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Voorwoord

HAP is al jaren dé Haarlemmermeerse lokale politieke partij. Niet verbonden aan een landelijke 
partij, maar geworteld in de lokale samenleving. Praktisch, onafhankelijk en betrouwbaar. 
Altijd met hart voor lokale belangen en met de mens centraal. 

Praktische oplossingen voor lokale problemen. Dát is wat uw lokale partij al jaren in de praktijk 
brengt. Want Zwanenburg is geen Abbenes en andersom. Dus geen vastgeroeste ideologie, maar 
lokaal maatwerk. 

Lokale kleur 
HAP heeft de afgelopen vier jaar veel bereikt. Door onze focus op meedenken, meepraten en mee-
beslissen hebben we inwoners, ondernemers én maatschappelijke organisaties nadrukkelijk een 
stem gegeven. Daarnaast zijn onze dorpshuizen en wijkcentra omgetoverd tot warme huiskamers, 
waar het bruist van de activiteiten en waar je wekelijks met buurtgenoten een hapje kan eten. 
Verder was het úw lokale partij die vaak als eerste aan de bel trok bij misstanden in de gemeente, 
zoals het houden van een Raadsenquête, toen de ongeoorloofde overschrijding van enkele 
tonnen euro’s bij de verplaatsing van het Pioniers honkbalstadion aan het licht kwam. Maar ook bij 
de chaotische toestanden na de wijzigingen in het lokale openbaar vervoer en uw zorgen over de 
mogelijke komst van een transformatorstation in Rijsenhout. Lokale ondernemers worden via 
ZAAI en 155-help-een-bedrijf concreet ondersteund en door de bouw van ruim 3500 woningen bij 
station Hoofddorp kunnen vele woningzoekenden straks een plekje vinden in onze Haarlemmer-
meer. Dit is een kleine greep uit de successen van de afgelopen jaren. 

Maar, er moet de komende jaren opnieuw veel gebeuren met dezelfde krachtige inzet zoals u die 
van HAP mag verwachten. Wat ons betreft zijn dit de speerpunten voor komende jaren:

Schiphol: De grenzen van de groei van Schiphol zijn bereikt. Haarlemmermeer moet zich méér 
laten gelden, want het is tijd voor een betere balans van lusten en lasten voor inwoners, leefom-
geving en economie. 

Verkeer & Vervoer: HAP wil meer invloed op lokaal openbaar vervoer. Besluiten daarover 
moeten niet regionaal maar lokaal genomen worden. 

Wonen: De wachttijd voor een sociale huurwoning moet drastisch naar beneden. Dat betekent 
snel huizen bouwen in de sociale en middeldure categorie, ook in de kleinere dorpen. Wat HAP 
betreft krijgt u als woningzoekende dan ook voorrang bij de toewijzing van woningen in uw eigen 
dorp.
 
Fysieke leefomgeving: Het onderhoud van straten, wegen en openbaar groen krijgt de 
komende jaren prioriteit. Er zijn de afgelopen periode miljoenen uitgegeven aan het inlopen van 
het achterstallige onderhoud, nu is het tijd om écht te investeren in de openbare ruimte!

Wij zetten ons graag met hoofd en hart in voor onze mooie polder en onze diverse lokale samen-
leving. Dit doen we ECHT LOKAAL en met DE MENS CENTRAAL! 

      Lijsttrekker



Karakter
Dorps- en wijkcentra zijn het bruisende hart van 
uw wijk: er is altijd iets te doen

Behoud landelijke karakter in kleine dorpen en ver-
stedelijking bij OV-knooppunten in de grotere 
dorpen. 

Inwoners moeten voorrang kunnen krijgen bij 
sociale woningbouw in hun dorp

Behoud van cultureel erfgoed en cultuureducatie 
zijn bepalend voor de identiteit van Haarlemmer-
meer



Haarlemmermeer is volop in beweging. 
Haarlemmermeer bloeit en groeit, op eigen 
kracht en door de fusie met de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hier-
door neemt het aantal dorpen toe met 5 en 
worden het er dus 31. Elk dorp heeft z’n 
eigen karakter. Ze zijn verscheiden en 
uniek, variërend van de stadse trekken van 
Hoofddorp tot het landelijke karakter van 
Penningsveer. 

HAP begrijpt dat de dorpen en wijken hun 
uniciteit en een zekere mate van zelfstan-
digheid willen behouden. HAP heeft haar 
wortels in de dorpen en wijken. Met oog en 
oor voor wat lokaal speelt en het overzicht 
van wat op gemeentelijk en regionaal 
niveau zich ontwikkelt.

Een plek voor ontmoeting
In onze dorpen en wijken zijn de dorpshuizen 
en wijkcentra vaak het bruisende hart, doordat 
hier activiteiten plaatsvinden waarbij allerlei 
soorten mensen elkaar ontmoeten. HAP heeft 
zich er de afgelopen jaren steeds weer hard 
voor gemaakt dat deze ontmoetingsplekken 
open zijn als er behoefte aan is, zowel overdag 
als ’s avonds én in de schoolvakanties. We zijn 
er trots op dat dit de achterliggende 
raadsperiode is gerealiseerd; in vele dorpen en 
wijken neemt het aantal activiteiten in de 
dorpshuizen en wijkcentra nog steeds toe.

HAP wil dat vraag en aanbod in deze dorps-
huizen goed op elkaar blijven aansluiten, 
waar het de invulling van activiteiten be-
treft, maar ook dat ze de stevige sociale 
basis zijn in een dorp of wijk, waar sociale 
samenhang wordt gesmeed.

Bouwen naar behoefte
De metropool Amsterdam, waarvan Haarlem-
mermeer deel uit maakt, groeit en bloeit ook. 
De gevolgen daarvan zijn ook merkbaar in 
Haarlemmermeer. Er is een grote behoefte aan 
passende woonruimte voor verschillende 
groepen. Er zullen duizenden woningen in 
Haarlemmermeer gebouwd moeten worden. 

HAP wil bouwen naar behoefte: met aan-
dacht voor woonwensen van leeftijdsgroep-
en zoals jongeren en senioren, ruimte voor 
vernieuwende bouwinitiatieven, collectief 
opdrachtgeverschap en ‘tiny houses’. 

