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W i j k f e e s t 
2014
Het wijkfeest van 2014 was 
een groot succes te noemen. 
Wij verheugen ons al op het 
wijkfeest 2015

25 jaar

Wat gebeurt er allemaal in 
Hoofddorp-Oost?
Deze zomer werd de bestaande 
schoolzone uitgebreid. 
De herinrichting van de 
Boslaan, de Nieuweweg en 
de Burgemeester Pabstlaan 
maken de schoolzone een 
stuk duidelijker zichtbaar 
en met snelheidsremmende 
maatregelen, een verlaging 
van de maximum snelheid naar 
30 km/u en de aanpassingen 
van oversteekplaatsen moet 
de schoolzone een stuk 
veiliger worden. 

Natuurlijk is de verkeersveiligheid 
ook sterk afhankelijk van het gedrag 
van weggebruikers. Verminderd 
sociaal gedrag, te hoge snelheden, 
dubbel parkeren, enzovoort, 
bedreigen de veiligheid van onze 
schoolgaande kinderen. Het bestuur 
van de wijkraad vraagt een ieder om 
zich dan ook te realiseren dat het 
hier niet gaat om autootje pesten, 
maar juist om die veiligheid van de 
kinderen in de lagereschoolleeftijd.

Plastikafvalinzameling
Eindelijk heeft de gemeente dan 
toch nog voor de verkiezingen 
besloten dat in de hele gemeente, 
dus ook in Hoofddorp-Oost 
bij de bestaande brengparkjes 
ondergrondse plastikafvalcontainers 
zijn geplaatst. De wijkraad heeft 
hier vele jaren voor gepleit, samen 

met de andere wijkraden in onder 
anderen Hoofddorp. De afgelopen 
jaren werd die beslissing echter 
steeds naar voren geschoven. 
Verschillende bewoners hebben 
de wijkraad gesteund met brieven 
en e-mails aan de gemeente. Het 
bestuur van de wijkraad is dan ook 
opgelucht dat het er eindelijk van is 
gekomen. Verpakkingsafval maakt 
tegenwoordig een onevenredig 
groot deel uit van wat mensen weg 
moeten gooien. Deze ondergrondse 
plastikafvalcontainers zorgen er 
dus voor dat de restafvalcontainer 
minder vol zal zijn. 

Hebt u de afgelopen jaren een 
grote restafvalcontainer (240 liter) 
moeten gebruiken, dan is het nu 
misschien mogelijk om bij scheiding 
van glas, papier en plastikafval de 
grote container (240 liter) bij de 
Meerlanden om te ruilen voor een 
kleinere container (120 liter). Dat 
scheelt jaarlijks al snel zo’n � 60,- 
aan afvalstoffenheffi ng. Kijk dus 
vooral kritisch of u werkelijk die 
grote 240 liter restafvalcontainer 
nog nodig hebt. 

Wijkfeest 2014
Het uitgebreide wijkfeest met 
rommelmarkt is dit jaar duidelijk 
een succes verhaal, dat door 
heel weinig vrijwilligers vanuit 
de wijkraad werd georganiseerd. 

Vooral dankzij de medewerking van 
de Kruiskerk en haar vrijwilligers 
kunnen we spreken van een echt 
wijkfeest waar voor alle bewoners 
van Hoofddorp-Oost met plezier 
en in een gezellige sfeer konden 
genieten van muziek, theater 
en heel veel informatie naast de 
rommelmarkt waar veel zaken van 
eigenaar wisselden. Dit jaar was de 
coördinatie in handen van Nathalie 
Beltman, opbouwmedewerkster 
van de stichting MeerWaarde.

