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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. Dus geen 
vastgeroeste ideologie, maar lokaal maatwerk. Wij hebben van oudsher oog voor het unieke karakter van onze 
dorpen. Omdat Spaarndam geen Lisserbroek is en Zwanenburg geen Rijsenhout.

Elk dorp en elke wijk heeft een eigen karakter. HAP heeft daar haar wortels en begrijpt dat de dorpen en wijken 
uniek zijn en een zekere mate van zelfstandigheid willen behouden. HAP heeft oog en oor voor wat lokaal speelt 
en het overzicht van wat zich ontwikkelt op gemeentelijk en regionaal niveau.

Het behoud van voorzieningen in de kleine dorpen is een zorg. Dat geldt ook voor een verzorgde, groene en 
schone leefomgeving. Tijdens de pandemie is het belang van beide extra onderstreept. De komende raads-
periode zullen wij hier dus op blijven inzetten. 

Wat HAP betreft behouden we het landelijke karakter van de dorpen en geven we agrariërs de ruimte om re-
creatie en zorg te combineren met hun boerenbedrijf. Bij OV-knooppunten kiezen wij voor verstedelijking die 
past bij de grotere dorpen. Dat is nodig want er moeten in hoog tempo woningen gebouwd worden. Meer 
appartementen en écht betaalbaar, ook voor een modaal inkomen!

Wij staan voor een inclusieve, duurzame en rechtvaardige samenleving. Niemand hoeft tussen wal en schip te 
vallen. HAP wil dat stapje extra te zetten om dat te bereiken. De menselijke maat is hierbij het uitgangspunt.

Nationale thema’s als betaalbare huisvesting, klimaatverandering en de energietransitie moeten we lokaal op-
lossen. We zien deze terug in de lokale woningbouwopgave met de maatschappelijke en commerciële voorzien-
ingen en wegen die daarbij horen. Met ruimte voor recreatie, een robuuste groenvoorziening en zorg voor 
gezonde leefomgeving met goede nachtrust en schone lucht. HAP beziet ook deze thema’s vanuit lokaal pers-
pectief en wil hiermee samen met inwoners en ondernemers aan de slag. Met onderling vertrouwen als basis. De 
gemeentelijke organisatie en uw lokale bestuur moeten toegerust zijn om deze grote vraagstukken te ondersteu-
nen. Vanzelfsprekend past hier een open bestuurscultuur bij en staat goede dienstverlening aan inwoners en 
ondernemers voorop.

Hierbij past dialoog en participatie met alle betrokkenen. Zeker ook met jongeren, we bouwen immers aan hun 
toekomst. HAP ziet meedenken, meepraten én meebeslissen van inwoners, ondernemers en belangengroepen 
als dé manier om het gemeentebestuur te versterken met kennis en invloed uit de samenleving en voor groter 
draagvlak bij besluiten.
 
Er staat de komende jaren veel te gebeuren. Veel veranderingen die alle inwoners en ondernemers aangaan. 
HAP blijft zich inzetten om Haarlemmermeer voor iedereen een nog prettigere gemeente te laten zijn waar 
inwoners zoveel mogelijk invloed hebben op hun eigen leven, hun eigen levensloop  en hun eigen leefomgeving. 
Wij blijven ons met hoofd en hart inzetten voor onze mooie gemeente en onze diverse lokale samenleving. Dit 
doen we echt lokaal en met de mens centraal!

Ik hoop dat het lezen van ons verkiezingsprogramma helpt bij het maken van uw keuze op 14, 15 of 16 maart. En 
ik roep natuurlijk iedereen op om naar de stembus te gaan, want bij deze verkiezingen gaat het meer dan ooit 
over úw leven en uw leefomgeving!

     Marjolein Steffens-van de Water
     Lijsttrekker

Voorwoord



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.

Naast investeren in nieuwe woningen en wegen ook 
zorgen voor voorzieningen en groen.

In kleine dorpen behouden we het landelijke karakter 
en bij OV-knooppunten kiezen we voor verstedelijking 

Geen uitbreiding van de Amsterdamse haven richting 
Houtrakpolder want het open en groene karakter van 
het gebied moet behouden blijven.



Haarlemmermeer: dorpen en wijken met 
een eigen karakter
Haarlemmermeer leeft en beweegt. Haarlem-
mermeer herpakt zich na de pandemie, toont 
veerkracht en bloeit en groeit. Elk dorp of wijk 
heeft haar eigen karakter. Ze zijn verscheiden 
en uniek. Variërend van het landelijke karakter 
van Abbenes tot de meer stadse trekken van 
Zwanenburg. HAP begrijpt dat de dorpen en 
wijken hun uniciteit en een zekere mate van 
zelfstandigheid willen behouden. HAP heeft 
haar wortels in de dorpen en wijken. Met oog 
en oor voor wat lokaal speelt en het overzicht 
van wat zich op gemeentelijk en regionaal 
niveau ontwikkelt.

Een plek voor ontmoeting
In onze dorpen en wijken vormen de dorps-
huizen en wijkcentra het bruisende hart. Hier 
vinden activiteiten plaats waarbij mensen 
elkaar ontmoeten. HAP heeft zich er de afge-
lopen jaren steeds weer hard voor gemaakt dat 
deze ontmoetingsplekken open zijn als er 
behoefte aan is, zowel overdag als ’s-avonds, in 
het weekend én in de schoolvakanties of 
tijdens de lockdown als het past. We zijn er 
trots op dat dit de achterliggende raadsperi-
oden is gerealiseerd; in vele dorpen en wijken 
neemt het aantal activiteiten in de dorpshuizen 
en wijkcentra nog steeds toe.

Inzet van vrijwilligers
Bij de exploitatie van deze ontmoetingscentra 
is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. HAP 
waardeert deze inzet. Zonder hen geen 
bloeiende samenleving!

Diverse voorzieningen kunnen onder 1 dak 
samenkomen, zoals ontmoeten, zorg, opvang, 
onderwijs, bibliotheek, sport en cultuur. Combi-
naties van voorzieningen waar lokaal behoefte 
aan is maken het toegankelijk en betaalbaar. 
Daarnaast ondersteunt dit de lokale ontmoet-
ingsfunctie en sociale samenhang die past bij de 
eigenheid van de wijk of het dorp.

Verbonden met de Metropoolregio 
Amsterdam
De metropool Amsterdam, waarvan Haarlem-
mermeer deel uitmaakt, groeit en ontwikkelt 
zich. De gevolgen daarvan zijn merkbaar in 
Haarlemmermeer. Er is een grote regionale 
behoefte aan passende en betaalbare woon-
ruimte voor verschillende doelgroepen. 

Bedrijven vestigen zich en daarmee groeit het 
aantal banen in de polder. Daarom worden er 
de komende jaren duizenden woningen voor 
onze inwoners en mensen uit de regio in Haar-
lemmermeer gebouwd en worden bedrijven-
terreinen ontwikkeld. HAP bewaakt hierbij wel 
de grenzen. Woningen, bedrijvigheid en wegen 
moeten passen in het open landschap, waarbij 
natuur, recreatiegebieden en de agrarische 
sector ook een plaats moeten krijgen of 
behouden. 

HAP wil bouwen naar behoefte. Met aandacht 
voor woonwensen van alle leeftijdsgroepen 
zoals jongeren, senioren en voor gezinnen en 
alleenstaanden. Voor starters en door-
stromers. Met ruimte voor vernieuwende 
bouwinitiatieven zoals collectief opdracht-
geverschap en duurzame woonvormen. Daar-
naast is er behoefte aan duurzame en circu-
laire ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Leven met Schiphol
Luchtvaart heeft een belangrijke plaats in onze 
polder. Niet alleen op Schiphol zelf, maar ook 
buiten die grenzen van de luchthaven. In het 
Luchthavenindelingsbesluit (LIB) zijn de con-
touren voor geluidshinder en veiligheid vastge-
legd waarbinnen niet mag worden gebouwd. 
HAP wil herziening van de LIB-contouren 
omdat de indeling en rekenregels de mogelijk-
heid om te bouwen in Haarlemmermeer op 
een aantal plaatsen onnodig beperken, zoals 
bijvoorbeeld in Rijsenhout. HAP is geen voor-
stander van meer start- of landingsbanen en 
wil af van nachtvluchten en de reservering van 
een tweede Kaagbaan.
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Wonen in de polder

Écht betaalbaar wonen: tenminste 60% van de huur- 
en koopwoningen moet in de sociale- en middeldure 
sector gebouwd worden.

Leegstaande panden moeten worden omgebouwd 
tot woningen of kleine bedrijfsunits.

Inwoners moeten voorrang kunnen krijgen bij 
sociale woningbouw in hun dorp.

Geen verkoop van sociale huurwoningen in de kleine 
dorpen.