Omdat je tegenwoordig meer dan 12 jaar moet 
wachten op een sociale huurwoning pleit HAP 
voor tenminste 40% bouw in de sociale sector, 
zowel koop- als huurwoningen. De starters-
lening blijft wat HAP betreft beschikbaar voor 
goedkope koopwoningen. Daarnaast moeten 
er meer (koop)woningen komen in het midden- 
segment, met een prijs tot ongeveer €350.000. 
Speerpunt is de bouw van zogeheten 
levensloopbestendige woningen, dit zijn 
woningen die eenvoudig kunnen worden 
aangepast op elke levensfase. Op vrijgekomen 
stukken grond in de kleine dorpen moeten óók 
sociale woningen gebouwd worden en woning-
en voor senioren. Senioren moeten kunnen 
blijven wonen in hun dorp waar hun sociale 
netwerk is, mits er voldoende voorzieningen 
zijn. Wanneer dit niet zo is biedt het project 
‘van Groot naar Beter’ een passende oplossing: 
wie een grote woning achterlaat krijgt snel een 
kleinere woning aangeboden. Transformatie 
van kantoorpanden naar woonruimte moet 
ook een prioriteit blijven. Hiervoor moeten de 
ruimtelijke procedures snel en eenvoudig zijn. 
HAP vindt dat inwoners van een dorp voorrang 
moeten kunnen krijgen op anderen als er 
sociale woningbouw in hun dorp is waarvoor zij 
in aanmerking komen. HAP kiest voor het 
behoud van het landelijke karakter in de kleine 
dorpen en kiest voor verstedelijking bij 
OV-knooppunten in de grotere dorpen. 
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Zorg voor het bestaande 
HAP vindt dat de gemeente samen met de 
inwoners verantwoordelijk is voor een nette, 
goed onderhouden en opgeruimde leefomge-
ving. Inwoners moeten zelf in hun straat of wijk 
delen van de openbare ruimte kunnen ‘adop-
teren’. De gemeente geeft daarvoor de middel-
en en de inwoners voeren het uit. Hetzelfde 
geldt voor ondernemers en instellingen. De 
gemeente moet scherp toezicht houden op de 
kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden 
door derden in de openbare ruimte, zoals 
bestrating, groenonderhoud en afvoer van 
afval. Nog vaak laat de uitvoering te wensen 
over.

Een ommetje 
Bestaande wijkparken willen we behouden en 
opknappen en waar mogelijk willen we wandel-
paden aan laten leggen langs woonwijken, 
zodat je ook een ommetje kunt maken. Bankjes 
en afvalbakken horen hier natuurlijk bij. Zo’n 
ommetje moet ook gewoon kunnen met je 
hond. 

Aanleggen en behoud van groen in de 
wijken vindt HAP een voorwaarde voor een 
prettige leefomgeving. Zo heeft HAP zich 
altijd ingezet voor behoud van het wandel-
bos en de Fruittuinen in Hoofddorp. Het 
open participatieproces Hoofddorp-
Centraal waar HAP groot voorstander van 
is, zorgt dat beide behouden blijven voor de 
toekomst. Een mooie uitkomst van 
meedenken, meepraten én meebeslissen 
op lokaal niveau!

Polderpact
Om ons heen kun je nog goed zien dat Haar-
lemmermeer vroeger vooral een agrarische 
gemeente was. De agrarische sector komt 
steeds meer in de verdrukking. Agrariërs 
moeten hun boerenbedrijven met andere 
zaken combineren, zoals recreatie, zorg en 
innovatie. Zo ontstaan er op initiatief van 
groene ondernemers onder meer boerenwan-

delpaden en zorgboerderijen, maar ook 
duurzame innovaties, zoals olifantsgras, citrus-
brandstof en zilte teelt. Zo houden agrariërs 
hun bedrijven in stand, zorgen ze er ook voor 
dat mensen die dit willen het platteland 
kunnen proeven en beleven én zijn ze pioniers 
bij uitstek als het om duurzame innovatie gaat. 
Maar er is meer nodig. 

HAP is voor een ‘Polderpact’. Dit betekent 
dat de gemeente en de agrarische sector in 
Haarlemmermeer samen een ondergrens 
bepalen voor het areaal aan land- en tuin-
bouwgrond. Zo behoudt Haarlemmermeer 
onder meer haar ‘groene’ land- en tuin-
bouw en weet de lokale agrarische sector 
waar het aan toe is. 
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Van A naar Beter
De gemeente moet meer invloed krijgen op 
besluiten over lokaal openbaar vervoer

De Noord/Zuid metrolijn moet worden door-
getrokken van Amsterdam naar Schiphol en Haar-
lemmermeer

Eerst bewegen dan bouwen: er worden pas nieuwe 
woningen gebouwd als het openbaar vervoer en 
een passend wegennet gerealiseerd zijn



Ook nieuwe inwoners zullen gaan werken 
in Haarlemmermeer of in de regio. Dat 
vraagt aandacht voor mobiliteit: meer 
wegen, beter openbaar vervoer of beide? 
Een gemeentegrensoverschrijdend vraag-
stuk: hoe sluit de lokale mobiliteit aan op 
het regionale verkeersnetwerk? Haarlem-
mermeer kiest een route vanuit regionaal 
perspectief met oog voor lokale knel-
punten. Dat vraagt om maatwerk waarbij 
volgens HAP juist bij uitstek een rol voor de 
gemeenteraad is weggelegd. De Vervoers-
regio Amsterdam - waar de belangrijkste 
besluiten worden genomen - functioneert 
op zichzelf goed maar kan nooit het maat-
werk bieden dat lokaal nodig is, in het 
belang van onze inwoners en ondernemers. 
Juist lokaal kan een betere afweging 
worden gemaakt tussen kosten en baten 
van busverbindingen. Dit voorkomt dan 
chaotische situaties zoals we die hebben 
gezien na het invoeren van de nieuwe con-
cessie van Connexxion begin 2018. Het ver-
dienmodel van een vervoersbedrijf is wat 
HAP betreft dienend en niet leidend: OV is 
er voor de gemeenschap!

Daarom vindt HAP dat als het regionaal niet 
goed kan worden geregeld, we het gewoon 
lokaal moeten doen. HAP heeft hier 
zonodig extra middelen voor over.
 
Noord/Zuidmetrolijn
HAP is voorstander van het doortrekken van de 
Noord/Zuidmetrolijn vanuit Amsterdam naar 
Schiphol en Haarlemmermeer. Dat zorgt voor 
een nóg betere ontsluiting van- en snellere 
verbindingen tussen onze gemeente en de 
hoofdstad.

Ketenvervoer
Het combineren van openbaar vervoer met 

een succes. De proef van het gratis parkeren 
bij station Nieuw-Vennep bewijst dat keten-
vervoer werkt: veel meer mensen nemen de 

trein en laten de auto staan. Door inzet van 
HAP parkeert u ook na de proefperiode de 
eerste 24 uur gratis bij het station.  

De achterliggende periode is het parkeer-
beleid verbeterd. Je betaalt daar waar het 
nodig is om parkeren te reguleren en 
anders niet. Maatwerk dus en niet parkeren 
als melkkoe, waar dat in Haarlemmermeer 
nergens voor nodig is. Daarom is parkeren 
in de winkelcentra van Nieuw-Vennep en 
Badhoevedorp nu gratis, mede door onze 
inzet. 

Voor regionale wegen geldt dat wij naar 
oplossingen zoeken die in het belang zijn van 
de inwoners van Haarlemmermeer. Dat geldt 
voor de N200 en verbreding van delen van de 
N205. HAP is voorstander van een meer 
verkeersluwe Ringdijk in  kernen zoals Zwaans- 

doorgaand verkeer moeten daarom alter-
natieve routes komen. De verbetering van de 

daar voor gaan zorgen. Het maakt HAP niet uit 

komt en daar voldoende maatschappelijk 
-

bijvoorbeeld door een Ringweg zuidelijk om 

en maatregelen op de Ringdijk. Constructieve 
samenwerking met de andere betrokken over-
heden is daarbij essentieel. 

