

@Toezichthouders, @bhzuid,  
@sharehlmrmeer, @HvZwb,  

 

App voor iPhone voor meldin-
gen openbare buitenruimte en 
afspraken maken te downloa-
den in de app store. App voor 
androids te downloaden via 
m.haarlemmermeer.nl.

Voorkom lang wachten bij  
Burgerzaken en maak een af-
spraak 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, 

-
gen, 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 

ook open of afspraak maandag 
t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur en 
op donderdag tot 20.00 uur  

-

Servicecentrum Nieuw-Vennep
Eugénie Prévinaireweg 19
2151 BA Nieuw-Vennep
Openingstijden Burgerzaken, 

-
dag t/m vrijdag van 9.00-13.00 
uur en Burgerzaken ook op 
afspraak van 09.00-17.00 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 van 09.00-
17.00 uur en dinsdag tot 20.00 uur.

-
zaken in het servicecentrum in 
Nieuw-Vennep en in Badhoeve-
dorp hanteren van 29 juli tot 
en met 25 augustus een zomer-
rooster. Ze zijn dan in de middag 
gesloten. In Badhoevedorp is het 
loket dan niet open op dinsdag-
avond.

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/gemeente. 
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.

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. 

Bestemmingsplannen 

 Ŷ Vastgesteld
De gemeenteraad heeft bij besluit van 13 
juni 2013 de volgende bestemmingsplan-
nen gewijzigd vastgesteld. De plannen 
zijn 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. (artikel 3.8 lid 3 Wet 
ruimtelijke ordening)

‘Weteringbrug’
Besluitnummer 2013.0025047. Planidentifi-
catie NL.IMR0.0394.BPGwetweteringbrug-
C001. Het plangebied omvat de kern Wete-
ringbrug. Het wordt globaal begrensd door 
de Weteringweg, de gronden naast het 
perceel Leimuiderdijk 473, de Ringvaart, 
het perceel Huigsloterdijk 90 en de ach-
terste perceelgrens van de percelen Huig-
sloterdijk 90 tot en met 61. Het bestem-
mingsplan is overwegend conserverend 
van karakter.
De wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling heeft aangebracht, zijn de 
volgende:

achter Leimuiderdijk 476 de bestem-
ming ‘Bedrijf’ gewijzigd in ‘Wonen’ 
(buiten het bouwvlak);

naast Huigsloterdijk 65 de bestemming 
‘Groen’ gewijzigd in ‘Wonen’ (buiten 
het bouwvlak) ter plaatse van de gara-

ge en gewijzigd in ‘Tuin’ ter plaatse van 
de vóór de garage gelegen gronden.

‘Cruquius Noord’
Besluitnummer 2013.0024800. Planidentifi-
catie NL.IMR0.0394.BPGcrqnoord0000000-
C001. Cruquius Noord is ongeveer het 
gebied van de Cruquiushoeve, het centrum 
voor epilepsiebestrijding tussen de Cruqui-
usdijk en de Spieringweg benoorden de 
Kruisweg. Het plan grenst aan de bestem-
mingsplannen ‘Cruquius 2009’ en ‘Haar-
lemmermeerse Bos en Groene Weelde’. In 
de noordhoek van het plangebied is een 
stukje van de Ringdijk annex Ringvaart 
meegenomen.
De wijziging die de gemeenteraad bij de 
vaststelling heeft aangebracht, is dat 
op de verbeelding voor het niet meer 
bestaande gedeelte van de gasleiding 
de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ is 
vervallen.

Inzien 
De vaststellingsbesluiten en de bestem-
mingsplannen (verbeelding, regels, toe-
lichting) liggen vanaf 26 juli 2013 en gedu-
rende zes weken ter inzage in het raad-
huis en staan op www.ruimtelijkeplannen.
nl en www.haarlemmermeer.nl/wro.

Beroep
Binnen de zes weken waarin de stuk-
ken 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.  belanghebbenden die tijdig een ziens-

wijze naar voren hebben gebracht bij de 
gemeenteraad;

b.  belanghebbenden die kunnen aanto-
nen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest om een zienswijze in te dienen;

c.  belanghebbenden die beroep instellen 
tegen de wijzigingen die de gemeen-
teraad bij de vaststelling heeft aange-
bracht.