Divers wonen
Tot 2040 worden er in Haarlemmermeer 
20.000 woningen gerealiseerd. We bouwen 
naar behoefte. Voor jong en oud, voor starters 
en doorstromers, grondgebonden of gesta-
peld. Vanuit een sociaal oogpunt wordt zoveel 
mogelijk gemixt gebouwd: verschillende 
woningtypen voor verschillende doelgroepen, 
zoveel mogelijk door elkaar. Vanwege de 
beperkte beschikbaarheid van grond, de grote 
behoefte aan woningen voor 1-2 persoons 
huishoudens en het stimuleren van doorstro-
ming moeten we meer appartementen 
bouwen dan grondgebonden woningen. Ook 
houden we rekening met de verschillende 
woonsferen in het meer stedelijke- of in het 
meer landelijke gebied. HAP kiest voor het 
behoud van het landelijke karakter in de kleine 
dorpen met kleinschalige woningbouw en kiest 
voor verstedelijking bij huidige of toekomstige 
OV-knooppunten en voorzieningen in de 
grotere dorpen.

Een woning die past bij je inkomen
Vandaag de dag staan zowel starters als door-
stromers voor een grote uitdaging in hun zoek-
tocht naar een woning. Lange wachtlijsten voor 
een sociale huurwoning, hoge prijzen voor 
private huur en prijzen van koopwoningen die 
torenhoog zijn. De woningmarkt is voor veel 
bewoners van Haarlemmermeer niet meer 
toegankelijk. Als lokale partij vinden wij dat de 
lokale overheid moet ingrijpen en we het niet 
langer alleen aan de vrije markt kunnen overla-
ten. We moeten dus doorbouwen, ombouwen 
en betaalbaar voor modaal bouwen. Dat bete-
kent dat bij nieuwbouw minstens 60% betaal-
bare woningen worden gebouwd. Tenminste 
40% hiervan moet betaalbaar zijn voor 
inwoners met een modaal inkomen, in de vorm 
van een sociale huur- of koopwoning. De 
andere 20% moet betaalbaar zijn voor een 
inkomen tot 1,5 keer modaal. 

Wat kan er nog meer?
Grond in bezit van de gemeente waar woning-
bouw mogelijk is, moet ingezet worden voor

het bouwen van betaalbare woningen. HAP 
denkt mee en staat open voor elke oplossing 
om woningen die betaalbaar zijn, betaalbaar te 
houden. Dat kan onder meer door in te zetten 
op Koopgarant woningen en het opzetten van 
een Woonfonds. Ook over erfpacht nemen we 
in overweging.

Met alleen nieuwbouw lossen we het woning
tekort niet op. Daarom denkt HAP ook aan de 
volgende maatregelen:
• Woningen splitsen waar dat kan 
• Snel ombouwen van leegstaande kantoor- en 
bedrijfspanden naar woningen
• Het bouwen van duurzame tijdelijke woningen
• De hospitaregeling doorvoeren
• Het invoeren van zelfbewoningsplicht en een 
anti-speculatiebeding 

Levensloopbestendig wonen
Ook de bouw van levensloopbestendige 
woningen, woningen die eenvoudig kunnen 
worden aangepast aan elke levensfase, is van 
belang. Jongeren en senioren moeten kunnen 
blijven wonen in hun dorp of wijk waar hun 
sociale netwerk is. 

Voorrang voor eigen inwoners
Het huidige percentage waarbij Haarlemmer-
meerse woningzoekenden voorrang krijgen bij 
de toewijzing van sociale huurwoningen in 
eigen dorp of wijk gaat wat HAP betreft naar het 
maximale percentage dat wettelijk is 
toegestaan. 

Starters en doorstromers een plek geven 
in kleine dorpen
Op vrijgekomen stukken grond in de kleine 
dorpen moeten óók sociale woningen gebouwd 
worden en woningen voor jongeren en 
senioren. Daarnaast wil HAP geen verkoop van 
sociale huurwoningen in de kleine dorpen meer 
toestaan, zodat deze beschikbaar blijven voor 
doorstromende inwoners. 
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Dit voorkomt dat jongeren en ouderen steeds 
vaker uit de kleine dorpen verhuizen omdat er 
gebrek is aan passende woonruimte. HAP vindt 
dat inwoners van een dorp voorrang moeten 
kunnen krijgen op anderen als er sociale 
woningbouw in hun dorp is waarvoor zij in aan-
merking komen. 

Stedelijke woningbouwontwikkeling: 
verdichting en transformatie
De stedelijke ontwikkeling in met name Hoofd-
dorp en Nieuw-Vennep vindt plaats dicht bij 
bestaande of geplande OV-knooppunten en 
met voldoende werkgelegenheid en (commer-
ciële) voorzieningen in de buurt. HAP wil dat in 
verstedelijkte gebieden meer verdicht (hoog-
bouw) wordt gebouwd en kiest voor transfor-
matie van kantoor- of winkelpanden naar 
woonruimte. Hiertoe moeten de ruimtelijke 
procedures snel en eenvoudig zijn. Behoud 
van bedrijvigheid moet geborgd zijn in een 
economische agenda voor transformatie-
gebieden.

Woningbouwontwikkelingen in de dorpen
In de westflank van de polder zijn grootschalige 
ontwikkelingen voorzien bij Lisserbroek, 
Nieuw-Vennep West, Cruquius en Vijfhuizen. 
Als onderdeel van het programma ‘Parels aan 
de Ringvaart’ vindt grootschalige nieuwbouw 
plaats, waarbij vasthouden aan het dorpse 
karakter het uitgangspunt is. De ontwikkel-
ingen in deze gebieden vragen echter nog 
investeringen in wegen, groen en voorzien-
ingen. 
Voor deze ontwikkelingen gelden voor HAP 
twee belangrijke ontwikkelprincipes: eerst 
bewegen dan bouwen en investeren in 
basisvoorzieningen.

Eerst bewegen dan bouwen
Bij grootschalige woningbouwontwikkeling is 
het van belang dat voorzieningen als openbaar 
vervoer, een passend wegennet en 
maatschappelijke instellingen gerealiseerd zijn.
Het is belangrijk voor de bereikbaarheid en 
leefbaarheid van de dorpen dat het (door-

gaande) verkeer zoveel mogelijk wordt afgewik-
keld via ringstructuren om de dorpen heen. 
HAP vindt dat niet alleen moet worden geïnves-
teerd in woningen, maar ook in een passend 
wegennet en openbaar vervoer.

Zonder de regionale Oost-Westverbindingen (met 
aansluiting op de A4/A44) kunnen er geen nieuwe 
woonwijken meer worden gebouwd in de west-
flank van de polder. Verder horen snelle 
busverbindingen en andere soorten openbaar 
vervoer klaar te zijn vóórdat de wijken bewoond 
worden. De bereikbaarheid van de grote dorpen 
en de ‘Parels aan de Ringvaart’ staat centraal. 
Kortom: eerst bewegen dan bouwen was, is én 
blijft het credo van HAP. Dit vraagt constructieve 
samenwerking met andere betrokken overheden, 
zoals Rijk, Provincie en de Vervoersregio. HAP 
vindt dat daarbij de gemeente een regiefunctie 
heeft te vervullen om een passende regionale 
infrastructuur te realiseren.

Investeren in basisvoorzieningen
Voorwaarde voor grootschalige bouwont-
wikkeling is dat er pas nieuwe woningen worden 
gebouwd als er een basispakket van openbare 
voorzieningen zoals onderwijs, zorg, sport en 
recreatie (groen) aanwezig is. Maatwerk is hier-
bij leidend. HAP vindt dat niet alleen moet 
worden geïnvesteerd in stenen, maar ook in het 
vormen van een gemeenschap. Daarvoor zijn 
(tijdige) investeringen in de ontmoetingsfunctie 
en in het openbaar groen als drager van de 
sociale samenhang noodzakelijk.

Regie op gebiedsontwikkeling bij 
gemeente
HAP is voorstander van het behouden van de 
regiefunctie door de gemeente voor ge-
biedsontwikkelingen met het oog op de samen-
hang van bouwen, infrastructuur, groen en 
voorzieningen. Om grootschalige woning-
bouwprojecten te realiseren zijn meerdere 
overheden nodig, zoals de provincie, buur-
gemeenten en het Rijk. Deze zijn bijvoorbeeld 
nodig om lokale wegen aan te sluiten op het 
regionale verkeersnetwerk en om openbaar
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vervoer aan te bieden in een nieuwe woonwijk. 
Daarnaast zijn instanties als het Waterschap, 
de Vervoersregio en Staatsbosbeheer nodig 
om te zorgen voor passende wegen, water- en 
groenvoorzieningen in en rond de nieuwe 
woningen. 
HAP vindt dat de gemeente een regiefunctie 
heeft bij het coördineren van de rollen van 
verschillende overheden die betrokken zijn bij 
gebiedsontwikkeling.
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Een prettige

leefomgeving

Voor een prettige leefomgeving is goed onderhoud 
van straten, wegen en openbaar groen nodig.

Er is een kwaliteitsimpuls nodig voor een groene, 
kleurrijke en bio-diverse openbare ruimte.

Een groenblauwe Noord-Zuidlijn als natuurlijke 
buffer tussen de stedelijke verdichting en het 
dorpse, open landschap.



HAP vindt dat het onderhoud en de kwali-
teitsverbetering van straten, wegen en open-
baar groen de komende jaren prioriteit moet 
krijgen. Er zijn in de afgelopen periode miljoe-
nen uitgegeven aan inlopen van het achter-
stallig onderhoud, nu is het tijd om te invest-
eren in kwaliteitsverbetering van de openbare 
ruimte.
 