Zonder deze regionale Oost-West-
verbindingen (met aansluiting op de A4) 
kunnen er geen nieuwe woonwijken meer 
worden gebouwd. Verder horen snelle 
busverbindingen en andere soorten open-
baar vervoer klaar te zijn vóórdat de wijken 
bewoond worden. De bereikbaarheid van 
de grote dorpen en de ‘parels aan de Ring-
vaart’ staan centraal. Kortom: eerst bewe-
gen dan bouwen was, is én blijft het credo 
van HAP!



Veilig in het verkeer
Verkeersveilige schoolroutes en goed 
ingerichte schoolzones zijn voor HAP al jaren 
een prioriteit. Op veel plaatsen zijn deze er nu 
ook. De gemeente moet samen met de scholen 
plannen maken om de omgeving van de school 
verkeersveilig te maken en te houden. Maar 
ook voor senioren is het soms lastig een 
drukke verkeersroute over te steken. Bij 

daarom ook veilige oversteekplaatsen zijn. Ver-
keersveiligheid heeft continue aandacht van 
HAP: onveilige verkeerssituaties in onze 
gemeente pakken wij aan. Zo wordt het verkeer 
veiliger voor iedereen.
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Werk, groei & innovatie 

Samenwerking tussen gemeente, lokaal 
bedrijfsleven en onderwijssector zorgt voor werk, 
groei en innovatie

Starters, ZZP’ers en start-ups worden bij de 
verschillende fasen in hun ondernemerschap actief 
ondersteund

Als je kunt werken moet je ook werken, betaald of als 
vrijwilliger

Bij het gemeentelijk aanbestedingsbeleid moet voor-
rang worden gegeven aan lokale ondernemers



De economie van Haarlemmermeer pres-
teert goed. Veel bedrijvigheid op en rondom 
onze luchthaven Schiphol vertaalt zich in 
een gunstige werkgelegenheidsontwikke-
ling. We hebben meer banen dan dat de 
beroepsbevolking groot is en relatief weinig 
mensen die langs de kant staan. Door 
automatisering en robotisering komen 
banen zoals we die kennen steeds meer 
onder druk. De gemeente zal met actief ves-
tigingsbeleid werkgelegenheid in de polder 
stimuleren en ontwikkelen in sectoren met 
groeipotentie en innovatiekracht.
 
Meer dan alleen Schiphol
Haarlemmermeer is meer dan alleen Schiphol. 
HAP vindt dat de gemeente zich niet alleen 
moet richten op het aantrekken van distributie- 
en transportbedrijven, maar ook op het aant-
rekken van kennisintensieve en dienstver-
lenende bedrijven én specialistische maak-
industrie. Naast belangrijke grote bedrijven zijn 
er ook veel ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf (MKB). Zij vormen een relevante 
economische pijler en zijn de banenmotor van 
onze economie. Zij moeten daarom op goed 
beveiligde locaties kunnen opereren, goed 
bereikbaar zijn en zo min mogelijk last hebben 
van ingewikkelde wet- en regelgeving. Het 
aantal zelfstandige professionals (ZZP’ers) 
stijgt. In Nederland maar ook in Haarlemmer-
meer. Daarom zijn het belang en de econo-
mische positie van ZZP’ers de afgelopen 
periode door HAP nadrukkelijk op de bestuur- 
lijke agenda gezet.

gunstige werkgelegenheidsontwikkeling 
moet de gemeente met een passend traject 
op weg helpen. Voor onze inwoners met 
een afstand tot de arbeidsmarkt doet de 
gemeente dat via de werkorganisatie AM 
match. Projecten met een wijkgerichte 
aanpak hebben afgelopen raadsperiode 
veel meer mensen weer aan het werk 
geholpen. De gemeente gaat wat HAP 
betreft door met dit maatwerk. 

Onderwijs en werkgelegenheid
De gemeente speelt op nieuwe ontwikkelingen 
in door het onderwijs en het aanbod van 
opleidingen aan te passen aan de veranderen-
de arbeidsmarkt. Jongeren moeten niet 
worden opgeleid in banen die verdwijnen en 
de nadruk moet komen te liggen op vaar-
digheden en minder op kennis (die overbodig 
raakt of door computers wordt overgenomen). 

HAP stimuleert leerbedrijven, kenniscentra 
en experimenteel onderwijs en wil hiervoor 
een (inter)nationale broedplaats zijn. HAP 
legt de verbinding tussen werkgelegenheid 
en opleiding in Haarlemmermeer. Er moet 
daarom meer worden geïnvesteerd in 
samenwerking tussen de gemeente, het 
lokale bedrijfsleven en Universiteiten en 
Hoge Scholen uit de regio.
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Invloed? Natuurlijk!
Iedereen die dat wil kan meedenken, meepraten 
én meebeslissen over zijn directe leefomgeving

Initiatieven van inwoners en ondernemers worden 
gestimuleerd en ondersteund waar dat kan

Participatie vindt plaats bij de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van plannen en beleid

Jongeren worden betrokken bij zaken die zij 
belangrijk vinden, bijvoorbeeld door de 
jongerengemeenteraad, via het digitale jongeren-
panel en het jeugdonderzoek



De gemeente is er voor haar inwoners. 
Steeds meer worden de inwoners actief 
betrokken bij belangrijke besluiten: 
meedenken, meepraten én meebeslissen! 
Bijvoorbeeld de leden van dorps- en 
wijkraden en vertegenwoordigers van 
belangengroepen. Maar ook de ouderen-
bonden, de Seniorenraad en de Belangen-
groep Gehandicapten Haarlemmermeer 
(BGH) spelen een essentiële rol: signaleren 
én meedenken over beleid én de uitvoering 
ervan. Hun inzet is heel waardevol. Dat 
heeft HAP altijd al geweten en door deel-
name aan het college ook tot in het DNA 
van de gemeentelijke organisatie kunnen 
verankeren. 
 
De achterliggende periode heeft HAP er 
voor gezorgd dat iedereen die dat wil kan 
meedenken, meepraten én meebeslissen 
op verschillende manieren en op vele 
beleidsterreinen. Hierbij was steeds het 
doel meer directe invloed op je eigen leef-
omgeving. Wat HAP betreft blijft dat ver-
ankerd in het DNA van de gemeentelijke 
organisatie, zodat we niet teruggaan naar 
de tijd dat uw stem niet belangrijk werd 
gevonden. 

Laat je stem horen! 
Ook zonder actief te zijn bij een organisatie kun 
je invloed uitoefenen op je leefomgeving. De 
gemeente moet initiatieven van inwoners 
stimuleren en hen ondersteunen bij de uit-
voering van hun plannen. Participatie is méér 
dan ‘betrekken bij’, het gaat ook om het delen 
van invloed en daarmee het creëren van draag-
vlak en gedeelde verantwoordelijkheid. HAP 
vindt dat de gemeente op allerlei manieren 
jongeren moet betrekken bij zaken die zij 
belangrijk vinden: bijvoorbeeld door jongeren-
debatten, het digitale jongerenpanel en een 
tweejaarlijkse enquête onder jongeren. De 
jongerengemeenteraad en de kinderburge-
meester zijn goede voorbeelden die er door 
initiatief van HAP zijn gekomen en op onze 
steun kunnen blijven rekenen. 