Voor het in behandeling nemen van het 
beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding
De besluiten tot vaststelling van de 
bestemmingsplannen treden in werking 
daags na afloop van de genoemde termijn 
van terinzagelegging. Het instellen van 
beroep schorst de werking van de beslui-
ten niet. Degenen die beroep hebben 
ingesteld, kunnen verzoeken om een voor-
lopige voorziening bij de voorzitter van de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Indien het verzoek om voorlo-
pige voorziening tijdens de beroepstermijn 
is ingediend, treedt het besluit niet in wer-
king voordat op het verzoek is beslist. Voor 
het in behandeling nemen van het verzoek 
om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

Gehandicapten-
parkeervergunningen

 Ŷ Verleend
Burgemeester en wethouders hebben 
vergunning verleend voor de aanleg van 
gehandicaptenparkeerplaatsen in de 
onmiddellijke nabijheid van:
Badhoevedorp

Newtonstraat 4, 1171 XH, 16-7-2013.
Hoofddorp
Graan voor Visch 15911, 2132 ET, 16-7-
2013. 
Hoofddorp
Zoetermeerstraat 28, 2131 DT, 16-7-2013 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar 
maken. Het bezwaarschrift omvat ten 
minste naam en adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar gericht is 
en de gronden van het bezwaar. Tenslotte 
ondertekent de indiener het bezwaar-
schrift. Voorts voegt de indiener bij het 
bezwaarschrift een afschrift van het 
bestreden besluit. Bezwaarschriften rich-
ten aan: Gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. 
Cluster Juridische Zaken. Het indienen van 
een bezwaarschrift schorst de werking 
van een besluit niet. Gelijktijdig met of na 
het indienen van een bezwaarschrift kunt 
u een verzoek om voorlopige voorziening 
per brief indienen bij de voorzieningen-
rechter, van de rechtbank Noord-Holland, 
Sector Bestuursrecht, of met DigiD via  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 Ŷ Aangevraagd
Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning ontvangen:
Abbenes
Huigsloterdijk 175, 2157 LM, garage uit-

Organisatoren Meer Jazz zélf op het podium

Het begon allemaal twintig jaar 
geleden met de organisatie van 
tweewekelijks jazz-concerten, de 
Meer Jazz Cafés. Een jaar later 
was het eerste Meer Jazz Festival 
een feit. “Dat inmiddels is uitge-
groeid tot een driedaags evene-
ment met 120 concerten”, vertelt 
secretaris Peter Charbo. Hans 
Esman en Alex de Leeuw waren 
hierbij als medeoprichters betrok-
ken en hebben zich vervolgens 
jarenlang voor de cafés en het 
festival ingespannen. “Alle reden 
dus om ze te belonen voor hun 
tijd en inzet”, aldus Charbo.

Niet tijdens de lintjesregen
De Leeuw was de laatste jaren 
actief als festivaldirecteur en 
Esman vervulde lang de rol van 
voorzitter van de stichting. De 
lintjes werden niet uitgereikt 
tijdens de jaarlijkse lintjesregen - 
die was een maand eerder - maar 
op het festival zelf. “Aan het eind 
van het programma nodigde de 
burgemeester Hans en Alex uit 
op het podium. Ze waren blij 
verrast en erg ontroerd.”

Stuwende motor en goede pen
Charbo spreekt lovend over het 

werk van Es-
man (die zelf 
ook trompet 
speelt) en 
De Leeuw 
(bas- en 
bariton-saxo-
foon). “Het 
festival is 
bijna geheel 
afhankelijk 
van vrijwil-
ligers en deze 
heren weten 
mensen enthousiast te maken. 
Hans Esman is amicaal, praat 
makkelijk met de pers en heeft 
een goede pen. Alex de Leeuw is 
een stuwende motor. Hij heeft 
veel doorzettingsvermogen en 
weet sponsoren over de streep te 
trekken.”

Veel voldoening
Charbo kijkt tevreden terug op 
de aanvraag voor een lintje. “Ik 
ben blij dat ze alle twee een lintje 
hebben gekregen, ze verdienen 
het. Het geeft veel voldoening dat 
het gelukt is.” En was het moei-
lijk om ze om de tuin te leiden? 
“Nee hoor, ze zijn toch al op het 
festival te vinden.”

HOOFDDORP - Hans Esman en Alex de Leeuw ontvin-
gen na afloop van het Meer Jazz Festival in mei een 
lintje. Hiermee wilde het bestuur van Stichting Meer 
Jazz de oprichters van het festival bedanken voor hun 
jarenlange inzet. Secretaris Peter Charbo: “Ze hebben 
uit het niets iets heel groots gemaakt.”