Samen verantwoordelijk voor de leefom-
geving
HAP vindt dat de gemeente samen met de 
inwoners en ondernemers verantwoordelijk is 
voor een nette, goed onderhouden en 
opgeruimde leefomgeving. Inmiddels kunnen 
inwoners delen van de openbare ruimte in hun 
straat of wijk ‘adopteren’. Ondernemers 
hebben rotondes in onderhoud en beheer 
genomen. De gemeente geeft daarvoor de 
middelen en de inwoners en ondernemers 
voeren het uit. De gemeente houdt toezicht op 
de kwaliteit van de uitvoering van werkzaam-
heden door derden in de openbare ruimte, 
zoals bestrating, groenonderhoud en afvoer 
van afval. Soms laat de uitvoering te wensen 
over, wat leidt tot ergernis bij de bewoners. Dat 
vraagt om aandacht en verbetering. HAP vindt 
dat het tijd is om door te pakken en verder te 
investeren in de kwaliteit van de openbare 
ruimte.

Kwaliteitsimpuls
HAP vindt dat het tijd is om de kwaliteit van het 
openbaar groen te verbeteren: meer verblijfs-
kwaliteit, kleurrijk, bio divers en dichtbij huis. 
Maar ook met oog voor duurzaamheid en 
klimaatbestendig. Openbaar groen draagt bij 
aan minder hittestress in de bebouwde omge-
ving en kan als buffer dienen voor te veel water 
bij zware regenbuien. Het wegnemen van het 
kwaliteitsverschil tussen grote en kleine 
dorpen is één van de opgaven. HAP wil hierin 
investeren en ziet dit niet als een kostenpost, 
maar een noodzakelijke investering in een 
beter verblijf- en leefklimaat.

Een ommetje 
We willen bestaande wijkparken behouden en 
opknappen en waar mogelijk willen we wandel-
paden aanleggen langs woonwijken, zodat je 
ook een ommetje kunt maken vanuit huis. 
Bankjes en afvalbakken horen hier natuurlijk 
bij. HAP vindt dat aanleggen en behoud van 
kleurrijk groen in de wijken en dorpen een 
voorwaarde is voor een prettige leefomgeving. 

Een groenblauwe Noord-Zuidlijn
Haarlemmermeer, we wonen, werken, ver-
blijven en bewegen er. Daarnaast is er plaats 
voor de agrarische sector en vraagt het plaats 
voor de energietransitie. Er is behoefte aan 
(meer) ruimte voor water en voor recreatief 
groen. Het vraagt een gecoördineerde aanpak 
om al deze behoeften te vervullen. 
HAP wil een groenblauwe Noord-Zuidlijn. Dit is 
een buffer van natuur (groen) en water (blauw) 
tussen de verstedelijkte oostflank en de meer 
landelijke westflank van Haarlemmermeer. Met 
een aangename verblijfskwaliteit en recreatie-
mogelijkheden is deze zone een natuurlijke en 
gezonde tegenhanger van verstedelijking, 
bedrijvigheid en infrastructuur. 
Van Noord naar Zuid verbindt ze de diverse 
groene parels in Haarlemmermeer, zoals Re-
creatiegebied Spaarnwoude, Park Zwanen-
burg, het Haarlemmermeerse Bos, de Toolen-
burgerplas, Park 21, Zwaansbroek, landgoed 
de Olmenhorst en de Kagerplas.

Behoud van de agrarische sector: Polder-
pact
Om ons heen kun je nog goed zien dat Haar-
lemmermeer vroeger vooral een agrarische 
gemeente was. Door ruimtelijke ontwikkel-
ingen in de polder komt de agrarische sector 
steeds meer in de verdrukking. Sommige 
agrariërs zien kans hun boerenbedrijven met 
andere zaken te combineren, zoals recreatie, 
zorg, innovatie en de energietransitie. 
Om de agrarische sector in Haarlemmermeer
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een economisch verantwoord en duurzaam 
bestaansrecht te geven is er meer nodig. HAP 
zet in op stimulering van duurzame landbouw, 
meer biodiversiteit (bijvoorbeeld door groene 
akkerranden) en het combineren van land-
bouw en natuurbeheer. HAP steunt het 
behoud van historisch open landschap, mede 
als tegenhanger voor de stedelijke verdichting. 
HAP wil in overleg met de agrarische sector 
omdat zij kansen ziet voor publiek-private 
samenwerking (Polderpact). De agrarische 
sector kan namelijk een rol spelen als natuur-
beheerder van waardevol cultuurlandschap of 
grootschalig openbaar groen. Ook kunnen de 
boeren samen met bewoners werken aan 
lokale voedselproductie concepten (Stads-
boeren, Herenboeren). Zo behoudt Haarlem-
mermeer haar ‘groene’ land- en tuinbouw en 
kan de lokale agrarische sector blijven werken 
aan haar toekomst in een gezonde balans met 
de omgeving.
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Niemand tussen

wal en schip

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

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

Het minimabeleid blijft zo ruimhartig als nu en is 
onderdeel van een rechtvaardig sociaal beleid.

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



De decentralisaties in het sociaal domein 
kwamen met grote bezuinigingen; het rijk heeft 
voor het verrichten van de taken die het eerst 
zelf deed, de gemeenten minder geld gegeven. 
HAP trekt 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 
terrein van zorg en jeugdzorg. 

HAP wil dat de voortvarende aanpak van pro-
blematische schulden, met een focus op 
financiële zelfredzaamheid en maatwerk, blijft. 
Doel moet zijn dat mensen perspectief 
geboden wordt. Het is ontoelaatbaar dat 
inwoners door financiële problemen in een 
sociaal isolement komen en niet volwaardig 
aan de samenleving kunnen deelnemen. Zeker 
als het om kinderen en jongeren gaat, wil HAP 
alle zeilen bijzetten. 
Sommige mensen vallen (tijdelijk) buiten ‘het 
systeem’ door de set aan regels die de toegang 
tot ondersteuning en zorg bepalen. Voor hen is 
een passende maatwerkoplossing nodig.

De mens centraal
Het uitgangspunt bij een zorgvraag is dat de 
zorgbehoevende zo lang mogelijk zijn of haar 
autonomie en regie behoudt. Bij een zorgvraag 
wordt doorgevraagd en maatwerk geboden. De 
zorg moet toegankelijk en beschikbaar zijn voor 
iedereen, met speciale aandacht voor senioren, 
mensen met een beperking en ongeletterden. 
Alle inwoners krijgen passende voorlichting. 
Ondanks de trend van digitalisering van het 
proces rond zorg, blijft de mogelijkheid open 
voor schriftelijk en persoonlijk contact en keu-
kentafelgesprekken. HAP wil dat de gemeente 
vrijwilligers en mantelzorgers optimaal onder-
steunt en ontzorgt. De gemeente is een struc-
turele gesprekspartner voor cliënten- en 
belangenorganisaties en de participatieraad. 
HAP staat voor écht luisteren naar mensen en 
kiest voor maatwerk aan het loket.

Toegankelijke zorg en voorzieningen voor 
iedereen
HAP vindt dat zorg toegankelijk en beschikbaar 
moet zijn in de eigen omgeving, als het kan in 
de eigen wijk. Preventie is belangrijk, maar waar 
nodig moet hulp of zorg beschikbaar zijn. De 
eigen omgeving helpt waar het kan en als dat 
niet lukt, gaat de gemeente in gesprek over 
welke hulp of zorg er nodig is en het beste past. 
Alle voorzieningen, zoals scholen, sport-
verenigingen, dorpshuizen en andere zaken 
die voor iedereen bedoeld zijn, zijn toegankelijk 
en bereikbaar voor mensen met een lichame-
lijke (motorische, visuele en auditieve) beper-
king. Dat geldt ook voor evenementen en de 
openbare buitenruimte. Om de zorg betaal-
baar te houden vindt HAP een inkomens-
afhankelijke eigen bijdrage een passende 
keuze.

De MeerTeams en sociaal makelaars zijn prof-
essionals die samen hulp en zorg organiseren. Zij 
werken vanuit de wijken, zijn zichtbaar, herken-
baar en benaderbaar en functioneren als ‘oren 
en ogen’ waar het om het welzijn van de inwo-
ners gaat. Als het nodig is wordt hulp snel en ade-
quaat geboden met als uitgangspunt ‘1 gezin, 1 
plan’. Vertrouwen is de basis, de menselijk maat 
is leidend en de mens staat centraal bij de keuzes 
die gemaakt worden. Preventie is en blijft daarbij 
essentieel om kostbare en langdurige zorgtra-
jecten te voorkomen.

Iedereen mag zichzelf zijn
Iedereen in Haarlemmermeer moet zichzelf 
kunnen zijn, zich geaccepteerd en veilig voelen. 
Dat geldt overal: op straat, op school, op werk, 
in de zorg, thuis, in de sport, in de eigen sociale 
kring of waar dan ook.
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Invloed?

Natuurlijk!

Iedereen die dat wil kan meedenken, meepraten én 
meebeslissen over zijn of haar directe leefomgeving. 

Jongeren worden betrokken bij zaken die zij belang-
rijk vinden, bijvoorbeeld door de jongerengemeente-
raad, via het digitale jongerenpanel en het jeugd-
onderzoek.

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

HAP is voorstander van een raadplegend referendum.