De wijkraad wil ook in 2015 
graag een wijkfeest organiseren. 
Wij zouden dan ook nog een 
aantal bewoners willen vragen 
om hand- en spandiensten 
aan de wijkfeestcommissie te 
willen verlenen. Hebt u ideeën, 
suggesties of verbeterpunten voor 
het wijkfeest, dan kunt u die aan 
de wijkfeestcommissie doorgeven 
via het e-mail adres wijkfeest@
wijkraadhoofddorpoost.nl

De wijkfeestcommissie gaat in 
november de plannen voor het 
wijkfeest 2015 weer opstarten.

Leeghwaterkwartier
Vanaf de eeuwwisseling heeft de 
gemeente met het idee gespeeld 
om de Leeghwaterbuurt te 
herinrichten. De bouw uit de 50-
er jaren voldeed niet meer aan 

de huidige woonnormen en de 
buurt begon te verpauperen. Het 
afgelopen voorjaar werd het eerste 
deel van die buurt gesloopt. Vanaf 
14 augustus jl. lagen de nieuwe 
plannen ter inzage. Alle bewoners/
belanghebbenden kregen 6 
weken de tijd om de gemeente te 
informeren over zaken die anders of 
beter zouden moeten.

Naar aanleiding van ingekomen 
berichten via de website www.
wijkraadhoofddorpoost.nl heeft 
het bestuur van de wijkraad haar 
inbreng bij de gemeente kenbaar 
gemaakt. 

Verkeerslichten Hoofdweg – 
Pabstlaan
De wijkraad Hoofddorp-Oost heeft 
samen met de Bewonerscommissie 
Dokterswijk en het bestuur van 
de wijkraad Hoofddorp-Noord bij 
de gemeente aangegeven dat de 
verkeerslichten meer functioneren 
als stoplichten die ernstige 
verkeershinder veroorzaakten met 
lange fi les op de Pabstlaan en 
riskant sluipverkeer tot gevolg. In 
overleg met de gemeente zijn een 
aantal verbeterpunten ingevoerd. 
Van u horen wij graag of die 
verbeterpunten ook werken. Laat 
het ons per e-mail weten op (info@
wijkraadhoofddorpoost.nl)
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Het bestuur van de wijkraad heeft ook voor de 
komende maanden al de nodige zaken in de agenda 
staan. Een paar zaken zijn direct voor U als bewoner 
in de wijk van belang. 

Wijkschouw
Om te beginnen is dat de zogenaamde wijkschouw. Samen met 
ambtenaren van een aantal gemeentelijke afdelingen gaat de wijkraad 
door de wijk lopen om de knelpunten op het gebied van onderhoud, 
vernielingen, overlast en infrastructuur ter plaatse te bekijken en te 
bespreken. De wijkschouw zal rond 10 november plaatsvinden. 

Natuurlijk is daarbij wel van belang dat bewoners zulke knelpunten 
melden bij de wijkraad. Dat kan via info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Kerstbomeninzamelingsactie
Vervolgens staat de Kerstbomeninzamelingsactie gepland op 10 januari 
2015. Alle kinderen uit de wijk kunnen dan kerstbomen inleveren op 
de zelfde plek als voorgaande jaren, het parkeerterrein van de Fanny 
Blankes Koenhal. De beloning is 50 cent per ingeleverde boom en een 
lot voor de kinderloterij.

LET OP! De inlevertijden zijn echter veranderd!
Op 10 januari 2015 is de inzamelingstijd ‘s morgens tussen 9.30 uur 
en 11.30 uur
Dus niet meer in de middag!

Informatieavond
In overleg met de wijkraad verzorgt de gemeente een informatieavond 
voor alle bewoners. Deze avond is speciaal gericht op de evaluatie van 
de nieuwe schoolzone, de aansluiting Nieuweweg op de Pabstlaan en 
de fietssuggestiestroken. 

Buiten het geven van informatie stelt de gemeente U als bewoner ook 
in de gelegenheid om uw ideeën en suggesties ter verbetering in te 
brengen. Dat kunt u ook via de wijkraad doen, door ons uw ideeën 
en suggesties via info@wijkraadhoofdddorpoost.nl  toe te sturen. Maar 
ook dan is het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners deelnemen aan 
de avond. 