Initiatieven van jongeren verdienen uiter-
aard onze steun en onderwerpen die zij 
aankaarten moeten een prominente plaats 
op de politieke agenda krijgen. 

Communiceren
De gemeente moet helder met mensen com-
municeren en hen van de juiste informatie 
voorzien om samen op zoek te gaan naar de 
beste oplossingen. De kennis en ervaring om 
problemen op te lossen en kansen te benutten 
is immers niet alleen voorhanden bij de 
gemeente maar juist bij inwoners, onderne-
mers en maatschappelijke organisaties. 
Logisch dus wat HAP betreft om iedereen die 
dat wil ook te betrekken bij het vinden van 
oplossingen voor maatschappelijke uitdaging-
en. 

En waar maatwerk nodig is, doen we dat: 
HAP staat voor praktische oplossingen voor 
lokale problemen, zoals we dat al jaren 
doen. Draagvlak is daarbij essentieel.

Een open participatie proces zoals Hoofd-
dorp-Centraal laat zien dat initiatieven van 
inwoners tot hele goede ideeën en 
oplossingen leiden. Daar willen wij er meer van, 
want zó benut je optimaal de kennis en 
creativiteit die er binnen onze gemeente 
voorhanden is.

HAP ziet participatie als manier om het 
gemeentebestuur te versterken met kennis 
en invloed uit de samenleving en daarmee 
draagvlak te vergroten. Komende raads-
periode moet participatie verder worden 
ontwikkeld en een vaste plaats en vorm 
krijgen in de besluitvorming. Uitgangspunt 
daarbij is dat inwoners en ondernemers 
directe invloed hebben op hun eigen leef- 
en werkomgeving. HAP vindt dat invloed 
ook betekent dat je verantwoordelijkheid 
neemt voor je eigen handelen. Jouw vrijheid 
mag de vrijheid van de ander niet beperk-
en. Ook dáár staan wij voor!

13                                                Verkiezingsprogramma HAP 2019-2022



Niemand tussen wal en schip

Verdere verschraling van zorg en welzijn is wat HAP 
betreft onacceptabel. Zorg moet toegankelijk en 
beschikbaar zijn voor iedereen.

Vrijwilligers en mantelzorgers worden optimaal 
ondersteund: geen overbodige papierwinkel en 
passende respijtzorg

Stille armoede en eenzaamheid moeten actief 
worden opgespoord en bestreden

Alle voorzieningen zijn toegankelijk en bereikbaar 
voor mensen met een lichamelijke beperking



De decentralisaties in het sociaal domein 
zijn gepaard gegaan met grote bezuiniging-
en; het Rijk heeft voor het verrichten van de 
taken die het eerst zelf deed, de gemeenten 
minder geld gegeven. Ook in Haarlemmer-

een grens: wij willen het sociaal domein 
niet verder uitkleden en behouden wat we 
hebben. Dat betekent voor ons het hand-
haven van het huidige minimabeleid en de 
voorzieningen voor onze inwoners op het 

-
ent dat door minder geld van Den Haag 
daar vanuit de gemeente geld bij moet, dan 

voortvarende aanpak van problematische 

zelfredzaamheid, wordt gecontinueerd. Het 
is ontoelaatbaar dat inwoners door 

-
ment komen en niet volwaardig aan de 
samenleving kunnen deelnemen. Zeker als 

alle zeilen bijzetten.
 
Sommige mensen vallen (tijdelijk) buiten 
‘het systeem’, de set aan regels die de toe-
gang tot ondersteuning en zorg bepalen. 

maatwerkoplossing nodig. 

Toegankelijke zorg voor iedereen
HAP vindt dat zorg toegankelijk en beschikbaar 
moet zijn in je eigen omgeving, als het kan in je 
eigen wijk. Preventie is belangrijk, maar geen 
toverwoord: waar nodig moet hulp of zorg be-
schikbaar zijn. Je eigen omgeving helpt je waar 
het kan en als dat niet lukt, gaat de gemeente 
met jou in gesprek over welke hulp of zorg er 
nodig is en het beste bij je past. 
Onze MeerTeams en onze sociaal makelaars - 
professionals die samen hulp en zorg orga-
niseren -  werken vanuit de wijken, zijn bena-
derbaar en functioneren als ‘oren en ogen’ 
waar het om het welzijn van de inwoners gaat. 
Als het nodig is wordt hulp snel en adequaat

geboden met als uitgangspunt ‘één gezin, één 
plan’. Wat HAP betreft staat de mens centraal 
bij de keuzes die er gemaakt worden. 

Verdere verschraling van zorg en welzijn is 

toegankelijk en beschikbaar zijn voor ieder-
een. Naast heldere regels is soms maat-
werk nodig.

De mens centraal
Tegenwoordig moet je je zorgaanvraag digitaal 
doen. Voor sommige senioren en mensen met 
een beperking is dat geen optie. Daarom moet 
het mogelijk blijven om dit door  persoonlijk 
contact te doen. Bij het keukentafelgesprek 
moet ook de draagkracht en draaglast van 
eventuele mantelzorgers worden betrokken, 
zodat overbelasting voorkomen kan worden. 
Kortom: HAP staat voor écht luisteren naar 
mensen en kiest voor maatwerk aan het loket. 
Verder moeten voorzieningen als scholen, 
sportverenigingen, dorpshuizen en andere 
zaken die voor iedereen bedoeld zijn, ook 
daadwerkelijk voor iedereen toegankelijk zijn. 
Dus óók als je in een rolstoel zit of slecht ter 
been bent. 

uitgangspunten, waaraan niet getornd mag 
worden: 

serieus kunnen meepraten, al dan niet via 

-
ing, digitaal, op papier of in een persoonlijk 
gesprek.

Indicatiestellers zijn professioneel en onaf-
hankelijk en bieden maatwerk.

Speciale aandacht voor senioren en voor 
mensen met een beperking.
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Keuzevrijheid en dus maximale invulling 
persoonsgebonden budget (PGB), ook 
voor sport.

Voldoende respijtzorg zodat mantelzorg-
ers tijdelijk ontlast kunnen worden van 
hun zorgtaak én ondersteuning op maat 
voor mantelzorgers.

Goede ondersteuning van pleeggezinnen 
met schoolgaande kinderen.

Voldoende invloed op uitvoeringsniveau, 
zodat niemand tussen wal en schip valt en 
er altijd passende zorg is, ook voor 
inwoners die (tijdelijk) buiten ‘het sys-
teem’ vallen.
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Jong én ouder!
Jongeren en ouders kunnen kiezen uit een kleine of 
grote school en het type onderwijs dat bij hen past 

Scholen krijgen een bredere functie in de wijk; alle 
wijkbewoners kunnen er terecht. Dat kan zowel een 
basisschool als een school voor voortgezet 
onderwijs zijn

Jongerencentra moeten elke dag open zijn voor 
ontmoeting en activiteiten van tieners en jongeren

Goede aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs 
is essentieel voor een kansrijke toekomst



Optimale ontwikkeling van het jonge kind 
staat centraal voor HAP. Goede en betaal-
bare kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
zijn daarvoor noodzakelijk. Het is essentieel 
voor de ontwikkeling van het kind en maakt 
het mogelijk dat ouders kunnen werken of 
op een andere manier actief kunnen zijn in 
de samenleving. We willen een kwalitatief 
goed aanbod dat aantrekkelijk en divers is. 
HAP blijft daarom investeren in voor- en 
vroegschoolse educatie - spelend leren in 
peuterspeelzalen - en we zijn voor nauwe 
samenwerking tussen peuterspeelzalen en 
basisscholen in Integrale Kindcentra.
Dat is de plek waar diverse voorzieningen 
samenkomen, zoals opvang, onderwijs, 
bibliotheek, sport en cultuur, en waar een 
doorgaande ontwikkeling van kinderen van 
0-12 jaar het uitgangspunt is. Dit biedt ook 
een kans voor het behoud van voorziening-
en in de kleine dorpen. 
 