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 
Jongerengemeenteraad, ouderenbonden en 
de Belangengroep Gehandicapten Haarlem-
mermeer (BGH) spelen een essentiële rol. Zij 
signaleren en denken mee over beleid én de 
uitvoering ervan. Hun inzet is zeer waardevol. 
HAP maakt zich traditiegetrouw sterk voor 
meedenken, meepraten en meebeslissen om 
tot gedragen besluitvorming te komen. Hierbij 
was steeds het doel meer directe invloed op je 
eigen leefomgeving te krijgen. Wat HAP betreft 
blijft dat verankerd in het DNA van de 
gemeentelijke organisatie.

De afgelopen periode heeft de gemeente ook 
verschillende methoden van digitale participatie 
ingezet: Swipocratie (Verdichtingsvisie), digitale 
informatie- en participatieavonden, Facebook 
(Bezuinigingen), internet enquêtes (Energietran-
sitie, windpark), Omgevingsraad (Schiphol 
dialoog), Mail (Visie Polderlinten) en natuurlijk via 
de inzet van dorps- en wijkraden (Omgevings-
visie).

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. HAP is daarom voor een raad-
gevend referendum. Participatie is méér dan 
‘betrekken bij’, het gaat ook om het delen van 
invloed en daarmee het creëren van draagvlak 
en gedeelde verantwoordelijkheid. HAP vindt 
dat bij aanvang van een participatietraject ook 
steeds duidelijk moet zijn welke invloed je hebt 
bij een plan of ontwikkeling.

Jong en betrokken
Als HAP het voor het zeggen had mochten 

jongeren vanaf 16 jaar stemmen voor hun 
gemeenteraad. Helaas wordt dat bepaald door 
de Tweede Kamer. De gemeente moet op aller-
lei manieren jongeren betrekken bij zaken die 
zij belangrijk vinden: bijvoorbeeld door jonge-
rendebatten, het digitale jongerenpanel, 
chill-out sessies en een tweejaarlijkse enquête 
onder kinderen en jongeren. De Jongeren-
gemeenteraad en de kinderburgemeester zijn 
initiatieven van HAP die op onze steun kunnen 
blijven rekenen.

Voorbeelden inbreng Jongerengemeenteraad 
(JGR):
Burn-out preventielessen voor scholieren, 
onderzoek menstruatie-armoede, onderzoek 
onder jongeren over vuurwerkverbod, chill-out 
sessie “You Choose” over messenbezit onder 
jongeren. 

Initiatieven van jongeren verdienen uiteraard 
onze steun en onderwerpen die zij aankaarten 
moeten een prominente plaats op de politieke 
agenda krijgen. De gemeente moet helder met 
mensen communiceren en hen van de juiste en 
actuele 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 uitdagingen.

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. 
HAP ziet participatie als manier om het 
gemeentebestuur te versterken met kennis en 
invloed uit de samenleving, voor een groter 
draagvlak bij besluiten. Uitgangspunt daarbij is 
dat inwoners en ondernemers directe invloed 
hebben op hun eigen leef- en werkomgeving.
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Meepraten is niet hetzelfde als je zin krijgen. 
HAP vindt dat invloed ook betekent dat je 
verantwoordelijkheid neemt voor je eigen han-
delen. Jouw vrijheid mag de vrijheid van de 
ander niet beperken. Ook dáár staan wij voor!
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Werk, groei

en innovatie

Een goede opleiding, een stageplek en werk moet 
voor iedereen bereikbaar zijn.

De lokale economie moet zich breder ontwikkelen 
naar sectoren met groeipotentie en innovatiekracht. 

Starters, ZZP’ers en start-ups worden bij de verschil-
lende fasen in hun ondernemerschap actief onder
steund.

Als bron van innovatie en werkgelegenheid stimu-
leren en faciliteren we ons MKB door het samen op-
stellen en uitvoeren van een MKB-Agenda. 



De economie van Haarlemmermeer presteert 
al jaren goed, maar de pandemie heeft de 
kwetsbaarheid van de lokale economie bloot 
gelegd. Een (te) grote afhankelijkheid van de 
bedrijvigheid op en rondom onze luchthaven 
Schiphol en in de toeristische sector vertaalt 
zich in een risico voor de economie en werkge-
legenheidsontwikkeling. Door automatisering 
en robotisering komen banen zoals we die 
kennen steeds meer onder druk. 

Bredere en meer innovatieve ontwikke-
ling van de lokale economie
HAP zet in op een actief vestigingsbeleid voor 
de ontwikkeling van de lokale economie en 
werkgelegenheid in de polder. HAP vindt dat 
de gemeente zich meer moet richten op het 
aantrekken van kennisintensieve, innovatieve 
en dienstverlenende bedrijven én op specialis-
tische maakindustrie. HAP wil een bredere 
ontwikkeling van de lokale economie in sec-
toren met groeipotentie en innovatiekracht.  

Midden- en kleinbedrijf 
Onze lokale MKB-ondernemers hebben laten 
zien dat zij als banenmotor onmisbaar zijn. 
HAP wil voorkomen dat de unieke winkels van 
lokale ondernemers gaan verdwijnen en dat 
alle winkelcentra in de regio straks op elkaar 
lijken. Daarom wil HAP in samenspraak met 
lokale ondernemers een MKB-agenda op-
stellen ter versterking van de lokale economie.

Thema’s die onderwerp kunnen zijn in de 
MKB-agenda zijn: buurteconomie, lokale eco-
nomische herstelagenda, toekomstig verdien-
vermogen Haarlemmermeer, arbeidsmarkt en 
onderwijs, inclusieve samenleving met werk en 
gelijke kansen en toekomstbestendig en 
duurzaam ondernemen.

Lokale kansen voor startende onderne-
mers 
Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid moet

voorrang kunnen geven aan lokale onderne-
mers, zeker als deze bereid zijn om maatschap-
pelijk te ondernemen. Bijvoorbeeld door stage-
plaatsen te creëren of ruimte te bieden aan 
arbeidsintegratie. HAP wil voor startende 
ondernemers uit gemeente Haarlemmermeer 
een coachtraject Zaai beschikbaar stellen. 

Gemeente Haarlemmermeer is initiatiefnemer 
van Zaai. Het traject sluit aan bij het voornemen 
van de gemeente om startende ondernemers te 
ondersteunen en extra te investeren in de lokale 
economie. Het aantal Zelfstandig Professionals 
(ZP-ers) en startende ondernemers is de laatste 
jaren sterk toegenomen. De groep vormt een 
belangrijk onderdeel voor de (lokale) economie 
en werkgelegenheid. Het programma Zaai is een 
coaching- en begeleidingstraject waarmee lokale 
ondernemers worden geholpen om van hun 
bedrijf een succes te maken. Inmiddels oogst 
Haarlemmermeer al enige jaren het succes van 
deze aanpak.

Bedrijventerreinen
Gronden worden schaars in Haarlemmermeer. 
HAP wil kijken naar andere oplossingen. Soms 
kunnen bedrijventerreinen vernieuwd worden 
waarbij ook een combinatie van wonen en 
werken wordt toegestaan. De gemeente moet 
dit samen met ondernemers oppakken. HAP is 
groot voorstander van bedrijven investe-
ringszones (BIZ) op bedrijventerreinen en win-
kelgebieden. Samen met ondernemers zorgen 
we voor een schoon, heel en veilige werk- en 
verblijfomgeving met een Keurmerk Veilig 
Ondernemen voor Winkelgebieden en Be-
drijventerreinen.

Voor iedereen werk
Het ontwikkelen van talenten en investeren in 
mensen is een goed fundament voor een 
gezond economisch perspectief. De gemeente 
moet inwoners die nog niet profiteren van de 
gunstige lokale werkgelegenheid met een pa-
ssend traject op weg helpen. Voor inwoners 
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met een afstand tot de arbeidsmarkt doet de 
gemeente dat via de werkorganisatie AM 
Match. Wat HAP betreft gaat de gemeente 
door met projecten met een wijkgerichte 
aanpak, die bewezen succesvol zijn

AM Match is een samenwerking van een aantal 
gemeenten waaronder Haarlemmermeer. 
Samen maken ze een succes van de Partici-
patiewet door mensen nieuwe kansen te bieden 
op betaald werk bij reguliere bedrijven.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
We verwachten dat er een groeiend tekort aan 
arbeidskrachten in diverse sectoren zal ont-
staan. Het lijkt alsof mensen niet een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben maar de arbeids-
markt een afstand tot de mensen. HAP volgt de 
landelijke ontwikkelingen over hervormingen 
van de arbeidsmarkt en participatiewet nauw-
gezet.

Onderwijs van de toekomst
De gemeente speelt in op nieuwe ontwikkel-
ingen op de arbeidsmarkt en ondersteunt het 
onderwijs om het aanbod van opleidingen 
hierop aan te passen.  
HAP stimuleert stage- en leerwerkplekken, ken-
niscentra en experimenteel onderwijs en wil 
hiervoor een (inter)nationale broedplaats zijn. 
HAP wil dat de verbinding tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt optimaal is. Daarom moet er 
blijvend worden geïnvesteerd in samenwerking 
tussen de gemeente, het lokale bedrijfsleven 
en het onderwijs.
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Duurzaam leven

Duurzaamheid vul je praktisch in. Niet met lucht-
fietserij, maar met acties thuis, in je bedrijf en in je 
leefomgeving.

