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Drie illegalen lopen tegen de lamp
Drie kwartier wachten door
ongeval op kruising Schipholweg Nieuw-Vennep Q Tijdens een con- van onrechtmatig in Nederland vertrole bij een handelsonderneming
aan de Pesetaweg zijn dinsdagochtend drie mannen aangehouden.
Terwijl ze in Nederland mochten
verblijven noch werken, waren de
drie daar aan het werk.
De mannen, 24, 33 en 34 jaar oud,
hebben Chinese nationaliteit en zijn
gevorderd Nederland te verlaten. De
werkgever kan een stevige boete verwachten voor het in dienst hebben

Haarlemmermeer

Badhoevedorp Q Een ongeval op de
Schipholweg (N232) bij Badhoevedorp heeft dinsdagavond tot grote
vertragingen geleid. Sommige automobilisten moesten drie kwartier
wachten voor zij hun weg konden
vervolgen.
Even na half elf ging het mis op het
kruispunt bij de afrit van de A9. Een
afslaande wagen kwam in botsing

Colofon

Bezoekers moeten auto parkeren onder Van Stamplein
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met een wagen die rechtdoor wilde
rijden. Diverse hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om assistentie te verlenen, maar niemand
hoefde voor behandeling naar het
ziekenhuis. Door de ravage en een
mogelijk onderzoek van de VOA was
de afrit van de A9 vanuit Amstelveen
afgesloten. Bussen moesten daardoor keren,.

blijvende werknemers.
Aanleiding van de controle was een
tip die de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid had gekregen dat
er bij het bedrijf mogelijk sprake
was van illegale werknemers, dan
wel uitbuiting. Tijdens de controle
werden in totaal 29 werknemers gecontroleerd. De actie vond plaats onder de vlag van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).

60 seconden

Peptalk
H

Evelien Engele Q e.engele@hollandmediacombinatie.nl

oe verder de feestweek in Vijfhuizen
vordert, hoe harder de dagelijkse peptalk
van de coach nodig is. Zo rond half acht ’s
morgens klinkt daar de hoopvolle ping van de
teamapp met nog hoopvollere woorden van
coach Sanne. De toegeslagen vermoeidheid,
verzuurde spieren van de spellen of het dansen
– niemand weet het nog – en nog aanwezige
alcohol in het lijf verdwijnen spontaan met
zoveel optimisme. Van een sprong van de twin-

tigste plek op dag één naar de twaalfde plek op
dag twee, ziet zij ons team op dag drie al met
één been een felbegeerde podiumplek halen.
Al die 52 feestweekteams – die samen maar
liefst 700 mensen tellen - mogen dan zo gezellig lijken, betreden zij het spelparcours dan
blijkt iedereen ongelooflijk fanatiek. Dat is bij
ons niet minder. Tactieken worden vooraf zo
uitvoerig doorgenomen dat op moment suprême niemand meer precies weet welke strategie

het zou worden. Er is de strijd om de supercup, maar ook de strijd om net boven dat ene
team uit te stijgen waaraan je (schoon)zusje of
vriend(in) meedoet. Al roepen de ondoorgrondelijke juryuitslagen soms ontgoochelde reacties op, aan het eind van de avond staat iedereen toch nog ’you’ll never walk alone’ te zingen. En halen we dat podium toch nét niet,
dan is daar de volgende ochtend altijd nog de
opbeurende peptalk van de coach.

Anonieme Polderjongen Hommage aan de droogleggers van Haarlemmermeer

’Geen overlast
voor buren fort’

Nieuw-Vennep Q De dorpsraad van
Nieuw-Vennep is tegen de proef met
de verkeerslichten op de kruising
van Oosterdreef en Venneperweg.
,,De stoplichten werken prima en de
doorstroming is bij dit kruispunt
goed.’’
De gemeente Haarlemmermeer
heeft de verkeerslichten bij wijze
van proef uitgezet. De maand september wordt gekeken hoe de verkeersdoorstroming is zonder verkeerslichten. Reden is dat de verkeerslichtinstallatie aan vervanging
toe is. Als blijkt dat het verkeer zijn
weg kan vinden zonder verkeerslichten komt er geen nieuwe installatie.
De dorpsraad is het daar niet mee
eens. ,,Door de lichten uit te zetten
lopen de kwetsbaarste verkeersdeel-

buurtvereniging heeft het ontwerpbesluit op haar website gepubliceerd en aangegeven dat belanghebbenden bezwaar kunnen aantekenen.
Fort Hoofddorp, onderdeel van de
Stelling van Amsterdam, heeft tientallen jaren leeg gestaan. Later werd
het gebruikt door een schietvereniging. Het fort is per auto bereikbaar,
maar alleen over de vrij smalle
Hoofdweg-westzijde waar veel fietsverkeer is. Praktijkschool De Linie
naast het fort heeft onvoldoende
parkeerruimte om een oplossing te
bieden. Doel van de exploitant van
het fort is uiteraard om zo veel mogelijk bezoekers te trekken. Samen
met korenmolen De Eersteling, die
ernaast is geplaatst, is het fort een
historische pleisterplaats in het centrum van Hoofddorp.

