
       

       

• De gemeenteraden stellen het herindelingsadvies 
vast. Dit herindelingsadvies gaat met de reactie
nota naar de provincie die hierover haar mening 
geeft. Samen met deze zienswijze wordt het  
advies naar de minister van Binnenlandse Zaken  
en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd. De minister 
legt het wetsvoorstel voor aan de ministerraad.

Haarlemmerliede en Spaarnwoude vormt vanaf 1 januari 2019 samen met  
Haarlemmermeer één gemeente. De gezamenlijke toekomstplannen staan in het  
herindelingsontwerp dat op 13 december door beide gemeenteraden unaniem  
is vastgesteld. Tot en met 10 februari 2017 kunt u laten weten wat u ervan vindt. 
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De hoofdlijnen 
De nieuwe gemeente strekt zich uit van het  

Noord zeekanaal (Noord-Holland Zuid) tot aan de  

Kagerplassen (Zuid-Holland Noord). Het raadhuis 

en bestuurscentrum van de nieuwe gemeente komt 

in Hoofddorp. Het gemeentehuis in Halfweg blijft 

beschikbaar als servicepunt en trouwlocatie.  

De nieuwe gemeente telt straks ruim 150.000  

inwoners en 31 woonkernen. De kernen behouden  

elk hun eigen identiteit en naam. De nieuwe  

gemeente wil die eigenheid versterken. Speciale  

aandacht is er voor het groen, het voorzieningen - 

niveau, de woningbouw en de bereikbaarheid.  
 
Naam van de nieuwe gemeente  
Als naam voor de nieuwe gemeente is  

‘Haarlemmermeer’ voorgesteld, met als reden dat  

het gaat om een sterk merk dat nationale bekend - 

heid geniet. In die naam is de afgelopen jaren veel  

geïnvesteerd en het introduceren van een nieuwe 

naam zou erg kostbaar zijn. Verder is voorgesteld  

een nieuw gemeentewapen, een bijbehorende vlag  

en een nieuwe huisstijl te introduceren.  
 

Groene ruimte én bedrijvigheid 
De nieuwe gemeente heeft veel groen in het noorden 

en zuiden. Het midden vormt een sterk economisch 

gebied. Er moet een goede balans blijven tussen 

rust, ruimte en groen aan de ene kant en grootstede-

lijke dynamiek en bedrijvigheid rond Schiphol aan de 

andere kant. Het beleid van de huidige gemeenten op 

dit gebied wordt voortgezet. Om te voorkomen dat 

het groene gebied verstedelijkt, investeert de nieuwe 

gemeente in de groene ruimte. Ze zet in op samen-

werking met het Recreatieschap Spaarnwoude en wil 

de kleinschalige landelijkheid en agrarische activiteiten 

handhaven. Uitbreiding van intensieve recreatie zoals 

grootschalige evenementen vindt vooral in het nieuwe 

Park21 (tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep) plaats. 

Daarmee blijft de gemeente aantrekkelijk voor  

inwoners en bezoekers.  

 
Strategische positie 
Dankzij de samenvoeging kan de gemeentelijke  

dienstverlening voor de inwoners en ondernemers  

van Haarlemmerliede en Spaarnwoude op peil blijven 

en zelfs verbeteren. De nieuwe gemeente heeft een 

sterkere strategische positie in de regio en meer  

financiële draagkracht. Bij het vaststellen van de 

gemeente belastingen zullen vooral de tarieven van  

de huidige gemeente Haarlemmermeer als uitgangs-

punt gehanteerd worden. Dit betekent hoogstwaar-

schijnlijk dat de gemeentelijke woonlasten voor 

inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude dalen.
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Hoe blijft u  
op de hoogte?
Het fusieproces loopt tot en met 2018. We informeren u  
hierover via www.haarlemmerliede-haarlemmermeer.nl, 
deze krant, het digitale nieuwsblad van Haarlemmerliede  
en Spaarnwoude (www.haarlemmerliede.nl/actueel) en  
InforMeer van Haarlemmermeer. InforMeer wordt elke  
donderdag huis-aan-huis bezorgd in Haarlemmermeer  
als bijlage van HCnieuws en is online te vinden op  
www.haarlemmermeer.nl/nieuws.  
 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de samen-
voeging tussen beide gemeenten, mail dan naar  
communicatie@haarlemmerliede.nl of naar  
info@haarlemmermeer.nl. Bellen kan ook.  
Voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude belt u met  
020 - 407 9000; voor Haarlemmermeer met: 0900 - 1852.
 
In het voorjaar van 2017 verschijnt de volgende krant.

Wat gaat er de  
komende tijd gebeuren?
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• Het herindelingsontwerp ligt ter inzage bij beide 
gemeenten. Inwoners en andere belanghebben
den kunnen gedurende die periode hun zienswijze 
op het ontwerp kenbaar maken.  
 
De gemeenteraden reageren hierop en wegen dit 
mee bij het vaststellen van het herindelingsadvies. 