Geen afval scheiden maar grondstoffen inzamelen 
die hergebruikt kunnen worden, is goed voor het 
milieu én je portemonnee.

De grenzen van de groei van Schiphol zijn bereikt, 
het aantal vluchten mag niet groeien.

Nachtvluchten moeten worden verboden en de 
reservering van de parallelle Kaagbaan moet 
verdwijnen.



Energietransitie
De gemeente werkt, samen met anderen in 
Nederland, aan de reductie van CO2-uitstoot. 
Het Haarlemmermeers Energieakkoord voor-
ziet erin dat de gemeente in 2040 energieneu-
traal of zelfs energieleverend moet zijn met 
behulp van natuurlijke energiebronnen zoals 
zon, wind en aardwarmte: duurzame energie. 
Dat stelt eisen aan nieuw te bouwen woningen 
(denk aan gasloos, energieneutraal en (her)ge-
bruik van materialen) en vergt grote inspan-
ningen voor de bestaande bouw. Haarlemmer-
meer is niet groot genoeg om met alternatieve 
energiebronnen zelfvoorzienend te worden. 
Samenwerking met de regio, de provincie en 
het Rijk is nodig om dat op te lossen. Van 
belang voor het slagen van de lokale energie-
transitie is dat inwoners, bedrijven en 
gemeente samen werken aan een haalbare, 
betaalbare en voor iedereen toegankelijke 
transitie. De maatschappij participeert, de 
gemeente regisseert en faciliteert.

HAP kiest ervoor duurzaamheid praktisch aan 
te pakken. Dat betekent dat de leefwereld van 
onze inwoners en ondernemers het uit-
gangspunt moet zijn van ons denken en han-
delen. Duurzaamheid moet een vanzelfspre-
kendheid zijn. De gemeente geeft hierbij het 
goede voorbeeld. 

De energietransitie vindt deels plaats in de 
bebouwde omgeving door inwoners, onderne-
mers en instellingen. Maar natuurlijk ook in de 
openbare ruimte. Dit heeft invloed op onze de 
woon- en werkomgeving. 

Zon op het dak 
In Haarlemmermeer zijn op diverse daken van 
woningen en bedrijvendaken zonnepanelen 
gelegd. Dat aandeel zal de komende jaren nog 
groeien. Ook op steeds meer daken van het 
maatschappelijk vastgoed verschijnen zon-
nepanelen.

HAP is voorstander van het optimaal benutten 
van daken van woningen, bedrijven en het 
maatschappelijk vastgoed voor de energietran-
sitie. De gemeente heeft hierbij een voorbeeld-
functie.

Zon en wind op land
De opgave van de energietransitie kan niet 
worden ingevuld met zon op dak alleen. In de 
Regionale Energie Strategie (RES) zijn daarom 
zoekgebieden opgenomen voor grootschalige 
zonneweides en windmolens op land om de 
doelstellingen voor opwekken van hernieuw-
bare energie te kunnen behalen. HAP reali-
seert zich dat dit soort projecten impact 
hebben op de leefomgeving. Haarlemmermeer 
zet in op participatie en lokaal eigenaarschap 
voor deze projecten, zodat lusten en lasten 
goed verdeeld worden. HAP vindt dat voor een 
goed draagvlak voor de energietransitie strikte 
naleving van het principe van participatie en 
lokaal eigenaarschap noodzakelijk is. Voor 
diegenen die door de ontwikkelingen ernstig 
worden benadeeld biedt een in te stellen Om-
gevingsfonds compensatie.

Warmtetransitie
De warmtetransitie (van het gas af) staat voor 
de deur. In een wijk- of gebiedsaanpak zullen 
stapsgewijs lokale oplossingen worden toege-
past.

De gemeente voert regie op de warmtetransitie 
waarbij de belangrijkste uitgangspunten zijn dat 
deze haalbaar, betaalbaar en toegankelijk is voor 
iedereen. Draagvlak onder de inwoners en be-
drijven is nodig voor succes. Er gebruik wordt 
gemaakt van betrouwbare en veilige technieken. 
Kortom: de maatschappij participeert, de 
gemeente regisseert en faciliteert. HAP steunt de 
aanpak om te beginnen met kleinschalige 
warmtenetten in lokaal of coöperatief eigendom. 
We willen wel dat in de toekomst netten aan 
elkaar gekoppeld kunnen worden (kralen rijgen). 
Lokale (grootschalige) werkzaamheden –zoals 
het vervangen van de riolering– kunnen een aan-
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leiding zijn om een grootschalig warmtenet te 
realiseren. Hierbij zullen we inwoners, gebouwei-
genaren en marktpartijen betrekken en waar het 
kan neemt de gemeente drempels weg.

Circulaire economie
HAP ziet het belang en de waarde van de circu-
laire economie, ook op lokaal niveau. Hierbij 
staat centraal dat er gebruik gemaakt wordt 
van hernieuwbare grondstofbronnen, liefst uit 
de regio. Gebruikte materialen worden 
opnieuw ingezet in het productieproces na 
gebruik. HAP zet in op het vestigen van inno-
vatieve ondernemingen. De gemeente geeft 
zelf het goede voorbeeld door maatschappelijk 
verantwoord in te kopen en houdt focus op de 
ambitie voor duurzame ontwikkeling. Geen 
afval scheiden maar grondstoffen inzamelen 
die hergebruikt kunnen worden is goed voor 
het milieu én je portemonnee. HAP steunt 
lokale initiatieven van ondernemers en inwo-
ners waar invulling wordt gegeven aan de circu-
laire economie.

Klimaat adaptief: slim omgaan met water
Door klimaatverandering wordt het enerzijds 
droger en anderzijds natter. In perioden van 
langdurige droogte, moet er water worden 
gespaard. Verzilting ligt op de loer als er niet 
genoeg zoet water is om te ‘spoelen’. Door 
hevige regenval en/of clusterbuien zal er 
sprake zijn van overtollig water dat moet 
worden opgevangen. Hiervoor ontwikkelt 
Hoogheemraadschap Rijnland bijvoorbeeld 
een opvanggebied bij Abbenes. HAP steunt 
ontwikkelingen zoals het ontkoppelen van 
drinkwater, hemelwater en afvalwater. HAP 
staat voor een groene en bio-diverse openbare 
ruimte als natuurlijke buffer voor water.

In het ontwerp voor de nieuwe woonwijk in 
Lisserbroek Noord zijn overstroom zones opge-
nomen rond de sloten in de openbare

ruimte. Zij maken deel uit van een watermanage-
mentsysteem maar dragen ook bij aan de groen-
blauwe verblijfskwaliteit.

Groen en biodiversiteit
Met meer en divers openbaar groen in en rond 
de wijken en dorpen wordt de natuur versterkt, 
verbetert het leef- en verblijfklimaat en kan 
hittestress in de stedelijke omgeving worden 
bestreden. HAP vindt dat de gemeente het 
openbaar groen meer divers moet inrichten en 
onderhouden. De gemeente moet bedrijven 
en inwoners stimuleren meer en divers groen 
toe te passen in hun bedrijfs- en woonomge-
ving. 

Gezonde leefomgeving
Een gezonde fysieke en sociale leefomgeving is 
een prettige plek om te leven die uitnodigt tot 
gezond gedrag en ontmoeting. Kenmerken van 
een gezonde leefomgeving zijn plekken waar 
groen en water is, een goede luchtkwaliteit en 
plekken met stilte en rust. Kortom een aantrek-
kelijke en gezonde omgeving waar mensen 
graag willen wonen, werken en verblijven.

Schiphol en de leefomgeving
Schiphol neemt een belangrijke plaats in de 
gemeente in. De nationale luchthaven is de 
verbinding van de metropool met de wereld. 
Economisch van belang en een grote werk-
gever in de regio. Maar de activiteiten op en 
rond de luchthaven hebben ook impact op de 
leefomgeving. HAP vindt dat er een betere 
afweging voor Schiphol moet worden gemaakt 
tussen kwaliteit van de leefomgeving (inclusief 
veiligheid en gezondheid van omwonenden en 
het ruimtelijk beslag) en de economische 
belangen van Schiphol en Haarlemmermeer. 
Daarom zijn er grenzen aan de groei van 
Schiphol. 
HAP vindt groei van de luchtvaartactiviteiten 
niet langer vanzelfsprekend. De luchthaven 
moet sturen op toegevoegde waarde voor onze
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samenleving binnen verantwoorde kaders voor 
gezondheid en veiligheid.
HAP waardeert de duurzame initiatieven van 
Schiphol, maar verwacht meer urgentie bij de 
luchtvaartsector als grootste veroorzaker van 
overlast, voor oplossingen en bijdragen op korte 
en langere termijn. HAP vindt dat als blijkt dat 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor 
omwonenden van Schiphol aan de orde zijn 
optreden door bevoegde instanties noodzakelijk 
is.