Burgemeester Theo Weterings tussen Hans Esman (links) en Alex de Leeuw nadat hij hen een koninklijke 
onderscheiding heeft opgespeld tijdens Meer Jazz 2013. Foto: John van Loon.

Donkere fietstunnels krijgen opknapbeurt
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bijgedragen aan het project, waren 
spunks van volwassenen ook wel-
kom. Esther: “Bij de Turkse groen-
tewinkel heeft de eigenaar een stukje 
baklava in een potje gedaan. De trots 
van de Turkse keuken!” En de meest 
bijzondere spunk? Esther: “Iemand 

wilde zijn papegaai in een potje doen, 
maar het beest bleef op de rand zit-
ten. Hij staat wel op de foto.”

Volg de voortgang van het project 
op www.pottenkijkers.wordpress.
com. 

Iemand voordragen
Mensen die zich jarenlang heb-
ben ingezet voor de samenleving 
of een uitzonderlijke prestatie 
hebben geleverd, kunnen daar-

voor een koninklijke onderschei-
ding krijgen. Iemand voordragen 
voor de lintjesregen van 2014 
kan tot 15 augustus 2013. Zie  
www.haarlemmermeer.nl/lintjes.
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Hart van Zwanenburg vraagt
‘Ik hoop dat de inwoners van Zwanenburg  
een goede keus gemaakt hebben’
ZWANENBURG - Onder de naam Hart van Zwanenburg investeert de 
gemeente de komende jaren in het dorpshart van Zwanenburg. Bij de 
plannen worden bewoners en ondernemers nauw betrokken. Ze praten 
mee in drie begeleidingsgroepen. In InforMeer vertellen zij over hun erva-
ringen. Deze keer Piet van Schaik van de begeleidingsgroep dorpshuis.

Zwanenburger Piet van Schaik behartigt de belangen van biljartclub KAB in de  
begeleidingsgroep dorpshuis. 

In 2016 komt er een nieuw 
dorpshuis met dorpsplein. Wat 
gaat u daar dan doen?
“Ik ga daar dan graag naar toe om 
te biljarten.”

Wat vindt u ervan dat in het 
centrumgebied vernieuwingen 
plaatsvinden?
“Ik vind het allemaal prachtig voor 
het dorp en hoop daar nog een 
aantal jaren te kunnen winkelen.”

Waarom zet u zich in voor de 
begeleidingsgroep dorpshuis?
“Omdat ik heel veel met Zwanen-
burg op heb. Ik ben een aantal 
jaren lid geweest van de dorpsver-
eniging en ik heb het oranjecomité 
opgericht dat nu nog geweldig 
draait. Ook heb ik twee biljartclubs 
opgericht waarvan er één al 25 jaar 
bestaat. En ik ben al een jaar of 
dertig klussenman bij De Olm als 
vrijwilliger.”

breiden en terras realiseren, 15-07-2013, 
2013-0016530.
Hoofddorp
Burgemeester Pabstlaan 3-5, 2132 XE, 
bouwwerk brandveilig gebruiken, 12-07-
2013, 2013-0016338.
Siriusdreef 30, 2132 WT, brandscheidin-
gen wijzigen, 11-07-2013, 2013-0016292.
Spicalaan 8, 2132 JG, entree wijzigen,  
12-07-2013, 2013-0016368.
Wijkermeerstraat 25, 2131 HB, uitrit aan-
leggen, 11-07-2013, 2013-0016299.
Lijnden
Raasdorperweg 28, 1175 KW, raamkozijn 
plaatsen, 12-07-2013, 2013-0016407.
Nieuw-Vennep
Hoofdweg 1100, 2153 LN, uitrit aanleggen, 
11-07-2013, 2013-0016304.
Ilperveld 31, 2151 LW, dakopbouw plaat-
sen, 12-07-2013, 2013-0016332. 
Schubertlaan 42, 2151 GB, woning  
uitbreiden, 12-07-2013, 2013-0016484.
Schiphol-Rijk
Cessnalaan 50, 1119 NL, perceelafschei-
ding plaatsen en uitrit aanleggen, 15-07-
2013, 2013-0016564.
Cessnalaan 50, 1119 NL, aanpassen 
milieumelding naar vergunning, 15-07-
2013, 2013-0016545.
Zwanenburg
Wilgenlaan 114, 1161 JP, schuur bouwen, 
10-07-2013, 2013-0016152.

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 aan-
leiding daarvan kunt u, indien er sprake 
is van een reguliere procedure, bezwaar 
indienen. Indien er sprake is van een 
uitgebreide procedure kunt u ziens wijzen 
indienen (bij een ontwerpbesluit) of 
beroep instellen (bij een definitief besluit).