• Wanneer de ministerraad met het wetsvoorstel 
instemt, start het wetgevingstraject van het  
ministerie van BZK. Dit houdt in: toetsing van het 
voorstel aan het beleidskader, voorstel herinde
lingswet, besluit ministerraad.  
 
Er wordt advies gevraagd bij de Raad van State.  
Vervolgens stemmen de Tweede Kamer en de Eerste 
Kamer over het wetsvoorstel. Daarna wordt de wet 
gepubliceerd in het Staatsblad en treedt de wet in 
werking. De grensbeschrijvingen worden gemaakt. 

Een nieuwe gemeente vormen;  
dat gaat niet van vandaag op 
morgen. Er is een wettelijke 
toetsings procedure te volgen die 
zo’n twee jaar duurt. Het traject tot 
aan 1 januari 2019 ziet er als volgt uit:
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De nieuwe gemeente in een oogopslag
  

1 Spaarndam 
2 Spaarnwoude  
3 Penningsveer 
4 Halfweg  
5 Haarlemmerliede 
6 Nieuwebrug  
7 Zwanenburg  
8 Vijfhuizen  
9 Boesingheliede 
10 Lijnden
11 Cruquius
12 Zwaanshoek
13 Badhoevedorp 
14 Nieuwe Meer 
15 Hoofddorp 
16 Schiphol  
17 Beinsdorp 
18 De Hoek  
19 Schiphol-Rijk 
20 Rozenburg 
21 Oude Meer 
22 Aalsmeerderbrug
23 Nieuw-Vennep
24 Rijsenhout
25 Lisserbroek
26 ‘t Kabel 
27 Burgerveen
28 Abbenes  
29 Leimuiderbrug 
30 Weteringbrug 
31 Buitenkaag  

Van Spaarndam tot Buitenkaag |  31 woonkernen | 150.000 inwoners 
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• De medewerkers van de gemeente  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude komen alvast  
in dienst bij de gemeente Haarlemmermeer.  
Er is nu één ambtelijke organisatie, maar er zijn  
nog wel twee colleges en gemeenteraden.   

• Gemeenteraadsverkiezingen in beide gemeenten 
voor één nieuwe gemeenteraad.

• De samenvoeging van beide gemeenten  
tot één nieuwe gemeente is officieel een feit.  
De raadsleden van de nieuwe gemeente  
worden geïnstalleerd.
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Hoe gaat de nieuwe gemeente eruitzien?

Zo dient u een zienswijze in 
Heeft u opmerkingen, bedenkingen of een  

andere reactie over het herindelingsontwerp?  

Stuur dan een e-mail aan: post@haarlemmerliede.nl  

of info@haarlemmermeer.nl.  

 

Ook kunt u een brief sturen en die richten  

aan een van beide colleges van burgemeester  

en wethouders. Voor Haarlemmerliede  

en Spaarnwoude gebruikt u het adres:  

Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg.  

Voor Haarlemmermeer stuurt u uw brief naar: 

Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.  
 

Uw zienswijze wordt meegewogen in 

het herindelingsadvies.

Meer informatie over de samenvoeging?  
www.haarlemmerliede-haarlemmermeer.nl

Wilt u het herindeling sontwerp inzien?  
Dat kan! Het herindelingsontwerp voor de nieuwe 

gemeente Haarlemmermeer ligt tot en met  

10 februari 2017 ter inzage. Hier kunt u de  

stukken inzien: 

• Gemeentehuis Haarlemmerliede en Spaarnwoude: 
 Haarlemmerstraatweg 51 in Halfweg

• Raadhuis Haarlemmermeer:  
 Raadhuisplein 1 in Hoofddorp

• Dorpshuis De Olm:  
 Olmenlaan 141 in Zwanenburg 

• Dorpscentrum Spaarndam:  
 Ringweg 36 in Spaarndam

• Servicecentrum Zuid:  
 Eugénie Prévinaireweg 19 in Nieuw-Vennep 

• Servicecentrum Noord:  
 Sloterweg 22 in Badhoevedorp 
 
Of kijk op:  

www.haarlemmerliede-haarlemmermeer.nl

Het herindelingsontwerp ligt nu ter inzage

Vereenigde Binnenpolder vlak voor  
zonsopkomst vanaf de Spaarndammerdijk

Werk in uitvoering aan de
Composietbrug in Haarlemmermeer

Het herindelingsontwerp ligt nu ter inzage

Vereenigde Binnenpolder vlak voor  
zonsopkomst vanaf de Spaarndammerdijk

Zonsopkomst in de polder gezien  
vanaf de Ringvaart vlakbij Beinsdorp



Samen werken  
aan de nieuwe  
gemeente  

Op deze foto staan leden van de 
gemeenteraden van de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
en de gemeente Haarlemmermeer. 
Samen met burgemeester Heiliegers 
en burgemeester Weterings werken 
zij aan de voorbereiding van de 
samenvoeging van beide gemeenten.