Invloed van de omgeving op Schiphol
De kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot 
Schiphol beslaat meerdere thema’s: 
leefbaarheid (wonen en vliegen), geluidshinder, 
duurzaamheid, gezondheid (ultra fijnstof, stik-
stof), veiligheid, toezicht en participatie, bereik-
baarheid, klimaat en innovatie. Deze vraagstuk-
ken kunnen alleen in samenhang worden opge-
lost en dat vraagt samenwerking tussen Schiphol, 
de gemeente en de omgeving. HAP staat achter 
het voorstel van de commissie Geel en pleit voor 
een maatschappelijke raad en een gescheiden 
bestuurlijke kolom waarbij het rijk de kaders stelt 
met aandacht voor een stevige regionale uitwerk-
ing. De lusten en lasten van Schiphol voor de 
directe omgeving beter in balans brengen is 
daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Multimodale hub 
Schiphol kan zich meer ontwikkelen als multi-
modale hub. Niet alleen luchtvaart, maar ook 
inzetten op treinverkeer. HAP is voorstander van 
het stimuleren van het gebruik van de interna-
tionale trein voor afstanden tot 500-700 km 
vanaf Schiphol, als alternatief voor of aansluiting 
op het vliegverkeer. Op en rond Schiphol vindt 
zoveel mogelijk elektrisch vervoer plaats, zowel 
voor passagiers als voor vracht.

Geluidsoverlast
Geluidsoverlast en verstoring van de nachtrust 
leiden tot gezondheidsklachten van 
omwonenden. HAP ondersteunt de initiatieven 
voor geluid adaptief (nieuw)bouwen, maar beseft 
dat dit niet afdoende is. Op langere termijn zullen

technische ontwikkelingen het vliegverkeer 
stiller maken, maar tot die tijd zullen meer 
stringente maatregelen nodig zijn om ge-
luidsoverlast te beperken.
HAP vindt dat nachtvluchten moeten worden 
verboden en dat aanvlieg -en vertrekroutes en 
start- en landingsprocedures zodanig moeten 
worden ingezet dat woongebieden optimaal 
worden ontlast.

Verkiezingsprogramma HAP 2022-2025 | 22



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 doorge-
trokken van Amsterdam naar Schiphol en Hoofddorp.

We investeren in de bereikbaarheid van de dorpen en 
recreatiegebieden.



Haarlemmermeer is een regionale woon- en 
werkstad. Dat vraagt aandacht voor goede 
bereikbaarheid: wegen voor gemotoriseerd en 
voor langzaam verkeer en een goed dekkend 
openbaar vervoernetwerk. Dit is ook een regio-
naal vraagstuk. Hoe sluit de lokale mobiliteits-
behoefte aan op het regionale verkeers-
netwerk? Haarlemmermeer kiest een route 
vanuit lokaal perspectief met oog voor regio-
nale knelpunten. Dit vraagt om maatwerk waar-
bij volgens HAP bij uitstek een rol voor de 
gemeenteraad is weggelegd. 

Optimaal benutten van verschillende 
vervoersmiddelen
Het wordt steeds drukker in Haarlemmermeer. 
Het is niet langer vanzelfsprekend dat alle hui-
dige en toekomstige woningen, bedrijven en 
voorzieningen kunnen worden bereikt met de 
eigen auto. Parkeerruimte is niet onbeperkt. 
Scholen, winkels, sportaccommodaties en 
recreatiegebieden zijn veelal goed bereikbaar 
met openbaar vervoer, met de fiets of te voet. 
In dat geval wordt gebruik van de eigen auto 
ontmoedigd.

Multimodale infrastructuur: veilige langzaam 
verkeerverbindingen in dorpen en wijken. 
Ontwikkeling van openbaar vervoer. Aansluiting 
van gemotoriseerd verkeer op regionale 
netwerken. Innovatie: deelconcepten voor auto, 
fiets.

HAP is voor het investeren in goede bereik-
baarheid van woongebieden en werklocaties 
met openbaar vervoer en langzaam 
verkeerverbindingen om het eigen autogebruik 
in de polder terug te dringen. De parkeernorm 
kan bij woningbouw bij OV-knooppunten 
omlaag. HAP kiest voor maatwerk, passend bij 
de leefomgeving.

Openbaar vervoer
De belangrijkste besluiten worden genomen

door de Vervoerregio Amsterdam. Deze fun-
ctioneert op zichzelf goed maar kan nooit het 
maatwerk bieden dat lokaal nodig is. Juist 
lokaal kan een betere afweging worden 
gemaakt tussen kosten en baten van 
busverbindingen. HAP vindt dat de gemeente 
zich het recht moet voorbehouden om maat-
werk te leveren en daarvoor middelen beschik-
baar te stellen.

Doortrekken Noord-Zuidlijn
HAP is voorstander van het doortrekken van de 
Noord-zuidlijn vanuit Amsterdam naar 
Schiphol en Hoofddorp. Dat zorgt voor een 
snelle en duurzame verbinding tussen onze 
gemeente, de hoofdstad en de Metropoolre-
gio. Deze verbinding biedt ook kansen op het 
vestigen van meer bedrijven en daarmee groei 
van de lokale werkgelegenheid. Ook kunnen 
vele goed bereikbare woningen worden gere-
aliseerd, dicht bij de centrale voorzieningen in 
het Stationsgebied.

Ketenvervoer
HAP is voorstander van het verder ontwikkelen 
van openbaar vervoerknooppunten in combi-
natie met eigen vervoer op de fiets en met de 
auto. Ketenvervoer blijkt een succes, zeker als 
het mogelijk is in combinatie met gratis par-
keren bij de openbaar vervoerknooppunten. 

Parkeerbeleid
De achterliggende periode is mede op initiatief 
van HAP het parkeerbeleid verbeterd. Je 
betaalt daar waar het nodig is om parkeren te 
reguleren en anders niet. HAP ziet betaald 
parkeren als instrument voor het oplossen van 
parkeerknelpunten.

Verbindingen
Lokale knelpunten in Haarlemmermeer 
moeten opgelost worden, bijvoorbeeld door 
de Ringvaartdorpen te ontlasten met ringstruc-
turen buiten de dorpskern om. HAP kiest voor 
een meer verkeersluwe Ringdijk in dorpen 
zoals Badhoevedorp, Zwaanshoek, Beinsdorp 
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en Lisserbroek. Dit verhoogt de recreatieve 
waarde en verblijfskwaliteit van dit gebied. 
Voor knelpunten op regionale wegen geldt dat 
HAP eerst oplossingen zoekt die de bereik-
baarheid en doorstroming van verkeer binnen 
Haarlemmermeer ondersteunen. Voor 
knelpunten voor regionale verkeerstromen zal 
in overleg met de regio naar oplossingen 
moeten worden gezocht. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de N207 en verbre-
ding van delen van de N205. Voor doorgaand 
verkeer moeten er alternatieve routes komen. De 
verbetering van de verkeersstructuur in 
Oost-West richting is noodzakelijk. 

Voor het zuiden van de polder zijn een ringweg 
zuidelijk om Lisserbroek, die de N208 verbindt 
met de A44 en maatregelen op de Ringdijk nodig. 
Dit zorgt voor betere bereikbaarheid tussen de 
dubbeldorpen aan beide zijden van de Ringvaart. 
Dit is van belang gezien de vele sociale, econo-
mische en maatschappelijke banden tussen de 
dubbeldorpen. 

HAP wil naast investeren in de infrastructuur in 
het stedelijk gebied, ook in landelijk gebied inve-
steren in bereikbaarheid van de kleinere dorpen 
en recreatiegebieden.

Dubbeldorpen
Dorpen in het buitengebied van Haarlemmer-
meer vormen vaak dubbeldorpen met (grotere) 
dorpen aan de overzijde van de Ringvaart. 
Dubbeldorpen delen vaak voorzieningen, zoals 
scholen, winkels, sportaccommodaties en zorg. 
Daarnaast bestaan er veel sociale verbindingen, 
omdat families aan beide zijden van de Ringvaart 
wonen. Ook bestaan er sterke economische 
verbanden doordat bedrijvigheid, werkgelegen-
heid en commerciële voorzieningen worden 
gedeeld. Goede bereikbaarheid, in alle vervoers-
modaliteiten, binnen de grenzen van de dubbel-
dorpen is van belang. HAP wil constructieve 
samenwerking met de dubbeldorpen en andere 
betrokken overheden voor een passende regio-

nale infrastructuur.

Veilig in het verkeer
Het aantal langzaam verkeerverbindingen 
tussen wonen, werken en voorzieningen in 
Haarlemmermeer neemt toe. Er komen steeds 
meer (snel)fietspaden en bij scholen en 
verzorgingshuizen zijn veilige oversteek-
plaatsen ingericht. Kruisingen worden zodanig 
ingericht dat verkeerstromen veilig uit elkaar 
worden gehouden. Waar nodig worden snel-
heidsbeperkingen ingesteld. Daarnaast staat 
HAP voor stimulering van veilig gedrag door 
voorlichting en verkeerseducatie. 
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Jong én ouder

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 ont-
moeting en activiteiten van tieners en jongeren.

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

Senioren willen zoveel mogelijk invloed op het eigen 
leven. Wie dat kan regelt het zelf en wie dat niet kan 
mag rekenen op maatwerk van de gemeente.



