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Horeca en
theatertje op
forteiland

Serge Schoemaker van Stichting Fort van Hoofddorp.
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Vernieuwd fort dichterbij
Wessel Mekking

w.mekking@hollandmediacombinatie.nl

Hoofddorp Q De transformatie van
het eiland van het Fort bij Hoofddorp tot een stadspark met openluchttheater en horeca, is een flinke
stap dichter bij gekomen. Voor het
plan van Stichting Fort van Hoofddorp is de benodigde omgevingsvergunning verleend.
Architect Serge Schoemaker, een
van de initiatiefnemers, hoopt dat
in het voorjaar de eerste werkzaamheden bij het fort beginnen.
Hij houdt een slag om de arm,

omdat de plannen de komende
weken nog ter inzage liggen en
tegenstanders in beroep kunnen
gaan tegen het verlenen van de
vergunning.
Over het plan werden eerder twee
zienswijzen ingediend. Aan bezwaren is volgens Schoemaker tegemoetgekomen door de voorgenomen horeca eerder te laten sluiten,
om 22 uur in plaats om middernacht. Desondanks sluit hij niet uit
dat nog bezwaar wordt gemaakt
tegen de plannen.
Schoemaker vertelt dat de stichting
met meerdere kandidaten in gesprek is over de vestiging van een
restaurant in het Fort bij Hoofd-

Veiligheid eerst,
daarna de rest
Bart Boele

Hoofddorp Q Veiligheid heeft als
prioriteit nummer een: kunnen er
slachtoffers vallen? Daarna wordt
gekeken of er mensen ziek kunnen
worden, of het milieu wordt aangetast, of de leefomgeving onder druk
komt te staan en of het imago van de
gemeente wordt geschaad.
Deze prioritering is de leidraad voor
de handhavingstaak van de gemeente Haarlemmermeer. Het is een methode om te voorkomen dat overal
altijd meteen wordt opgetreden.
Daarvoor is niet genoeg personeel
maar het is ook lang niet altijd nodig.
In een uitleg aan de gemeenteraad
geven B en W als voorbeeld illegaal
wonen. ,,Het komt relatief veel voor
dat er woningen zijn gerealiseerd op
plaatsen waar dat niet is toegestaan,
bijvoorbeeld op bedrijventerreinen

of in bijgebouwen bij woningen.,,Er
wordt eerst gekeken of er meteen
moet worden opgetreden. Als de
woning (brand)veilig is hoeft dat
niet. Als er geen onevenredig negatieve gevolgen zijn voor andere bewoners of bedrijven in de omgeving
is nog minder haast nodig, zeker als
een woning kan worden gelegaliseerd. Als dat niet kan wordt gekeken of de woning bijvoorbeeld in de
buurt van (zware) industrie staat.
Als dat niet zo is wordt de prioriteit
om er iets aan te doen nog verder afgeschaald.’’

Illegale bewoning
Illegale bewoning komt veel voor in
Haarlemmermeer, weten B en W,
,,bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of in bijgebouwen bij woningen. Dit komt onder andere door het
grote gebrek aan beschikbare woonruimte.’’

dorp, dat onderdeel is van de Stelling van Amsterdam. Pas als de
omgevingsvergunning daadwerkelijk binnen is, kunnen volgens hem
concrete afspraken worden gemaakt over de horeca.
Dat geldt ook voor de fondsenwerving waarmee nog twee ton binnengehaald moet worden. De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer betalen
al elk 1,1 miljoen euro om de plannen werkelijkheid te laten worden.
Het forteiland wordt een plek waar
de Hoofddorpers elkaar ontmoeten, hopen de initiatiefnemers.
Voor het restaurant wordt een
terras aangelegd. Op de binnen-

plaats van het fort komt een openluchttheater. Bij het fortgebouw
wordt een nieuw wandelpad aangelegd en naast de bestaande toegangsweg een nieuwe brug.
De stichting hoopt dat het vernieuwde fort begin 2019 opengaat.
Het gebouw was tot voor een paar
jaar geleden decennia lang het
domein van Sportschutters Vereniging Buitenveldert. Nu het fort
leegstaat, valt het regelmatig ten
prooi aan vandalisme, vertelt
Schoemaker. Jongeren braken
volgens hem meerdere keren in en
richtten vernielingen aan.
Op het forteiland komen geen
parkeerplaatsen voor bezoekers.

Dat is een bewuste keuze van de
stichting, die zo wil voorkomen
dat die heen en weer rijden naar
het fort om een parkeerplek te
zoeken. De bushalte Wallenbergstraat, op 250 meter van het fort,
wordt getransformeerd tot kissand-ridezone, aldus de stichting.
De halte wordt het startpunt van
het nieuwe fortpad.
Eerder beloofde verkeerswethouder Derk Reneman dat zal worden
gehandhaafd als rond het forteiland overlast ontstaat van foutparkeerders. Desondanks maakt
buurtvereniging Het Oude Buurtje
zich zorgen over de toekomstige
parkeer- en verkeerssituatie.

Onafhankelijk expert helpt met
zoeken naar plek Tennet-station
Bart Boele

Hoofddorp Q Een onafhankelijk expert begeleidt de gemeente Haarlemmermeer bij de komst van een
transformatorstation van Tennet bij
Rijsenhout. Hij gaat een zogenaamde second opinion geven zodra Tennet een locatie voor het immense gebouw heeft gevonden.
De voorkeurslocatie van Tennet
voor het honderden meters lange en
25 meter hoge gebouw is pal naast
de sportvelden van Rijsenhout. De
dorpsbewoners zijn daar fel tegen.
Tennet heeft nog twee andere opties, maar die kosten meer geld.
Nutsbedrijven moeten van de overheid tegen zo laag mogelijke kosten
werken.

Geen vergunning
Er is nog geen vergunning voor een
transformatorgebouw aangevraagd
en het is de gemeente ook niet bekend op welke termijn die aanvraag

gaat komen. Tennet zelf hield het er
tot nu toe op dat er voor de zomer
van 2018 een aanvraag zou worden
ingediend.
De onafhankelijk adviseur wordt
door B en W genoemd in antwoord
op vragen van raadslid Anneke van
der Veer. Zij heeft ook vragen gesteld over de vertrouwenscrisis tussen Rijsenhout en de gemeente. B en
W zeggen dat die crisis over is, maar
volgens de dorpsraad is er nog niets
veranderd. De dorpsraad zegt slecht
of helemaal niet door de gemeente
te worden geïnformeerd over komende ontwikkelingen in het dorp.

Vragen
Van der Veer wil van B en W weten
wat zij daar aan gaan doen. Ze heeft
haar vragen gesteld nadat de dorpsraad een feitenrelaas heeft opgesteld
over de ontwikkelingen rond het
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk. De gemeente maakt plannen voor dat fort en gaat een villa er-

Vergunning moet
nog worden
aangevraagd
naast slopen. De dorpsraad zou daar
daarover ondanks toezeggingen
geen enkele informatie krijgen. Vragen van dorpsbewoners zouden niet
worden beantwoord.
De dorpsraad heeft meegewerkt aan
een onderzoek van de stichting Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie
van Industrieel Erfgoed naar de
haalbaarheid van plannen voor het
fort. Het rapport is niet aan de
dorpsraad gegeven omdat de gemeente opdrachtgever is. De gemeente heeft het document ook niet
verstrekt. Van der Veer wil weten
waarom niet.