Belangstellenden konden in november in gesprek gaan met de burgemeesters, wethouders 
en raadsleden tijdens inloopbijeenkomsten in Zwanenburg, Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 
De avonden waren georganiseerd om inwoners en ondernemers goed te informeren over de 
samenvoeging. Voor de gemeente Haarlemmermeer waren dit de eerste informatiebijeen-
komsten voor inwoners over de samenvoeging. In de gemeente Haarlemmerliede  
en Spaarnwoude zijn al eerder bijeenkomsten geweest. Een impressie.

Gerrit Agterhof uit Halfweg bezocht de bijeenkomst  

in Zwanenburg. Hij heeft de zoektocht van  

Haarlemmerliede en Spaarnwoude naar een nieuwe 

gemeente gevolgd. “Ik ben blij dat Haarlemmermeer 

als winnaar  uit de bus is gekomen. Velsen ligt in een 

uithoek en Amsterdam en Haarlem zijn me veel te  

stedelijk. Haarlemmermeer is een verzameling van 

dorpen. Die gemeente past goed bij ons”, vindt hij. 

“Het is hier allemaal  
groots en ruim” 
 
Marianne Koeckhoven: “Ons boerenbedrijf is sinds 

1880 gevestigd in Haarlemmermeer. Ik run het bedrijf 

nu samen met mijn dochter Dorine. Zij is de vijfde 

generatie. Hier bij NieuwVennep hebben we 100 

hectare in gebruik.  

 

Samen met een ander akkerbouwbedrijf (ook goed 

voor 100 hectare) verbouwen we aardappelen, suiker

bieten, tarwe, gerst en uien. Daarnaast ben ik actief 

met Agri Experience Haarlemmermeer.  

We organiseren bedrijfsbezoeken aan land en  

tuinbouwbedrijven voor delegaties uit binnen  

en buitenland. Zo had ik laatst een groepje Schotse 

boeren. Een mooie promotie voor mooie bedrijven  

én voor Haarlemmermeer natuurlijk. Ja, ik heb veel 

met onze gemeente, het polderlandschap en de 

mooie boerenbedrijven die je hier vindt.  

 

Het is hier allemaal groots en ruim. Wat ik van de  

fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude vind? 

Een goed idee. Onze gemeente krijgt er met  

Spaarnwoude een prachtig recreatiegebied bij.” 

“Welkom in deze  
groene oase” 
 
Gert Jan van Tunen: “Wij zijn het beheerbedrijf  

voor 450 hectare landbouwgrond van Recreatieschap 

Spaarnwoude. Onze 600 Limousinkoeien begrazen 

de gebieden om het landschap open te houden. 

Daarnaast zijn we ook een melkvee en vleesvee

bedrijf, met 100 melkkoeien en 120 stuks jongvee. 

Volledig biologisch, met speciale zorg voor de  

weidevogels; dit is namelijk een van de rijkste  

weidevogelgebieden van NoordHolland.  

 

De koemest mengen we met stro en daar zijn die 

vogels dol op. En in het broedseizoen bieden onze 

koeien ze bescherming. We zijn hier gewoon een 

groene oase, ondanks de snelwegen, een spoorlijn  

en de vijfde baan van Schiphol in dit ongelofelijk 

drukke stuk tussen Amsterdam en Haarlem. Ik hoop 

dat de nieuwe gemeente de waarde van deze  

groene buffer inziet en dit land zo open mogelijk 

houdt. En natuurlijk hoop ik ook dat veel mensen uit  

Haarlemmermeer ons bedrijf en dit gebied gaan  

ontdekken. We ontvangen ze met open armen!” 

In deze rubriek stellen we u voor aan mensen uit onze gemeenten.  
Deze keer twee agrariërs. Marianne Koeckhoven runt landbouw bedrijf  
NJW Koeckhoven in Haarlemmermeer en Gert Jan van Tunen is bedrijfsleider  
van boerderij Koningshoeve-Ettingen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Gezichten van onze nieuwe gemeente 

Okkie van der Vliet, voorzitter van de Vereniging  

Huur ders Haarlemmermeer, bezocht de inloopbijeen

komst in het Haarlemmermeerse raadhuis.  

“Als be langenbehartiger van alle huurders in  

Haarlemmermeer voeren we overleg met woningcorpo

ratie Ymere en de gemeente over de beschikbaarheid 

van woningen, prijs, omvang, urgentiebeleid,  

duurzaamheid, et cetera. Haarlemmermeer gaat 

fuseren en we willen er zeker van zijn dat gemaakte 

afspraken blijven gelden. Ook belangrijk is dat we 

onze overlegstructuur kunnen voortzetten als er straks 

sprake is van een nieuwe, grote gemeente.” 

 

 

Frans Witteman woont in Vijfhuizen en werkt als  

journalist en fotograaf voor het regionale  

HCnieuws. “Haarlemmermeer is een goede keuze.  

Beide gemeenten vormen een groene buffer tussen 

de twee steden Haarlem en Amsterdam. Een mooie 

eenheid: van kanaal tot Kaag!” 

“Een mooie eenheid:  
 van kanaal tot Kaag”

Zij volgen het fusie
proces op de voet