Doorlopende leerlijnen
Optimale ontwikkeling van het jonge kind staat 
centraal voor HAP. Goede en betaalbare 
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 samen-
leving. We willen een kwalitatief goed aanbod 
dat aantrekkelijk en divers is met doorlopende 
leerlijnen naar het basisonderwijs. HAP blijft 
investeren in voor- en vroegschoolse educatie; 
spelend leren in kinderopvang en peuter-
speelzalen. We kiezen voor nauwe samen-
werking tussen hen en basisscholen.

Talentontwikkeling en gelijke kansen
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. Kinderen met een be-
perking moeten zoveel mogelijk naar reguliere 
scholen gaan. Als dit niet mogelijk is moet er 
passend onderwijs worden aangeboden in 
onze regio. Het voortgezet onderwijs biedt 
naast de reguliere lesstof ook extra mogelijk-
heden. Dat varieert van tweetalig onderwijs tot 
Technasium. Het ontstaan van het Junior-
college, brede brugklassen waarmee kansen-
gelijkheid bevorderd wordt, juicht HAP toe.

HAP staat voor goed onderwijs dat voor ieder-
een beschikbaar is. Wat HAP betreft komt er 
meer aanbod van zowel MBO als HBO oplei-
dingen, zodat jongeren de mogelijkheid 
hebben in onze gemeente door te studeren. 
Een breed en divers onderwijsaanbod is nodig 
om de talenten van kinderen en jongeren 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 waardoor 
kansengelijkheid en talentontwikkeling het 
beste worden geborgd.

Pesten de polder uit 
HAP vindt dat pesten moet worden aangepakt 
en dat begint op de scholen. Een van de 
adviezen van kinderen en jongeren in het 
Jeugdonderzoek ‘De stem van de Jeugd!’ is 
direct in de praktijk gebracht op basisscholen: 
de aanpak tegen pesten op scholen is ver-
sterkt. Wat HAP betreft blijven scholen, ouders 
en gemeente zich samen inzetten om pesten 
de polder uit te krijgen.

Jong en oud 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. 

Op je eigen manier: regie op je levensloop
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 activi-
teit in je wijk: informatie en communicatie moet 
duidelijk en vindbaar zijn. Natuurlijk digitaal, 
maar ook telefonisch of aan een loket. Niet 
iedereen kan digitaal communiceren, denk 
hierbij ook aan mensen met een beperking of 
minder taalvaardige mensen. HAP vindt dat het 
kan niet zo zijn dat digitalisering tot gevolg 
heeft dat mensen beperkt worden om actief 
deel te nemen aan de samenleving. 

Ouderenparticipatie
In de dorpshuizen en wijkcentra maar ook op 
andere locaties waar veel senioren bij elkaar 
komen, staat ontmoeten centraal. 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. 
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Voor elkaar
Zonder vrijwilligers zijn activiteiten als een 
sportwedstrijd, dorpsfeest of knutselclub niet 
mogelijk. Vrijwilligers moeten zo veel mogelijk 
ondersteund worden bij hun activiteiten. 
Er is een groot netwerk van belangengroepen, 
ouderenorganisaties en kerkgenootschappen. 
Ook zijn er organisaties als de Vrijwilligers Cen-
trale, Mantelzorg & Meer en vrijwillige hulp-
diensten actief. De gemeente moet door goede 
communicatie en informatie zorgen dat inwo-
ners hiermee bekend zijn. De ouderenadvi-
seurs, sociaal makelaars en zorgambassadeurs 
bieden maatwerk tot achter de voordeur en 
kunnen dus deze informatie bij mensen 
brengen. 
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Beweging en

ontspanning

Kinderen kunnen dichtbij huis buitenspelen op vei-
lige en uitdagende speeltoestellen in goed onder-
houden speeltuintjes.

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

Park21 moet een groen en recreatief park worden en 
geen pretpark.

Cultureel erfgoed en cultuureducatie zijn medebepa-
lend voor de identiteit van Haarlemmermeer.



Sport, cultuur en ontspanning spelen een 
belangrijke rol in een prettige leefomgeving. De 
Haarlemmermeerse voorzieningen zijn fun-
ctioneel, bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk 
voor iedereen. De gemeente faciliteert sport-
verenigingen bij het aanbieden van sportactivi-
teiten. HAP vindt dat breedtesport onze onder-
steuning verdient. 

Bewegen is gezond
Er moeten in onze gemeente voldoende plek-
ken zijn om te sporten en bewegen in de wijk, 
bijvoorbeeld door het aanleggen van trapveld-
jes en ommetjes. Sport is ook een middel waar-
bij mensen elkaar leren kennen, doordat 
verschillende groepen bij elkaar komen. Wat 
HAP betreft is extra inzet nodig om inwoners, in 
het bijzonder ouderen en kinderen, te onder-
steunen om te bewegen en een gezond 
gewicht te behouden. Mensen met een licha-
melijke en/of verstandelijke beperking moeten 
gewoon kunnen sporten, net als ieder ander. 
De gemeente moet het mogelijk maken voor 
sportverenigingen om hiervoor aanpassingen 
te doen aan hun sportaccommodatie en faci-
liteiten. De gebruikers met een beperking 
worden hierbij actief betrokken. Zo worden 
ook echt díe aanpassingen gerealiseerd die 
nodig zijn om het sporten voor hen mogelijk te 
maken. Het door HAP geïnitieerde persoons-
gebonden sportbudget helpt als dat nodig is bij 
de aanschaf van aangepaste apparatuur. Het 
aantal verenigingen waar sporters met een 
beperking terecht kan groeit nog steeds. Dat is 
een positieve ontwikkeling. 

Cultureel avontuur
Bij het aanbod van kunst en cultuur binnen 
onze gemeente staan de behoeften van onze 
inwoners centraal. Wat HAP betreft is daarbij 
het behoud van- en het in de schijnwerpers 
zetten van onze unieke polderidentiteit van 
groot belang. 

Cultuur is van iedereen en is ons verleden, 
heden en onze toekomst. Daarom vindt HAP

dat dit bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor 
al onze inwoners, van jong tot oud. Een divers 
aanbod is belangrijk, maar ook meer aanbod in 
de kleinere dorpen.

Cultuureducatie en cultureel erfgoed
Cultuureducatie is belangrijk voor alle leer-
lingen in het basis- en voortgezet onderwijs, 
zodat ook zij kennis kunnen maken met kunst 
en cultuur.  
Ons cultureel erfgoed, zoals gemaal de Cruq-
uius, boerenhoeves, de Stompe Toren, de Ste-
lling, maar ook begraafplaatsen of de Eenden-
kooi zijn het waard voor volgende generaties te 
behouden. Iedereen kan ervan genieten en 
heeft zo toegang tot de verhalen en de kennis 
van- en over ons erfgoed.
HAP blijft zich inzetten om het unieke erfgoed 
te behouden of in ere te herstellen en hanteert 
daarvoor een ondergrens. Uniek vastgoed, 
zoals bijvoorbeeld het oude Raadhuis en 
Molen de Eersteling en het bijbehorende mole-
naarshuisje, blijven wat HAP betreft in het bezit 
van de gemeente. 
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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 
daders en snelle en adequate hulp voor slachtoffers.

Gemeentelijke datasystemen moeten voldoende be-
veiligd zijn om datalekken en hacken te voorkomen.



Haarlemmermeer is een veilige gemeente. HAP 
vindt dat als het om veiligheid gaat, de wijk-
agent de spil van de wijk is. Hij kent de bewo-
ners goed en pakt problemen die er zijn samen 
met hen aan, in samenwerking met andere 
partijen zoals straatcoaches, jongerenwerkers 
en de buitengewone opsporingsambtenaren 
(BOA’s). 

Veiligheid bereik je samen 
Alleen samen en in verbinding met de wijken 
en dorpen kunnen we criminaliteit beteugelen. 
Dat geldt zowel voor straatcriminaliteit als voor 
ondermijning.
Veiligheid in en om de school is daarbij 
essentieel, bijvoorbeeld door een stevige inzet 
op drugs- en wapenvrije scholen.
De wijkagent spoort bewoners aan om 
waakzaam te zijn en ongewenste situaties in 
hun straat te melden. Gelukkig gebeurt dit ook 
door de vele Whatsapp buurtpreventie groep-
en die in verschillende dorpen in Haarlemmer-
meer actief zijn. Een waardevolle aanvulling op 
het dagelijkse werk van onze politiemensen en 
toezichthouders.
 
HAP is voorstander van Bedrijven Investering 
Zones (BIZ) op bedrijventerreinen en winkelge-
bieden. Samen met andere ondernemers zorg-
dragen voor een schoon-heel en veilige 
werk- en leefomgeving en waar het kan met 
een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor 
Winkelgebieden en Bedrijventerreinen. 

Relationeel geweld 
Relationeel geweld is beter te voorkomen dan 
te genezen. Goede voorlichting aan alle inwo-
ners en een vangnet voor slachtoffers zijn 
essentieel. Door het herkennen van relationeel 
geweld en te weten waar je hulp kunt vinden of 
een signaal kunt afgeven, is het mogelijk voor 
omstanders om het geweld te stoppen. De 
gemeente moet slachtoffers én daders snel en 
effectief hulp bieden. Voor HAP is een huisver-
bod voor de dader vanzelfsprekend. Als dat 
niet kan is noodopvang in de eigen gemeente

van groot belang. Zo blijf je dicht bij je vrienden 
en familie. Vaak zijn kinderen de vergeten 
slachtoffers of getuigen van relationeel geweld. 
HAP wil meer aandacht juist voor hun welzijn. 
HAP vindt dat illegale prostitutie, mensenhan-
del en pooierboypraktijken krachtig bestreden 
moeten worden. De samenwerking tussen 
gemeente en scholen voor het bieden van 
deze voorlichting blijft voor HAP essentieel.