Talenten ontwikkelen
Alle kinderen moeten de kans krijgen hun 
talenten te ontwikkelen. Daarom moet er in 
Haarlemmermeer keuze zijn uit een ruim en 
divers onderwijsaanbod dat passend onderwijs 
biedt aan alle kinderen. Je kunt kiezen uit veel 
verschillende onderwijsvormen in onze 
gemeente: van regulier onderwijs tot Montes-
sori, maar ook internationaal onderwijs. 
Hoogbegaafde kinderen hebben een aange-
past lesprogramma nodig. Door hoogbegaafde 
kinderen samen in een klas passend onderwijs 
te bieden binnen een reguliere school blijft er 
contact met vriendjes uit de buurt, wat ook 
voor hen heel belangrijk is. 
Kinderen met een beperking moeten in Haar-
lemmermeer zoveel mogelijk naar reguliere 
scholen gaan. Als dat echt niet kan moet er 
passend onderwijs worden aangeboden in 
onze regio. 
Het voortgezet onderwijs biedt naast de 
reguliere lesstof ook extra mogelijkheden. Dat 
varieert van tweetalig onderwijs tot Technasi-
um. Wat HAP betreft komt er in het Zuiden van 

de polder extra voortgezet onderwijs, vanwege 
de groei van het aantal kinderen en jongeren 
door de komst van nieuwe woningen in dit deel 
van Haarlemmermeer. 

Diversiteit in het onderwijsaanbod is nodig 
om de vele talenten van kinderen en jong-
eren in Haarlemmermeer tot bloei te laten 
komen en optimale ontwikkeling mogelijk 
te maken. HAP wil daarom dat jongeren en 
ouders de keuze hebben uit een kleine of 
grote school en het type onderwijs dat bij 
hen past. 

Het onderwijs van de toekomst
Veranderingen in onze maatschappij, zoals 
nieuwe technologieën, duurzaamheidsvraag-
stukken en de toenemende druk op de zorg, 
vragen om een ander soort onderwijs om 
kinderen op te leiden voor de arbeidsmarkt 
van morgen.
Daarom kun je met thema’s zoals duurzaam-
heid, techniek en mediawijsheid niet vroeg 
genoeg beginnen. Deze thema’s moeten deel 
uitmaken van het lesaanbod op basisscholen 
en middelbare scholen. De gemeente, het 
bedrijfsleven en de scholen hebben hierin 
gedeelde verantwoordelijkheid. 
Haarlemmermeer heeft behoefte aan mensen 
die theoretisch opgeleid zijn, maar zeker ook 
mensen die praktisch opgeleid zijn. Aan denk-
ers en doeners dus! 
Daarom is een goede aansluiting tussen de 
middelbare scholen en het vervolgonderwijs in 
de regio essentieel. Niet alleen op HBO- en 
WO-niveau maar juist ook op (V)MBO-niveau. 
Dáár worden de doeners op de arbeidsmarkt 
opgeleid die we in de zorg en de techniek zo 
enorm hard nodig hebben, net zoals 
ambachtslieden, de timmerman, de loodgieter 
en de metselaar.
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De achterliggende jaren zijn het VMBO en 
het MBO het ondergeschoven kindje 
geweest; dat moet echt anders! Naast er-
kenning vraagt dat ook om concrete 
acties waaronder het zorgen voor goede 
stageplekken die relevant zijn voor de 
Haarlemmermeerse arbeidsmarkt. 
Daarnaast ondersteunt HAP initiatieven 
die de samenwerking tussen het lokale 
bedrijfsleven en het onderwijsveld ver-
sterken. Denk daarbij aan initiatieven ge-
richt op de IT, logistiek en luchtvaart-
sector. 

Pesten de polder uit! 
HAP vindt dat pesten moet worden aangepakt 
en dat begint op de scholen. Éen van de 
adviezen van kinderen en jongeren in het 
Jeugdonderzoek ‘De stem van de Jeugd!’ is 
direct in de praktijk gebracht: de aanpak tegen 
pesten op scholen is versterkt. 

Wat ons betreft blijven scholen, ouders en 
gemeente zich dan ook samen inzetten om 
pesten de polder uit te krijgen! 

Actief meedoen
HAP wil maximaal gebruikmaken van de kennis 
en ervaring van alle inwoners, zeker ook van 
die van 50+ers. HAP ziet dat deze leeftijds-
groep in veel gevallen moeilijk een weg 
terugvindt op de arbeidsmarkt. Vaak is er 
sprake van leeftijdsdiscriminatie. Soms 
bedoeld en soms onbedoeld. HAP bestrijdt 
iedere vorm van discriminatie, dus ook leef-

en ervaring niet altijd voldoende aan bij de 
behoeften van de arbeidsmarkt. 

HAP wil daarom dat samen met werkgevers 
binnen én buiten de gemeente gewerkt 
wordt aan de arbeidsmarktpositie van 
50+ers. Om- en bijscholingsprogramma’s en 
speciale leer-werkplekken maken hier deel 
van uit. 

Op je eigen manier
Ook senioren willen zoveel mogelijk invloed op 
het eigen leven, de eigen levensloop en de 
eigen leefomgeving. Wie dat kan regelt dat zelf 
en wie dat niet kan, mag rekenen op maatwerk 
van de gemeente. Of je nou een baan zoekt, 
zorg nodig hebt of mee wil doen aan een 
activiteit in je wijk: informatie en communicatie 
moet duidelijk en vindbaar zijn. Natuurlijk digi-
taal, maar ook telefonisch of aan een loket. Niet 
iedereen kan digitaal communiceren, denk 
hierbij ook aan mensen met een beperking of 
minder taalvaardige mensen. 

Het kan niet zo zijn dat digitalisering tot 
gevolg heeft dat mensen beperkt worden 
om actief deel te nemen aan de samen-
leving. 

Met elkaar
Eén van de belangrijkste voorwaarden voor 
een gezonde samenleving is respect tussen 
jong en oud. Begrip voor elkaars situatie en 
levenshouding is een continu proces. De 
gemeente heeft hierin een belangrijke taak, 
door ontmoeting te organiseren tussen de 
verschillende leeftijdsgroepen. 
In de dorps- en wijkcentra maar ook in de 
gebouwen waar veel senioren bij elkaar komen, 
zoals Ontmoetingscentrum ’t Rietland, De Krim 
en De Jeugd van Gisteren, staat ontmoeten 
centraal. Deze centra zijn het bruisende hart 
van je dorp of wijk, waar je dagelijks terecht kan 
voor activiteiten en ontmoeting. Zo’n stevige 
sociale basis is ook nodig als je tegelijk wil dat 
mensen langer thuis blijven wonen en zorg uit 
de directe omgeving moet komen. Daarbij is 
vrijwilligerswerk onmisbaar. Zonder vrijwilligers 
zijn activiteiten als een sportwedstrijd, dorps-
feest of bingo niet mogelijk. 