Een datum wordt te zijner tijd bekend gemaakt in een brief van de 
gemeente.

De agenda

Bomen rooien in de wijk!
Jaarlijks ontvangt de 
wijkraad van de ge-
meente een bomenrooili-
jst. In die lijst worden de 
bomen, de plaats waar zij 
staan en de reden waar-
om de bomen worden 
gerooid aangegeven. Voor 
dit najaar zijn dat in onze 
wijk de volgende bomen.

Paardenkastanje, achter 
Kalorama 56 
In de boom is schimmel aanwezig 
en de boom is bijna dood. Er is 
geen herplantplicht.

Gewone Esdoorn, ter 
hoogte van Nieuweweg 
33. 
Deze boom staat te dicht op de 
erfgrens. Er is geen herplantplicht.

Gewone Esdoorn ter 
hoogte van Nieuweweg 
65. 
De boom verkeert in een slechte 
staat. Er is geen herplantplicht.

Linde ter hoogte van het 
Skate park aan de Prins 
Hendriklaan. 
De boom is dood. Er geldt hier 
herplantplicht.

Els ter hoogte van de 
Vrijbuiterhof 6. 
Deze boom staat te dicht op de 
erfgrens. Er is geen herplantplicht.

Deze lijst met bomen stond in 
augustus al op de website www.
wijkraadhoofddorp.nl
U was toen ook in de gelegenheid 
om daar op te reageren.

Mocht u van mening zijn dat ook 
andere bomen zouden moeten 
worden gerooid of bent u juist 
van mening dat er bomen zijn die 
niet zou moeten worden gerooid 
of dat er vaker een herplantplicht 
zou moeten gelden, laat het de 
wijkraad dan weten via e-mail: 
info@wijkraadhoofddorpoost.nl

In de gemeente Haarlemmermeer 
staan veel Iepen. Deze bomen 
zijn gevoelig voor de Iepenziekte. 
Dat is een ziekte die zich heel snel 
kan verspreiden, daarom vraagt 
de gemeente alle bewoners om 
als men zieke iepen aantreft in de 
gemeente  Haarlemmermeer (ge-
meentelijke of particuliere bomen), 
deze op werkdagen tussen 9.00 
en 17.00 uur door te geven aan de 
gemeente via het Servicecentrum, 
telefoonnummer 0900- 1852.  

Informatie over Iepenziekte kunt 
u vinden op de website van de 
gemeente: www.haarlemmermeer.
nl zoekvraag “iepenziekte”.

In overleg met de 
gemeente is besloten 
om de situatie rond 
de aansluiting van de 
Burg. Pabstlaan op de 
Nieuweweg binnen de 
nieuwe schoolzone te 
evalueren. 

Daartoe zal de gemeente aan het 
einde van dit jaar of begin volgend 
jaar een informatie bijeenkomst 
organiseren waar alle bewoners 
van Hoofddorp-Oost informatie 
kunnen krijgen over de mogelijke 
verbeteringen aan die situatie. 
Daarnaast kunnen bewoners ook 
zelf ideeën en suggesties indienen. 
Voor dat laatste stelt de wijkraad in 
november/december haar website 

www.wijkraadhoofddorpoost.nl 
ter beschikking. Het is voor de 
verkeersveiligheid van belang dat 
zoveel mogelijk bewoners ook 
daadwerkelijk meedenken met 
het bestuur van de wijkraad en de 
gemeente.