Margot Klompmaker

Bloemendaal Q ,,Jij gaat naar Bloemendaal, hè? Nou, maak je borst
maar nat.’’ Elbert Roest, gisteravond geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Bloemendaal, heeft
dit commentaar de afgelopen tijd
tot vervelens toe moeten aanhoren.
Toch is hij willens en wetens het
avontuur aangegaan, vertelde hij in
zijn toespraak na zijn beëdiging.
,,Hier staat een zeer gemotiveerd
man die komt met volle overtuiging, om te blijven, en te bouwen.’’

’Ik denk dat ze het nu bij
Topshelf ook niet weten’
Bang dat het langdurig leeg blijft
staan, is onderzoeker Van Tellingen niet. „Het centrum loopt juist
hartstikke goed. Niet alleen zijn
de eigen inwoners welvarend, ook
van verre komt men op de winkels
hier af. Omdat men het leuk vindt
en het parkeren nog betaalbaar is.”
Toen Van Tellingen hoorde dat
durfonderneemster Inge van Kemenade onder de naam Topshelf
warenhuizen vol cadeaus wilde
openen, was hij enthousiast. „Ook
gezien haar grote passie voor het
vak. Ze heeft een echt retailhart.

Maar je moet wel een goed idee
hebben. Het is niet genoeg om ergens veel spullen neer te zetten in
de hoop dat mensen dat kopen.’’
Nadat eerder al bekend werd dat
de vestiging in Nijmegen dicht
gaat, blijken nu ook in Arnhem en
Groningen de omzetten ’niet snel
genoeg te zijn gestegen om de kosten bij te kunnen houden’. Of
Hoofddorp nog een Topshelf vestiging krijgt, durft hij niet te voorspellen. „Ik denk dat ze het bij het
bedrijf ook zelf niet weten. Ik zou
er in ieder geval niet op rekenen.”

nemers, zoals voetgangers en fietsers, gevaar. Heel veel mensen gaan
op de fiets of lopend naar het station. Dat moet op een veilige manier
kunnen. Ondanks het negatieve advies van de dorpsraad, start de gemeente toch het experiment.’’
De dorpsraad wijst de Nieuw-Vennepers er op dat er waarschuwingsborden zijn geplaatst. Het kruispunt is vanuit Nieuw-Vennep een
centrale route van en naar het NSstation dat net buiten het dorp is te
vinden.
Tegelijkertijd worden ze opgeroepen om hun mening te geven over
dit experiment en of ze het er mee
eens zijn dat de verkeerslichten
eventueel verdwijnen.
Vennepers kunnen reageren op de
facebookpagina van de dorpsraad of
door een e-mail te sturen naar het
secretariaat.

Elbert Roest gestart
als burgemeester
in Bloemendaal

Tijdens de eerste wereldoorlog werd het fort gebruikt door het leger.

Betrouwbaar

Vervolg regiovoorpagina
Hoofddorp Q Namens Wereldhave, de eigenaar van het voormalige
pand van V&D, meldt Rik Janssen
dat er ’geen reden is om aan te nemen dat Topshelf niet opengaat in
Hoofddorp’. ,,We hebben in ieder
geval niets in die richting vernomen van onze huurder.’’
Het pand op de hoek Marktlaan/
Dik Tromplein is ook aan die
huurder overgedragen. ,,En dan is
het verder aan hen.’’ Zijn bedrijf is
ook zeker niet op zoek naar een
andere huurder voor het pand.

Haarlemmermeer

Kruising Oosterdreef-Venneperweg

Bart Boele

b.boele@hollandmediacombinatie.nl

opstellen van een wijzigingsplan
voor de horecafunctie willen wij met
de betreffende initiatiefnemer en de
bewoners van Hoofddorp Oud West
en Pax in gesprek gaan over de verkeersveiligheid en het parkeren’’,
stelt de gemeente in het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning
voor het fortplan.
De gemeente wijst op een recente
uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het Fort Lunet in Geertruidenberg
kreeg ook nieuwe activiteiten zonder dat er parkeerplaatsen in de
buurt waren. Bezoekers werden verwezen naar een parkeerplaats 475
meter verderop. De afdeling van de
Raad van State acht die afstand aanvaardbaar. Op basis van die uitspraak wil de gemeente het in
Hoofddorp ook zo regelen. De
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Dorpsraad niet eens met
proef verkeerslichten