Vrijwilligers moeten zo min mogelijk 
worden lastig gevallen met ingewikkelde 
regels en een berg aan administratie. 
Mensen die zich zo inzetten voor de samen-
leving verdienen onze steun! 
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Er is een groot netwerk van belangengroepen, 
ouderenorganisaties en kerkgenootschappen. 
Ook zijn er organisaties als de Vrijwilligers 
Centrale, Mantelzorg & Meer en vrijwillige hulp-
diensten actief. De gemeente moet door goede 
communicatie en informatie zorgen dat u als 
inwoner hiermee bekend bent en hen 
makkelijk kunt bereiken. De ouderenadviseurs, 
sociaal makelaars en zorgambassadeurs 
bieden maatwerk tot achter de voordeur en 
kunnen dus deze informatie bij mensen 
brengen. 
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Bewegen & Ontspanning

Kinderen kunnen dichtbij huis buitenspelen op 
veilige en uitdagende speeltoestellen in goed onder-
houden speeltuintjes

Wijkparken worden behouden en opgeknapt, er 
worden wandelpaden met bankjes aangelegd en 
langs wandelroutes komen sporttoestellen

Behoud van (sport)voorzieningen in de wijken en 
kernen gaat vóór dure, geldverslindende projecten



In onze gemeente is het goed verblijven. 
Sport, cultuur en ontspanning spelen van-
zelfsprekend een belangrijke rol hierin. De 
voorzieningen op dit vlak zijn functioneel 
en betaalbaar en toegankelijk voor ieder-
een in de dorpen en wijken.
In de afgelopen raadsperiode zijn de 
ambities voor sport in Haarlemmermeer 
teruggebracht tot realistische proporties. 

Voor HAP blijft gelden dat functionaliteit 
van een sportaccommodatie belangrijker is 
dan dure franje en dat breedtesport meer 
ondersteuning verdient dan topsport.
 
Bewegen is gezond
Er moeten in onze gemeente voldoende plek-
ken zijn om te sporten en bewegen in je wijk, 
bijvoorbeeld door het maken van trapveldjes. 
Achterliggende raadsperiode zijn veel speel-
plekken gerenoveerd en weer nieuwe trap-
veldjes in en om de wijken aangelegd. Sport is 
ook een middel waarbij mensen elkaar leren 
kennen, doordat verschillende groepen bij 
elkaar komen. Ook kunnen dan alledaagse 
dilemma’s zoals overgewicht, gezonde voeding 
en overlast aan de orde komen. 

Wat HAP betreft is extra inzet nodig om 
inwoners, in het bijzonder ouderen en 
kinderen, te ondersteunen om te bewegen 
en een gezond gewicht te behouden.

Mensen met een lichamelijke en/of ver-
standelijke beperking moeten gewoon kunnen 
sporten in onze gemeente, net als ieder ander. 
De gemeente moet het mogelijk maken voor 
sportverenigingen om hiervoor aanpassingen 
te doen aan hun gebouw. De gebruikers met 
een beperking worden hierbij actief betrokken. 
Zo worden ook echt díe aanpassingen gereali-
seerd die nodig zijn om het sporten voor hen 
mogelijk te maken. Het door HAP geïnitieerde 
persoonsgebonden sportbudget helpt je als 
dat nodig is bij de aanschaf van aangepaste 
apparatuur. Het aantal verenigingen waar 

sporters met een beperking terecht kunnen 
groeit nog steeds. Dat is een goede ont-
wikkeling die nodig is om sporten voor ieder-
een mogelijk te maken.

Cultureel avontuur
Cultureel erfgoed is van ons allemaal. Daarom 
moeten we ons cultureel erfgoed koesteren. 
HAP is daarom ook zuinig op het historisch 
vastgoed binnen onze gemeente, ongeacht wie 
het in eigendom heeft of hoe het wordt 
gebruikt. Op initiatief van HAP zijn er infor-
matieborden gekomen bij plekken die 
cultuurhistorisch van essentieel belang zijn 
geweest voor onze polder. Daarnaast staat 
door inzet van HAP het Oude Raadhuis letterlijk 
weer in de schijnwerpers en is het behouden 
gebleven voor de gemeente. Verschillende 
forten zijn en worden opgeknapt en weer in 
gebruik genomen en worden daarmee toe-
gankelijk voor iedereen. Een mooi resultaat van 
onze inspanningen om ook dit unieke erfgoed 
in ere te herstellen. Het is ook belangrijk dat 
alle leerlingen in het basis- en voortgezet 
onderwijs kennis kunnen maken met kunst en 
cultuur.

Daarom blijven het Kunstmenu en de 
Kunstvouchers voor het basis- en voort-
gezet onderwijs wat HAP betreft voor alle 
leerlingen beschikbaar. 
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Duurzaam leven
Duurzaamheid vul je praktisch in. Niet met lucht-



De gemeente werkt, samen met anderen in 
Nederland, aan de reductie van CO2-uit-
stoot. Het Haarlemmermeers Energie-
akkoord voorziet dat de gemeente in 2040 
energieneutraal of zelfs energieleverend 
moet zijn met behulp van natuurlijke ener-
giebronnen, zoals zon, wind en aard-
warmte: duurzame energie. Dat stelt eisen 
aan nieuw te bouwen woningen (denk aan 
gasloos en energieneutraal, (her)gebruik 
van materialen) en vergt grote inspanning-
en voor de bestaande bouw. Haarlemmer-
meer is niet groot genoeg om met alter-
natieve energiebronnen zelfvoorzienend te 
worden. Samenwerking met de regio, de 
provincie en het Rijk is nodig om dat vraag-
stuk op te lossen.

HAP kiest ervoor duurzaamheid praktisch 
aan te pakken. Dat betekent dat de leef-
wereld van onze inwoners en ondernemers 
het uitgangspunt moet zijn van ons denken 
en handelen. Geen grootse wetenschap-
pelijke proeftuinen maar relevante klein-
schalige projecten die onze inwoners en 
ondernemers kunnen omarmen. Praktisch 
en simpel. Alleen zó wordt duurzaamheid 
een vanzelfsprekendheid en komt het in de 
haarvaten van de Haarlemmermeerse 
samenleving. Dan ontstaat er draagvlak en 
daarmee de gedragsverandering die nodig 
is. De gemeente moet vanzelfsprekend het 
goede voorbeeld geven. Mede door inzet 
van HAP worden schoolgebouwen en 
dorps- en wijkcentra in onze gemeente ver-
duurzaamd.
 
Circulaire economie
HAP ziet het belang en de waarde van de circu-
laire economie, ook op lokaal niveau. Hierbij 
staat centraal dat er gebruikgemaakt wordt van 
hernieuwbare grondstofbronnen, liefst uit de 
regio, en gebruikte materialen weer opnieuw 
worden ingezet in het productieproces na 
gebruik. In een circulaire economie is er geen 
afval. Haarlemmermeer zet in op het vestigen 

van innovatieve ondernemingen en stimuleert 
de circulaire economie. De gemeente geeft 
daarin zelf het goede voorbeeld door 
maatschappelijk verantwoord inkopen en 
houdt focus op de ambitie voor duurzame 
ontwikkeling.