Digitale veiligheid
De relatie tussen overheid, inwoners en 
ondernemers wordt steeds vaker digitaal 
vormgegeven. Persoons- en bedrijfsgegevens 
horen veilig te zijn bij de gemeente; de privacy 
en bescherming van persoonlijke data is 
geborgd. Op initiatief van HAP is dit thema op 
de agenda van de gemeenteraad gekomen en 
is er een actieplan opgesteld om de 
gemeentelijke ICT nog beter te beveiligen tegen 
digitale aanvallen van buitenaf. HAP blijft inve-
steren in het op orde houden van de 
gemeentelijke datasystemen, zodat deze 
voldoende beveiligd blijven om datalekken en 
hacken te voorkomen. 
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Hoe gaan we

Wij willen gezonde overheidsfinanciën en zijn ons 
ervan bewust dat er met gemeenschapsgeld wordt 
gewerkt.

Financiën zijn altijd transparant en inzichtelijk en voor 
uitgaven is sober en doelmatig het uitgangspunt.

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 voort-
durend de afweging tussen noodzaak en 
betaalbaarheid en zet de mens centraal, ook bij 
de financiële keuzes. Ons uitgangspunt is dat 
de gemeente nooit meer belasting van haar 
inwoners en ondernemers vraagt dan nodig is 
voor het uitvoeren van beleid. Wij willen 
gezonde overheidsfinanciën en beseffen ons 
terdege dat er met gemeenschapsgeld wordt 
gewerkt. Financiën zijn daarom altijd transpa-
rant en inzichtelijk 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  
 Naast investeren in nieuwe woningen en 
wegen ook zorgen voor voorzieningen en 
groen
 In kleine dorpen behouden we het land-
elijke karakter en bij OV-knooppunten kiezen 
we voor verstedelijking 
 Geen uitbreiding van de Amsterdamse 
haven richting Houtrakpolder want het open 
en groene karakter van het gebied moet 
behouden blijven

Wonen in de polder
 Écht betaalbaar wonen: tenminste 60% van 
de huur- en koopwoningen moet in de sociale- 
en middeldure sector gebouwd worden
 HAP staat open voor elke oplossing die 
leidt tot blijvend betaalbare woningen
 We moeten doorbouwen, ombouwen, en 
betaalbaar voor modaal bouwen
 Leegstaande panden moeten worden 
omgebouwd tot woningen of kleine bedrijfs-
units
 Levensloopbestendig en divers bouwen is 
het uitgangspunt bij nieuwbouwplannen
 Inwoners moeten voorrang kunnen krijgen 
bij sociale woningbouw in hun dorp 
 Geen verkoop van sociale huurwoningen in 
de kleine dorpen
 Eerst bewegen dan bouwen: er worden 
pas nieuwe woningen gebouwd als het open-
baar vervoer en een passend wegennet ge-
realiseerd zijn

Een prettige leefomgeving
 Voor een prettige leefomgeving is goed 
onderhoud van straten, wegen en openbaar 
groen nodig
 Er is een kwaliteitsimpuls nodig voor een 
groene, kleurrijke en bio-diverse openbare 
ruimte
 Een groenblauwe Noord-Zuidlijn als 
natuurlijke buffer tussen de stedelijke ver-
dichting en het dorpse, open landschap

 HAP wil publiek-private samenwerking 
(Polderpact) met de agrarische sector. De 
sector kan een rol spelen als natuurbeheerder 
van waardevol cultuurlandschap of 
grootschalig openbaar groen
 HAP vindt dat de gemeente samen met 
inwoners en ondernemers verantwoordelijk is 
voor een nette, goed onderhouden en 
opgeruimde leefomgeving

Niemand tussen wal en schip 
 Bij een zorgvraag wordt doorgevraagd en 
maatwerk geboden, zodat niemand tussen wal 
en schip valt
 Bij de gemeentelijke dienstverlening staat 
de mens centraal en wordt helder ge-
communiceerd 
 Verdere verschraling van zorg en welzijn is 
wat HAP betreft onacceptabel. Zorg moet 
beschikbaar en toegankelijk 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 nu 
en is onderdeel van een rechtvaardig sociaal 
beleid
 Stille armoede en eenzaamheid moeten 
actief worden opgespoord en bestreden
 Alle voorzieningen zijn bereikbaar en 
toegankelijk voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Dat geldt ook voor de openbare 
buitenruimte en evenementen
 Iedereen in Haarlemmermeer moet 
zichzelf kunnen zijn
 Preventie is belangrijk, maar waar nodig 
moet hulp of zorg beschikbaar zijn

Invloed? Natuurlijk! 
 Iedereen die dat wil kan meedenken, 
meepraten én meebeslissen over zijn of haar 
directe leefomgeving
 Participatie vindt plaats bij de voorbereid-
ing, uitvoering en evaluatie van plannen en 
beleid 
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 Jongeren worden betrokken bij zaken die 
zij belangrijk vinden, bijvoorbeeld door de 
jongerengemeenteraad, via het digitale jong-
erenpanel en met het jeugdonderzoek
 Initiatieven van inwoners en ondernemers 
worden gestimuleerd en ondersteund waar 
dat kan 
 Participatie versterkt besluitvorming met 
kennis en invloed uit de samenleving
 Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor 
het eigen handelen. Jouw vrijheid mag de 
vrijheid van de ander niet beperken
 HAP is voorstander van een raadplegend 
referendum

Werk, groei & innovatie 
 Een goede opleiding, een stageplek en 
werk moet voor iedereen bereikbaar zijn
 De lokale economie moet zich breder 
ontwikkelen naar sectoren met groeipotentie 
en innovatiekracht  
 Wie kan werken moet 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 
krijgen lokale ondernemers voorrang
 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 
samen opstellen en uitvoeren van een 
MKB-Agenda
 Samenwerking tussen gemeente, lokaal 
bedrijfsleven en onderwijssector zorgt voor 
werk, groei en innovatie 
 HAP stimuleert leer/werkbedrijven, kennis-
centra en experimenteel onderwijs

Duurzaam leven 
 Duurzaamheid vul je praktisch in. Niet

met luchtfietserij, maar met acties thuis, in je 
bedrijf en in je leefomgeving
 Participatie en lokaal eigenaarschap is 
noodzakelijk voor draagvlak voor de energie-
transitie
 Lokale initiatieven van inwoners en be-
drijven 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
 De grenzen van de groei van Schiphol zijn 
bereikt, het aantal vluchten mag niet groeien
 HAP vindt dat groei van de luchtvaart-
activiteiten niet langer vanzelfsprekend is 
 De luchthaven moet sturen op 
toegevoegde waarde voor onze samenleving 
binnen verantwoorde kaders voor gezondheid 
en veiligheid 
 Nachtvluchten moeten worden verboden 
en de reservering van de parallelle Kaagbaan 
moet verdwijnen

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 Hoofddorp 
 We investeren in de bereikbaarheid van de 
dorpen en recreatiegebieden
 De routes voor fietsers en voetgangers 
moeten veilig zijn
 Rondom Sugar City is duidelijk parkeer-
beleid nodig voor behoud van een prettige 
leefomgeving

Jong én ouder! 
 Jongeren en hun ouders kunnen kiezen uit 
een kleine of grote school en het type
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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
 Het Juniorcollege, een brede brugklas die 
kansengelijkheid bevordert, verbetert het 
onderwijsaanbod
 Senioren willen zoveel mogelijk invloed op 
het eigen leven. Wie dat kan regelt het zelf en 
wie dat niet kan mag rekenen op maatwerk 
van de gemeente

Beweging & Ontspanning 
 Kinderen kunnen dichtbij huis buiten-
spelen op veilige en uitdagende speeltoe-
stellen in goed onderhouden speeltuintjes
 Wijkparken worden behouden en 
opgeknapt, er worden wandelpaden met 
bankjes aangelegd en langs wandelroutes 
komen beweegtoestellen
 Park21 moet een groen en recreatief park 
worden en geen pretpark
 Behoud van sportvoorzieningen in de 
wijken en dorpen gaat voor topsport
 Cultureel erfgoed en cultuureducatie zijn 
medebepalend voor de identiteit van 
Haarlemmermeer

Veiligheid 
 De wijkagent is samen met de toe-
zichthouder (BOA) zichtbaar en benaderbaar 
aanwezig als spil van de wijk
 Het Keurmerk Veilig Ondernemen blijft 
onze norm voor winkelgebieden en bedrijven-
terreinen 
 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 

Hoe gaan we dit betalen?
 Wij willen gezonde overheidsfinanciën en 
zijn ons ervan bewust dat er met gemeen-
schapsgeld wordt gewerkt 
 Financiën zijn altijd transparant en 
inzichtelijk en voor uitgaven is sober en doel-
matig het uitgangspunt
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lokaal
sociaal
betrokken

www.ikstemhap.nl
waar iedereen thuis is

Voor een Haarlemmermeer
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