 Ŷ Verleend (reguliere voorberei-
dingsprocedure)

Burgemeester en wethouders hebben 
de volgende omgevingsvergunningen 
verleend:
Hoofddorp
Engelsholm, Korsholm, Skagerrak, Rosen-
holm, groot onderhoud van 127 woningen, 
11-07-2013, 2013-0011306.
Nijenburg 9, 2135 AK, achtergevel optrek-
ken, 16-07-2013, 2013-0011762.
Raadhuisplein 14, 2132 TZ, terrassen en  
terrasschermen plaatsen, 12-07-2013,  
2013-0007257.
Soderblomstraat 85, 2131 GC, uitrit aan-
leggen, 15-07-2013, 2013-0011917.

Vliehors 56, 2134 XN, dakopbouw uitbrei-
den, 15-07-2013, 2013-0009753.
Zalkerbos 26, 2134 EM, woning uitbreiden 
en dakkapel plaatsen, 16-07-2013,  
2013-0009169.
Nieuw-Vennep
De Symfonie 17, 2151 MD, vergroting van 
winkel legaliseren inclusief goederenlift, 
12-07-2013, 2013-0006972.
Roggestraat 20, 2153 GC, milieuneutrale 
wijziging, het plaatsen van een opslag-
tank, 23-07-2013, 2013-0012114.
Zwanenburg
Friedalaan 65, 1161 TK, vijf bomen kap-
pen, 11-07-2013, 2013-0011866.

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 (genoemd 
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 gemoti-
veerd, gedateerd en ondertekend zijn. 
Bezwaarschrift richten aan burgemees-
ter en wethouders van Haarlemmer-
meer, 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 voor-
lopige voorziening worden gevraagd. 
Dan treedt de omgevingsvergunning 
voor de activiteit aanleg, sloop, kap of 
wijzigen/slopen van een monument pas 
in werking nadat hierover een beslis-
sing is genomen. Verzoek om voorlopige 
voorziening per brief indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, of 
met DigiD via  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 Ŷ Verleend (uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende omgevingsvergunning verleend 
(niet gewijzigd t.o.v. het ontwerpbesluit):
Badhoevedorp
Snelliuslaan 35, 1171 CZ, bouwwerk 

brandveilig gebruiken, 23-07-2013, 2013-
0007087.

Inzien
Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf een dag na besluitdatum 
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 inge-

bracht tegen het ontwerpbesluit; 
-  de adviseurs die gebruik hebben 

gemaakt van de mogelijkheid advies 
uit te brengen over het ontwerpbesluit; 

-  belanghebbenden aan wie redelijker-
wijs niet kan worden verweten geen 
zienswijzen te hebben ingebracht 
tegen de ontwerpbesluit.

Het besluit wordt na afloop van de 
beroepstermijn van kracht tenzij gedu-
rende 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 de Rechtbank 
Noord-Holland, Sector Bestuursrecht. 
Verzoek om voorlopige voorziening 
richten aan de Voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, sector 
Bestuursrecht. Beroep instellen en/of een 
voorlopige voorziening indienen kan met 
DigiD ook via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.

 Ŷ Verlengde beslistermijn (regu-
liere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders hebben 
de beslistermijn op de aanvraag van de 
volgende omgevingsvergunning met zes 
weken verlengd:
Zwanenburg
Eikenlaan 36, 1161 TT, moeder-kind praktijk 
vestigen, 15-07-2013, 2013-0010512.

Tegen het verlengen van de beslistermijn 
staat geen bezwaar open.

 Ŷ Anterieure overeenkomst 
Burgemeester en wethouders maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 
6.24, derde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend dat de gemeente 
op 10 juli 2013 met Stallingsbedrijf Glas-
tuinbouw Nederland C.V. de volgende 
anterieure overeenkomsten heeft geslo-
ten:

Ontwikkelovereenkomst inzake bestem-
mingsplan ‘Rijsenhout PrimAviera 4’
Deze anterieure overeenkomst is geslo-

ten ten behoeve van de exploitatie van 
een ontwikkellocatie gelegen nabij het 
dorp Rijsenhout en heeft betrekking op 
het bestemmingsplan ‘Rijsenhout Pri-
mAviera 4’. Met het bestemmingsplan 
wordt beoogd glastuinbouw en eventueel 
(commerciële) bebouwing en eventueel 
woningbouw mogelijk te maken.