HAP steunt lokale initiatieven van onderne-
mers en inwoners waar op bedrijfs- of 
bedrijvenpark niveau en op individueel of 
wijk- en buurtniveau invulling wordt 
gegeven aan de circulaire economie.

Slim omgaan met water
De natuur en het milieu in de gemeente staan 
onder druk. Afnemende ruimte voor water en 
groen en daarmee een afname van de 

het leefklimaat in de polder. Vooral water 
speelt een belangrijke rol in de polder. Enerzi-
jds moet de wateroverlast (na hoosbuien) 
worden bestreden, anderzijds moet worden 
ingespeeld op langdurige perioden van 
droogte en moet water worden gespaard. Ver-
zilting ligt op de loer. Dit vraagt lokale (maat-
werk)oplossingen in de gemeente en samen-
werking op regionaal niveau, zoals de aanpak 
van ernstige wateroverlast in Zwanenburg. 
Door rigoureuze lokale maatregelen te nemen 
is er geen sprake meer geweest van water-
overlast in het diepste punt van de polder.

HAP steunt ontwikkelingen op het gebied 
van watermanagement, waaronder het 
ontkoppelen van drinkwater, hemelwater 
en afvalwater. HAP staat voor een groene 
en bio-diverse openbare ruimte.

Schiphol een betere balans
De luchtkwaliteit in Haarlemmermeer is niet al 
te best. Op zichzelf niet zo gek met al dat vlieg-
verkeer en het vele verkeer op de weg. Dat 
neemt niet weg dat Schiphol een belangrijke 
plaats in de gemeente inneemt. De nationale 
luchthaven is de verbinding van de metropool 
met de wereld. Economisch van nationaal 
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belang en een grote werkgever in de regio. 
Maar er zijn grenzen aan de groei van Schiphol. 

de veiligheid voor de omwonenden vragen om 
een betere balans tussen de groeiende 
metropool en het uitdijende Schiphol.

HAP is ervan overtuigd dat de grenzen van 
de groei van Schiphol zijn bereikt. Schiphol 
moet sturen op toegevoegde waarde voor 
onze samenleving en niet op aantallen 
vluchten of passagiers en vracht. 

Als het om de luchtkwaliteit gaat is voor 
HAP meer schoon vervoer binnen Haarlem-
mermeer het uitgangspunt. Zo zien we dat 
Schiphol de uitdaging aan gaat om met 
innovatieve oplossingen een grotere en 
schonere bijdrage te leveren aan Haarlem-
mermeer. HAP omarmt dit soort initiatie-
ven!
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Veiligheid
De wijkagent is samen met de toezichthouder zicht-
baar en benaderbaar aanwezig als spil van de wijk
 
Het Keurmerk Veilig Ondernemen blijft onze norm 
voor winkelgebieden en bedrijventerreinen

Een harde aanpak van relationeel geweld, kinder- en 
ouderenmishandeling is nodig: een huisverbod voor 

Gemeentelijke datasystemen moeten voldoende 
beveiligd zijn om datalekken en hacken te voor-
komen



Haarlemmermeer is een veilige gemeente. 
Dat blijkt uit alle cijfers. HAP vindt dat als 
het om veiligheid gaat, de wijkagent de spil 
van de wijk is. Hij kent de bewoners goed en 
pakt problemen die er zijn samen met hen 
aan, in samenwerking met andere partijen 
zoals straatcoaches en jongerenwerkers. 
Hij spoort bewoners aan om waakzaam te 
zijn en ongewenste situaties in hun straat 
te melden. Gelukkig gebeurt dit ook door de 
vele Whatsapp buurtpreventie groepen die 
in verschillende dorpen in Haarlemmer-
meer actief zijn. Een waardevolle aanvulling 
op het dagelijkse werk van onze politie-
mensen en toezichthouders. 

HAP vindt dat de gemeente ook voldoende 
oog moet hebben voor het gevoel van 
onveiligheid van inwoners. Je moet erop 
kunnen vertrouwen dat de gemeente alle 
beschikbare middelen inzet voor een veilige 
leefomgeving. Een deel van de verantwoor-
delijkheid ligt ook bij de inwoners en be-
drijven zelf. Door een alerte houding aan te 
nemen en op tijd de politie in te schakelen 
kunnen woonwijken en bedrijventerreinen 
een stuk veiliger worden.
 
Relationeel geweld
Relationeel geweld is beter te voorkomen dan 
te genezen. Goede voorlichting aan alle inwon-

essentieel. Door het herkennen van relationeel 

HAP vindt dat illegale prostitutie, mensen-
handel en pooierboypraktijken krachtig 
bestreden moeten worden. Achterliggende 
raadsperiode is de voorlichting en preven-
tie op scholen over pooierboypraktijken 
geïntensiveerd: hoe herken je het en 

wordt en hoe kan de omgeving een 

samenwerking tussen gemeente en scholen 
voor het bieden van deze voorlichting blijft 
voor HAP essentieel.

Digitale veiligheid

en ondernemers wordt steeds vaker digitaal 

-

Als het nodig blijkt wil HAP nog verder 
investeren in het op orde brengen van de 
gemeentelijke datasystemen, zodat deze 
voldoende beveiligd zijn om datalekken en 
hacken te voorkomen.



Hoe gaan we dit betalen?

De gemeente vraagt nooit meer belasting van haar 
inwoners dan nodig is

Gemeentelijke belastingen en leges dekken een 
deel van de gemeentelijke uitgaven

Financiën zijn altijd transparant en inzichtelijk en 
het uitgangspunt is sober en doelmatig

Hoe gaan we dit betalen?



Uiteindelijk moet de rekening van dit alles 
worden betaald. Gemeentelijke belastingen 
en leges dekken een deel van de 
gemeentelijke uitgaven.
  
HAP maakt bij haar keuzes voortdurend de 
afweging tussen noodzaak en betaalbaar-
heid en zet de mens centraal, ook bij de 

-

bewust dat er met gemeenschapsgeld 

inzichtelijk en transparant en het 
uitgangspunt is sober en doelmatig.
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Karakter 
 Het dorpshuis of wijkcentrum zijn het bruisende hart van dorp of wijk: het kopje koffie is betaalbaar en er is 

altijd iets te doen. 
 Levensloopbestendig bouwen is het uitgangspunt bij nieuwbouwplannen. Er moet blijvend gekeken worden 

naar diversiteit in woonwensen voor jong én ouder 
 Inwoners moeten voorrang kunnen krijgen bij sociale woningbouw in hun dorp.  
 In kleine dorpen behouden we het landelijke karakter en bij OV-knooppunten kiezen we voor 

verstedelijking 
 Geen verkoop van sociale huurwoningen in de kleine dorpen 
 Straten, wegen en openbaar groen moeten goed worden onderhouden als voorwaarde voor een prettige 

leefomgeving.  
 Meer dan de helft van de huur- en koopwoningen moeten in de sociale- en middeldure sector gebouwd 

worden. 
 Voor het behoud van landbouwgrond bepalen agrariërs en gemeente samen de ondergrens: het 

polderpact!  
 Bij de gemeentelijke dienstverlening staat de mens centraal, wordt helder gecommuniceerd en met de 

juiste informatie 
 HAP wil geen uitbreiding van de Amsterdamse haven richting Houtrakpolder; het open en groene karakter 

van het gebied moet behouden blijven. 
 Behoud van cultureel erfgoed en cultuureducatie zijn bepalend voor de identiteit van Haarlemmermeer 
 

