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Bewonersinformatieavond
12 oktober 2015 vanaf 
20.00 u In het Raadhuis!
Brandveiligheid! Hoe 
voorkom je brand? 

Wat gebeurt er allemaal in 
Hoofddorp-Oost?

Wijkkrant 3 - 2015

Het wijkfeest op 30 mei 
jongstleden was weer 
een druk bezocht feest 
van ontmoeting en 
gezelligheid. 
Buiten de ijzige wind hadden we een 
prima dag met zon, in plaats van de 
‘beloofde’ regen. Ook de ‘wijkraad 
parkeervergunningen’ voor de 
kraamhouders werden positief 
ontvangen. Voor Nederlandse 
begrippen werd er maar heel weinig 
geklaagd en gemopperd. En dat is 
een compliment aan de dames die 
het feest hebben georganiseerd.

Het goede doel!
Voor het goede doel werd geld 
ingezameld. Dit jaar was het 
goede doel “De Zevenster”. “De 
Zevenster” behandelt en begeleidt 
kinderen met een (vermoeden van) 
een ontwikkelings-achterstand, 
een verstandelijke of meervoudige 
handicap. Ook deze opvang is in 
onze wijk gevestigd. De opbrengst 
van het wijkfeest was dit jaar � 552,-. 
Met dit bedrag is een goedgekeurde 
en gecertifi ceerde trampoline 
voor de kinderen aangeschaft. De 

overdracht en het in gebruik nemen 
hebben al plaatsgevonden. 

Bewonersinformatieavond
Op maandag 12 oktober 
aanstaande houdt de wijkraad 
in nauwe samenwerking met de 
gemeente een informatieavond 
over brandveiligheid (zie voor meer 
informatie de achterpagina van deze 
krant. Voor up-to-date informatie 
kunt u op onze website en op onze 
facebook pagina terecht. http://
www.wijkraadhoofddorpoost .
nl en www.facebook.com/
wijkraadhoofddorpoost

Leeghwaterkwartier.
De eerste bewoners van het nieuwe 
Leeghwaterkwartier ontvingen al 
voor de zomer hun sleutel. Het is 
werkelijk een mooi stukje woonwijk 
met veel bedrijvigheid. Ook de 
groenteboer is over naar zijn nieuwe 
pand. Het tweede deel van dit 
stukje van onze wijk is ook al bijna 
klaar. Voor de kerst kan het hele 
Leeghwaterkwartier bewoond zijn. 
Ook de fi etsweg is al voor de helft 
berijdbaar. Zodra deze buurt klaar 

is, maakt dit ook de fi etsweg een 
veiliger doorgang van Nieuweweg 
naar de Boslaan en naar de scholen 
aan de van den Berghlaan.
Ensemble.
Het project Ensemble langs de Burg. 
Pabstlaan vordert al snel. Dit najaar 
zullen de eerste woningen worden 
opgeleverd.
Eikenhove.
Het heien is al weer een maand 
achter de rug en de funderingen 
liggen er. Over het heien is wel wat 
te doen geweest. De aannemer en 
de eigenaar, Woonzorg Nederland, 
hebben in samenspraak met 
omwonenden besloten de heipalen 
te boren in plaats van te trillen of 
te heien. 
Voor mensen die belangstelling 
hebben in deze 3 kamer 
appartementen wordt, na de 
start van de bouw, op de site 
van Woonzorg Nederland (www.
woonzorg.nl) informatie geplaatst 
over de verhuur van de woningen.
De Beuksepoort.
Onze laatste informatie is dat men 
is begonnen met het slopen van de 
kantoorpanden. Op het moment 

van schrijven was er nog geen begin 
gemaakt. Langs dit stukje Kruisweg 
zullen ook ééngezinswoningen en 
appartementen worden gebouwd. 
Er wordt niet hoger gebouwd dan 
de hoogte van de kantoren.

Aansluiting Burgemeester 
Pabstlaan op de 
Nieuweweg.
Door de grote hoeveelheid 
onderhoudswerk binnen de 
gemeente was het niet mogelijk om 
de voorgenomen aanpassingen op 
deze aansluiting aan te brengen. De 
werkzaamheden staan nu gepland 
in de week van de herfstvakantie 
van 19 t/m 23 oktober. De 
veiligheid op dit punt is daarom 
nog steeds beneden de maat. Toch 
zijn er volgens onze informatie 
nog geen echt gevaarlijke situaties 
voorgekomen.
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Behalve oude kleding 
kunnen ook handdoeken, 
lakens, knuffelberen, 
gordijnen, petten en zelfs 
schoenen en tassen in de 
textielverzamelcontainers. 
Niet alleen onbeschadigd textiel, 
maar juist ook gescheurde 
theedoeken, kapotte spijkerbroeken 
of die ene schoen. 
Het ingezamelde textiel wordt 
honderd procent gerecycled. Kleding 
en schoenen die nog in goede staat 
verkeren, krijgen een tweede leven 
in landen waar mensen minder te 
besteden hebben. En versleten of 

beschadigd textiel wordt verwerkt 
tot poetsdoeken, verhuisdekens of 
vulling voor kussens in auto’s.