Ook de uitbreiding van de schoolzone 
en de fietssuggestiestroken langs 
de Boslaan, Sweelincksingel en de 
Nieuweweg worden geëvalueerd. 
Van bewoners wordt gevraagd om 
in de komende maanden kritisch te 
kijken naar de nieuwe situatie en 
te zoeken naar verbeteringen. Het 
bestuur van de wijkraad  neemt 
graag uw suggesties mee in het 
overleg met de gemeente. (e-mail: 
info@wijkraadhoofddorpoost.nl)

Verkeersveiligheid in de wijk
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Voor klachten en meldingen: 
kunt u terecht op
www.haarlemmermeer.nl of 
telefoon 0900-1852

In geval van overlast door jongeren
Kunt u dit direct melden bij de 
Straatcoaches!
straatcoaches@haarlemmermeer.nl

U kunt ook terecht bij de 
Jongerenwerkers van 
Meerwaarde
diedeke.brouwer@meerwaarde.nl  
mirjam.luyten@meerwaarde.nl

Aangiften van vandalisme en 
criminele zaken moet u melden 
bij de Politie 0900-8844 of in 
noodgevallen 112; U kunt alle 
politie zaken  ook melden bij onze 
wijkagent: 
ton.fokker@kennemerland.politie.nl

Bij dier in nood bel 023-524 6899, 
dierenambulance van de 
Dierenbescherming Haarlem of
023-5653315 dierenambulance
Haarlemmermeer

Zoals u wellicht via de media 
heeft vernomen krijgen 
gemeenten er vanaf 2015 
taken bij. Zo ook gemeente 
Haarlemmermeer. 
Wat betekenen de veranderingen 
voor u? De gemeente wil de zorg 
en ondersteuning van inwoners van 
0 tot 100 beter organiseren, dichtbij 
inwoners, onder het motto ‘Meer 
voor elkaar’. U kunt zich de komende 
maanden op verschillende manieren 
over de aanpak laten informeren. 

7 oktober:
informatieavond 
(onder voorbehoud)
Het college heeft het voornemen 
het beleidsplan in september vrij 
te geven voor inspraak en hierover 
een informatieavond te organiseren. 
Deze vindt vermoedelijk plaats 
op dinsdag 7 oktober. Tijdens 
de avond kunt u zich o.a. laten 
informeren over de nieuwe 
wetgeving, het overgangsrecht, 
(her)indicaties, veranderingen ten 
aanzien van huishoudelijke hulp, 
het persoonsgebonden budget, 
cliëntondersteuning, keuzevrijheid 
en over de samenwerking met 
professionals zoals huisartsen en 
wijkverpleegkundigen. 

Op de hoogte blijven? 
Wilt u automatisch het laatste 
nieuws per e-mail ontvangen? 
Abonneer u dan op de nieuwsbrief 
Meer voor elkaar. Laat hiervoor 
op de homepage van www.
meervoorelkaar.net uw e-mailadres 
achter. Heeft u een voorbeeld 
van Meer voor elkaar of een 
vraag? Stuur dan een e-mail naar 
meervoorelkaar@haarlemmermeer.
nl. 

Veranderingen 
zorg en onder-
steuning

Meertuinders

De bewonersraad
Zoals elke vereniging en 
stichting die uitsluitend 
met vrijwilligers werkt 
kampt ook de Wijkraad 
Hoofddorp-Oost met een 
chronisch gebrek aan 
vrijwilligers. 

Dat terwijl vrijwilligers binnen de 
wijkraad zich alleen hoeven bezig 
te houden met zaken die hen 
interesseren. Geen ingewikkelde 
procedures of voorschriften, geen 
vaste afspraken of ‘werktijden’. 
Hebt u belangstelling voor uw 
leefomgeving en hebt u een 
eigen mening over dingen als 
groenvoorziening, speelplaatsen, 

veiligheid in uw omgeving, 
verkeerssituaties of woonomgeving, 
dan kunt u zich aanmelden voor de 
bewonersraad. 