Van A naar Beter  
 De gemeente moet meer invloed krijgen op besluiten over lokaal openbaar vervoer 
 Gecombineerd gebruik van auto, fiets en OV wordt gestimuleerd 
 De Noord/Zuid metrolijn moet worden doorgetrokken van Amsterdam naar Schiphol en Haarlemmermeer. 
 Eerst bewegen dan bouwen: er worden pas nieuwe woningen gebouwd als het openbaar vervoer en een 

passend wegennet gerealiseerd zijn 
 In woonwijken moeten voldoende parkeerplaatsen zijn; je parkeert op je eigen terrein waar dat is 

afgesproken bij de koop van je huis 
 Veilige routes voor fietsers en voetgangers 
 Renovatie van de bruggen over de N200 moet gebeuren. Voorwaarden zijn: veilige verkeersafwikkeling die 

sluipverkeer voorkomt en een klachtenmeldpunt voor inwoners en ondernemers 
 Veilige verkeersafwikkeling en duidelijk parkeerbeleid rondom Sugar City zijn nodig voor behoud van een 

prettige leefomgeving 
 
Werk, groei & innovatie  

 Een goede opleiding, een stageplek en werk moet voor iedereen bereikbaar zijn 
 Als je kunt werken moet je ook werken, betaald of als vrijwilliger 
 De gemeente begeleidt werklozen actief bij het vinden van een passende baan, onder meer door scholing 

en training aan te bieden en leerwerkplekken 
 Bij het gemeentelijk aanbestedingsbeleid moet voorrang worden gegeven aan lokale ondernemers 
 Door nieuwe oost-west wegverbindingen blijven onze bedrijven en instellingen goed bereikbaar; aansluiting 

op de A4 is daarbij een voorwaarde 
 Ondernemen vanuit huis of wonen bij je bedrijf: het kan allebei!  
 Starters, ZZP’ers en start-ups worden bij de verschillende fasen in hun ondernemerschap actief 

ondersteund 
 Als bron van innovatie en werkgelegenheid stimuleren en faciliteren we ons MKB door het opstellen en 

uitvoeren van een MKB-Agenda 
 Samenwerking tussen gemeente, lokaal bedrijfsleven en onderwijssector zorgt voor werk, groei en innovatie 

 
Invloed? Natuurlijk! 

 Iedereen die dat wil kan meedenken, meepraten én meebeslissen over zijn directe leefomgeving 
 Participatie vindt plaats bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van plannen en beleid 
 Jongeren worden betrokken bij zaken die zij belangrijk vinden, bijvoorbeeld door de 

jongerengemeenteraad, via het digitale jongerenpanel en het jeugdonderzoek. 
 Initiatieven van inwoners en ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund waar dat kan.  

Kortom...



Niemand tussen wal en schip 
 Bij een zorgvraag wordt doorgevraagd en maatwerk geboden, zodat niemand tussen wal en schip valt.  
 Het uitgangspunt bij een zorgvraag is dat je zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen 
 Verdere verschraling van zorg en welzijn is wat HAP betreft onacceptabel. Zorg moet toegankelijk en 

beschikbaar zijn voor iedereen. 
 Vrijwilligers en mantelzorgers worden optimaal ondersteund: geen overbodige papierwinkel en passende 

respijtzorg 
 Cliënten- en belangengroepen zijn een structurele gesprekspartner van de gemeente 
 Het minimabeleid blijft zo ruimhartig als het is als onderdeel van een rechtvaardig sociaal beleid 
 Stille armoede en eenzaamheid moeten actief worden opgespoord en bestreden 
 Alle voorzieningen zijn toegankelijk en bereikbaar voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat geldt 

ook voor evenementen en de openbare buitenruimte 
 

Jong én ouder! 
 Jongeren en ouders kunnen kiezen uit een kleine of grote school en het type onderwijs dat bij hen past  
 Scholen krijgen een bredere functie in de wijk; alle wijkbewoners kunnen er terecht. Dat kan zowel een 

basisschool als een school voor voortgezet onderwijs zijn 
 Jongerencentra moeten elke dag open zijn voor ontmoeting en activiteiten van tieners en jongeren 
 Goede aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs is essentieel voor een kansrijke toekomst 

 
Bewegen & Ontspanning 

 Kinderen kunnen dichtbij huis buitenspelen op veilige en uitdagende speeltoestellen in goed onderhouden 
speeltuintjes 

 Wijkparken worden behouden en opgeknapt, er worden wandelpaden met bankjes aangelegd en langs 
wandelroutes komen sporttoestellen 

 Behoud van (sport)voorzieningen in de wijken en kernen gaat vóór dure, geldverslindende projecten 
 De ontwikkeling van de N1-kavel tot evenemententerrein moet in overleg met Haarlemmermeer 

plaatsvinden: Amsterdam de lusten en Haarlemmermeer de lasten? Nee! 
 
 
Duurzaam leven 

 Duurzaamheid vul je praktisch in. Niet met luchtfietserij, maar met acties thuis en in je leefomgeving 
 Lokale initiatieven van inwoners en bedrijven die invulling geven aan de circulaire economie verdienen 

onze steun  
 Geen afval scheiden maar grondstoffen inzamelen die hergebruikt kunnen worden, is goed voor het milieu 

én je portemonnee! 
 Samen met agrariërs zorgen we voor een groene, kleurrijke en bio-diverse openbare ruimte  
 Agrariërs krijgen de ruimte om recreatie en zorg te combineren met hun boerenbedrijf 
 Het omvormen van leegstaande panden naar woningen of kleine bedrijfsunits voorkomt leegstand en is 

ook nog eens duurzaam  
 Binnen de huidige afspraken zijn de grenzen van de groei van Schiphol bereikt, het aantal vluchten mag 

niet groeien. En Haarlemmermeer moet zich méér laten gelden, want het is tijd voor een nieuwe balans 
van lusten en lasten voor inwoners, leefomgeving én economie. 

 
Veiligheid 

 De wijkagent is samen met de toezichthouder zichtbaar en benaderbaar aanwezig als spil van de wijk  
 Het Keurmerk Veilig Ondernemen blijft onze norm voor winkelgebieden en bedrijventerreinen 
 Een harde aanpak van relationeel geweld, kinder- en ouderenmishandeling is nodig: een huisverbod voor 

daders en snelle en adequate hulp voor slachtoffers 
 Gemeentelijke datasystemen moeten voldoende beveiligd zijn om datalekken en hacken te voorkomen. 



Stem LOKAAL!
Geef een signaal

www.ikstemhap.nl

lokaal
sociaal
betrokken

facebook.com/HAPHmeer/

twitter.com/HAPHmeer


