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Gemeente wil
Onderzoek naar
meer AED's in de woningen voor
polder
I overlastgevers
HOOFDDORP De gemeente wil dat er meer
zogeheten AED's komen
in de polder voor directe
hulp bij een hartaanval.
Daartoe heeft het college
deze week het plan voor
een 'hartveilige' gemeente vastgesteld.
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.
Het is een hulpmiddel
voor als mensen een
hartaanval krijgen.
Wethouder Tom Horn van
Volksgezondheid zei
dinsdag dat een AED van
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levensbelang kan zijn. De
gemeente heeft zich
aangesloten bij een
organisatie die gaat
onderzoeken hoe het is
gesteld met de dekking
van AED's in Haarlemmermeer. Het streven is
uiteindelijk tot een
dekking van 80 procent te
komen. Het college wil
een jaar tijd zestien
nieuwe AED's financieren.
Samen met het onderzoek wordt daar 80.000
euro voor uitgetrokken.
De planning is dat er
uiterlijk in 2023 bijna
zestig AED's worden
bijgeplaatst.
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HOOFDDORP De gemeente Haarlemmermeer laat
onderzoek doen naar de
mogelijkheid om mensen
die geregeld voor overrast
zorgen toch gewoon
onder begeleiding
zelfstandig in een wijk of
dorp te laten wonen.
Dat heeft wethouderTem
Horn van Zorg en Welzijn
deze week bekendgemaakt tijdens het
wekelijkse gesprek met
de pers. Het project
luistert naar de fraaie
naam Skaeve Huse, Deens
voor 'bijzondere huizen',
en betreft huizen voor
mensen met een
bijzondere leefwijze. In de
praktijk gaat het om
mensen die regelmatig
overlast veroorzaken en
vaak meerdere problemen hebben in hun leven.
De opzet is ook om deze
groep gewoon in een wijk
te laten wonen. Waar ze
nu nogal eens hun
huurwoning worden ·
uitgezet, is het de
bedoeling dat ze straks
wel met steun zelfstandig
kunnen blijven wonen. In
meerdere steden, zoals
Utrecht, Amsterdam,
Rotterdam en Enschede is
deze werkwijze al met
succes beproefd, zo
vertelde de wethouder de
tijdens het gesprek
aanwezige pers.
Horn denkt bij het soort
woning dat nodig is aan
containerwoningen van
zo'n 30 vierkante meter.

Zomers spektakel tijdens strandfeest in dorpshuis De Meerkoet
BROE Leden van The Legendairs Brassband verzorgen een optreden tijdens de Summer Be ach Party in De Meerkoet. Het dorpshuis
in Lisserbroek werd zaterdag 7 juli voor eenmaal omgetoverd tot een tropisch strand inclusief palmbomen en allerlei andere zaken die je
maar aan de zomer kunt linken. Activiteitenvereniging Koet Actief had zelfs professionele cocktailshakers ingehuurd om de aanwezigen
tijdens het feest te voorzien van een heerlijk zomers drankje. Een heerlijk avondje in de tropen dus voor de bezoekers.
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CRASH ~oet weg uit fort
'We moeten weg
om leeg fort te
kunnen verkopen'
AALSMEERDERBRUG Om stichtings-

bestuurder Jan Springintveld te citeren: het hoge woord is er uit. Het
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 moet weg uit het 'Fort
bij Aalsmeer'. Meer dan een jaar is
er overleg gevoerd tussen gemeente
en stichtingsbestuur, zijn er allerlei
opties gepasseerd maar blijft er uiteindelijk één over: het museum
moet uit het fort en op zoek naar een
nieuwe locatie.
Dat heeft de stichting bekend gemaaRt in een persbericht nadat er
de afgelopen dagen al allerlei be-

richten rondgingen over een aanstaand vertrek. In het persbericht
geeft de secretaris onder meer aan
het museum bijna 10 jaar gehuisvest
is geweest in het fort en dat wethouder Derk Reneman vorige week
tijdens een bijeenkomst met vrijwilligers zijn plannen heeft ontvouwd.
"Daaruit kon maar één conclusie
getrokken worden", aldus de secretaris, die al ruim 20 jaar verbonden
is aan het museum. "CRASH moet
vertrekken om het fort leeg op te
kunnen leveren voor verkoop."
Een betreurenswaardig besluit aldus het stichtingsbestuur, dat het
fort juist zag als de ideale locatie
voor 'hun' museum. Passend bij de
sfeer en de uitstraling van het museum en bij het verhaal dat CRASH
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wil blijven uitdragen en dat gaat
over de Tweede Wereldoorlog, en
dan met name het Haarlemmermeerse aandeel. "Waar kun je dat
beter vertellen dan in een fort in
Haarlemmermeer?"
Daarvoor moet nu dus een nieuwe
ideale locatie gevonden worden.
Uit het persbericht blijkt dat hiervoor naar meerdere alternatieven
is gekeken, zonder overigens een
specifieke locatie te noemen. Maar
in het 'berichtencircuit' circuleert
inmiddels wel de naam van het onlangs opgerichte Transportmuseum
in Nieuw-Vennep.
De wethouder heeft via zijn woor<lvoerder laten weten in gesprek te
willen gaan met het stichtingsbestuur.

Filmprogramma van deze week.
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