Ontwikkelovereenkomst inzake bestem-
mingsplanen ‘Rijsenhout Glastuinbouw’ en 
‘Rijsenhout en omgeving’
Deze anterieure overeenkomst is geslo-
ten ten behoeve van de exploitatie van de 
ontwikkellocaties gelegen in het glastuin-
bouwgebied Rijsenhout en heeft betrek-
king op de bestemmingsplannen ‘Rijsen-
hout Glastuinbouw’ en ‘Rijsenhout en 
omgeving’. Met de bestemmingsplannen 
wordt beoogd glastuinbouw en eventueel 
(commerciële) bebouwing en eventueel 
woningbouw mogelijk te maken.

Inzien
Zakelijke beschrijvingen van de inhoud  
van de overeenkomsten liggen vanaf   
25 juli gedurende zes weken ter inzage   
in het raadhuis en staat op  
www.haarlemmermeer.nl/gemeente.  
Tegen de gesloten overeenkomsten en 
deze kennisgeving kunnen geen zienswij-
zen of bezwaren worden ingediend.

 Ŷ Voertuig verwijderd

Plaatselijke Verordening (APV) is het vol-
gende voertuig verwijderd: 
Nieuw-Vennep 
Sarabande 5-9 ter hoogte van de parkeer-
plaats bij de basisscholen, 2152 TB. Het 
gaat om een donkerblauwkleurig voer-
tuig, merk Ford Mondeo.

De eigenaar van dit voertuig kan tot twee 
weken na het verschijnen van deze publi-
catie zijn/haar voertuig tegen betaling 
van de kosten terugkrijgen. Na genoemde 
termijn wordt het niet-opgehaalde voer-
tuig vernietigd of verkocht. Van de even-
tuele opbrengst worden de gemaakte 
kosten verrekend. Meer informatie te 
verkrijgen bij Handhaving en Toezicht, 
team VTH.

 Ŷ 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 welstandscom-
missie. De voltallige (grote) welstands-
commissie 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 welstandsvergade-
ring te bezoeken, kan contact opnemen 
met Team Vergunningen. Agenda op 
www.haarlemmermeer.nl.

Register kinderopvang

 Ŷ Vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten tot het verwijderen van de 
volgende buitenschoolse opvang uit het 
landelijk register in verband met ophef-
fing van de locatie.
Nieuw-Vennep
Veldbloemstraat 22, 2153 BZ, 16-07-2013, 

Burgemeester en wethouders hebben 
besloten tot het verwijderen van de vol-
gende buitenschoolse opvang uit het lan-
delijk register in verband met verhuizing 
van de locatie.
Hoofddorp
Skagerrak 296-298, 2133 DW, 16-07-2013, 

van 15 augustus 2013. 
Skagerrak 170, 2133 DW, 16-07-2013, 

ingang van 15 augustus 2013. 
Skagerrak 184, 2133 DW, 16-07-2013, 

ingang van 15 augustus 2013. 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 
zes weken na genoemde datum tegen 
dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift moet uw naam en adres bevatten, 
duidelijk maken tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en gemotiveerd, geda-
teerd en ondertekend zijn. Bezwaarschrift 
richten aan burgemeester en wethouders 
van Haarlemmermeer, t.a.v. Cluster Juri-
dische Zaken.

Verordeningen en 
reglementen

 Ŷ Vastgesteld

Tijdelijke verordening verwijdering asbest 
particuliere woningvoorraad Haarlem-
mermeer 2013 vastgesteld. Met die ver-
ordening wordt beoogd dat particuliere 
eigenaren in Bornholm-Noordoost, indien 
gewenst, een goedkopere stimulerings-
lening kunnen afsluiten om de asbest-
sanering te betalen. Het gaat om een 
leningbedrag van minimaal ! 5000,- tot 
maximaal ! 15.000,-. Het rentevastpercen-
tage gedurende de looptijd van de lening 
is 2% per jaar. 

Waar praat de begeleidingsgroep 
over?
“Over de inrichting van het 
dorpshuis en wat de toekomstige 
gebruikers nodig hebben.”
 
Welke bijdrage heeft u geleverd? 
“Ik behartig de belangen van 
biljartclub KAB in de begeleidings-
groep en heb meegedacht over de 
voorzieningen die er nodig zijn in 
het nieuwe dorpshuis.”
 
Hoe ziet uw ideale centrum van 
Zwanenburg er over drie jaar uit?
“Ik hoop dat het over drie jaar klaar is 
en dat de inwoners van Zwanenburg 
een goede keus gemaakt hebben.”