Bart Boele

Hoofddorp Q De omwonenden van
het Fort van Hoofddorp mogen
geen overlast ondervinden van de
nieuwe activiteiten die in het fort
worden ontplooid.
Die stelling heeft de buurtvereniging Het Oude Buurtje opgetekend
tijdens een gesprek met de gemeente over de voortgang van de restauratie van het fort. ,,Opnieuw hebben
wij aangegeven ons nog steeds zorgen te maken over de verkeers- en
parkeersituatie rond het Fort, ondanks de aanscherpingen in het bereikbaarheidsplan’’, aldus de buurtvereniging. Het fort wordt gerestaureerd, er komt een restaurant in en
een theater. Het geheel wordt door
een speciaal opgerichte stichting
een stadspark genoemd.
De buren hebben daar geen problemen mee. Moeite hebben ze er wel
mee dat parkeerplaatsen voor de auto’s van bezoekers ontbreken. De gemeente Haarlemmermeer erkent
dat knelpunt en wil voorkomen dat
bezoekers hun auto in de Jansoniusbuurt achterlaten. Daarom heeft de
gemeente met de exploitant van het
fort afgesproken dat die er voor gaat
zorgen dat bezoekers hun auto stallen in de parkeergarage onder het
Burgemeester Van Stamplein. Die
ligt op vierhonderd meter afstand,
aan de andere kant van de Hoofdvaart.
,,Wij achten het aannemelijk dat
vanwege het bijzondere karakter
van het Fort bezoekers bereid zijn
op deze afstand te parkeren. Bij het
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Nieuw-Vennep Q De eerste van drie
vijf meter hoge polderfiguren, Een
Anonieme Polderjongen, is woensdagmiddag onthuld langs de Hoofdweg 1041 bij het net benoemde landgoed Kleine Vennep. De beelden verbeelden historische figuren uit de ge-

schiedenis van Haarlemmermeer en
worden opgesteld ter ere van de landschapstriënnale die deze maand
wordt gehouden in Park21 tussen
Hoofddorp en Nieuw-Vennep. De
beelden, die komen te staan langs de
wegen die het park doorkruisen, zijn

gemaakt door Richard van Os. Hij
beeldde ook Baron van Verschuer uit,
die bij Rijnlanderweg 1163 komt te
staan, en waterbouwkundige Jan Anne Beijerinck. Dat beeld krijgt een
plekje bij Meers Paardencentrum aan
de IJweg 1328. De polderfiguren zijn

gemaakt van cortenstaal en aluminium gemaakt. Ze worden met LEDlampjes aan de binnenkant aangelicht. Door geperforeerde gaatjes van
verschillende maten krijgen de figuren dan letterlijk een gezicht.
FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Roest (62, D66) wil pal staan voor
stabiel en betrouwbaar politiek bestuur. ,,Daar mag u mij op aanspreken en ik zal op mijn beurt u daar op
aanspreken.’’ Want Roest mag dan
wel door iedereen worden geroemd
als een aimabel mens, dat betekent
niet dat hij zijn taak uit het oog verliest: ,,De bevolking moet haar bestuur ervaren als een onkreukbare
bondgenoot die zich inzet voor het
algemeen belang zonder onderscheid des persoons.’’
Prima als in de gemeenteraad pittig
wordt gediscussieerd, vindt Roest.
Dat wordt geroepen dat ’een wethouder schandelijk handelt en geld
verkwist en er achterkamertjespolitiek wordt bedreven’. ,,Mits er maar
op de bal wordt gespeeld en niet op
de man.’’
Daarbij zal Roest optreden als onafhankelijk voorzitter boven de partijen. ,,Ik ben als democraat voor
transparantie, zorgvuldigheid en

D66’er gaat
willens en wetens
het avontuur aan
zuiverheid van het proces. Ik ben ervan overtuigd dat stabiel politiek
bestuur begint met politici die zich
bewust zijn van hun positie, rol en
verantwoordelijkheid. En daar zal
ik dan ook op hameren. U kunt op
mij rekenen.’’
,,Maar’’, zo voegde hij eraan toe, ,,ik
ben geen tovenaar die met een paar
magische handelingen slepende
dossiers oplost.’’

Luisteren
Roest gaat de komende maanden
eerst eens goed luisteren naar wat er
in de dorpen leeft. ,,Nodig mij uit en
ik kom graag’’.
Na het officiële gedeelte volgde aansluitend een receptie waar inwoners
van Bloemendaal konden kennis
maken met hun nieuwe burgervader.
Roest is vijftien jaar burgemeester
geweest in de gemeente Laren. Hij is
na de interims Aaltje Emmens en
Bernt Schneiders de eerste ’vaste’
burgemeester na de in 2015 afgetreden Ruud Nederveen.
Roest en zijn gezin gaan wonen in
de ambtswoning van Bloemendaal
aan de Zonnebloemlaan in Aerdenhout.