Als lid van de bewonersraad 
wordt u per e-mail op de hoogte 
gehouden van voor de bewoners 
belangrijke informatie. Een enkele 
keer wordt een vergadering bijeen 
geroepen waarin lopende zaken 
worden besproken. Het gaat dan 
vooral om zaken die de Wijkraad 
met de gemeente moet bespreken. 
Dat kunnen ook door u ingebrachte 
punten zijn. Van u wordt verwacht 
dat u zelf zaken inbrengt die in uw 
straat of omgeving spelen. Maar ook 
dat u, uw buren en andere bewoners 

zo nu en dan polst om zaken die de 
leefomgeving aangenamer kunnen 
maken. Ook het organiseren van 
een straatbarbeque kunt u met 
steun van de wijkraad op u nemen. 
Die steun kan onder anderen 
inhouden het aanvragen van een 
fi nanciële bijdrage of het lenen van 
een partytent.

Daarnaast wordt geheel vrijblijvend 
aan bewonersraadleden gevraagd 
om, zo mogelijk, hand en 
spandiensten voor en op het 
wijkfeest, de kerstbomeninzameling 
of andere activiteiten te bieden.

Aanmelden kan via info@
wijkraadhoofddorpoost.nl

	  

Het is gezond, want je bent lekker 
buiten actief bezig en kan een 
groot deel van het jaar genieten 
van zelf gekweekte groenten 
en fruit. Het is sociaal, want op 
een moestuincomplex ontmoet 
je altijd leuke, gelijkgestemde 
mensen, kun je van elkaar leren 
en waar nodig elkaar behulpzaam 
zijn. Het is duurzaam, want als 
je goed samenwerkt met de 
natuur, hoef je geen schadelijke 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken 
en gooi je bijna niets weg.

Wat heb je er voor nodig?
Betrokkenheid bij de natuur; 
je iedere dag weer kunnen 
verwonderen over de groeikracht, 
de verscheidenheid aan bloemen 
en de soms overvloedige oogst. 
Lef en doorzettingsvermogen; er 
zijn boeken volgeschreven over het 
abc van het moestuinieren, geen 
jaar is het zelfde en ieder seizoen 
stellen de gekweekte gewassen 
je weer voor nieuwe uitdagingen. 
Gezonde belangstelling; een 
moestuin heb je nooit alleen, houdt 
dus rekening met je buren, kijk 
hoe zij zaken aanpakken en zet je 
af en toe samen in voor algemene 
werkzaamheden. 

Waar kun je terecht?
In Hoofddorp-oost ligt het 
terrein met 248 tuinen van De 
Meertuinders. Een standaardtuin 
is ca. 100 m2., maar er zijn ook 
tuinen van 170 m2, dus keus 
genoeg. En......er zijn nog tuinen 
vrij! Om een tuin te kunnen huren 
moet je lid worden van onze 

vereniging. Alleen inwoners van 
de gemeente Haarlemmermeer 
kunnen lid worden.

Zin gekregen in een 
moestuin?
Maak een afspraak met onze 
secretaris, Mijndert van der Wal 
(06-44410402), voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. Of kom 
gewoon op een zaterdagochtend 
tussen 10:00 en 12:00 uur eens 
langs op ons complex aan de 
Willem Pijperlaan 85 in de wijk 
Kalorama.

Wie zijn De Meertuinders?
Onze vereniging is in 1982 
opgericht en heeft ca. 140 leden, 
waarvan een aantal meerdere 
tuinen huurt. De leden worden 
regelmatig met een digitale 
nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden van de actuele zaken. 
Op www.moestuindemeertuinders.
nl zijn onder meer tuintips, 
achtergrondinformatie en links naar 
andere interessante sites te vinden.

Een maal per jaar kunnen leden op 
de Algemene Ledenvergadering 
invloed uitoefenen op het door 
het bestuur gevoerde beleid. Door 
gezamenlijke inkoop kunnen 
leden een aantrekkelijke korting 
krijgen op zaden, plantmateriaal, 
mest, compost en tal van 
andere tuinbenodigdheden. Elke 
zaterdagochtend om 11:00 is er 
een gezamenlijk koffi e-uurtje, 
waar de sociale contacten worden 
onderhouden.