Uit de jaarlijkse analyses blijkt dat 
textiel nog vaak met het restafval 
wordt weggegooid. Textiel wordt 
dan verbrand en dat is niet nodig. 

Er zijn verzamelcontainers voor 
textiel bij winkelcentra en in 
woonkernen. Kleding en schoenen 
die nog in goede staat zijn, zijn 
ook welkom bij de Meerwinkel, 
Daalmeerstraat 9 in Hoofddorp. 
Meerlanden haalt tweemaal per jaar 
textiel huis-aan-huis op.

Oud textiel gerecycled

Wijkcentrum Hoofddorp-Oost

Nieuws van BGH

Samen houden we de buurt 
schoon

Al jaren hebben 
verschillende bewoners 
gevraagd om een 
wijkgebouwtje. Al 
was het maar als 
ontmoetingsplaats in de 
wijk. 
Jaren lang was dit mogelijk bij de ‘OBS 
Freinetschool’ die tegenwoordig 
OBS ‘de Ontdekking’ heet. Een 
paar jaar geleden werd het beleid 
gewijzigd en was deze kleinschalige 
maar belangrijke ontmoetingsplaats 
niet meer beschikbaar. De wijkraad 
zou die mogelijkheid graag weer 
terug hebben. Maar er is veel 
meer mogelijk als de wijkraad 
de beschikking krijgt over een 
gebouwtje. Zelf denken wij aan 
‘s morgens koffi eclubjes waar 
iedere bewoner die toevallig thuis 
zit andere buurtbewoners kan 
ontmoeten. Maar ‘s avonds ook 
brei/haak clubjes, kaart clubjes, 
sjoelen, darten, schaken, dammen, 
etc. Allemaal om weer eens wat 
meer contacten met mede bewoners 
te krijgen. De wijkraad denkt dat er 
ook spreekuren gehouden kunnen 
worden door de wijkraad zelf en 
door politie, maatschappelijk werk 

en contact activiteiten in het kader 
van het sociaal domein. Denk 
daarbij aan participatie in de zorg. 

Enquête wel of geen wijkcentrum?
Is er behoefte aan 
gemeenschappelijke activiteiten van 
en met medebewoners?
De vraag is of u, als bewoner, ook 
belangstelling heeft voor zo’n 
wijkcentrum, of u er ook gebruik 
van zou maken. Zou u ook mee 
willen werken aan de exploitatie, 
of hebt u zelf ideeën om iets te 
organiseren. 

Om de vragen waar het 
wijkraadbestuur voor staat te 
kunnen beantwoorden, vragen wij 
u om de enquête in te vullen en op 
te sturen naar Van den Berghlaan 
365 of via onze website. Wij zouden 
uw reactie graag vóór 10 oktober 
ontvangen, zodat wij u op de 
informatieavond kunnen informeren 
over de belangstelling.

Is er behoefte aan een 
wijkgebouwtje? Wij stellen 
uw mening zeer op prijs! 
(Zie pag. 4)

Wij haalden voor u 
de informatie, uit 
de nieuwsbrief van 
de Belangrengroep   
Gehandicapten 
Haarlemmermeer.

BGHopschool 
Het nieuwe schooljaar is weer van 
start gegaan en binnenkort zullen 
de basisscholen benaderd worden 
door het project BGHopschool. 2 
vrijwilligers komen een dagdeel 
op school, om de groepen 7 en 
8 informatie te geven over wat 
het betekent om een handicap 
te hebben. De lessen zijn vooral 
praktisch en actief. Scholen kunnen 
zich hiervoor aanmelden. 

Week van de 
Toegankelijkheid
Van 5 tot 10 oktober wordt 
weer de jaarlijkse Week van de 
Toegankelijkheid georganiseerd. 
Dit jaar vragen wij aandacht voor 
de toegankelijkheid \inrichting 

van winkels. Op woensdag 7 
oktober staat de BGH in het 
winkelcentrum De Vier Meren met 
een informatiestand. 

Senioren Beurs 
Op 10 oktober wordt in het 
Raadhuis in Hoofddorp de 
jaarlijkse Seniorenbeurs gehouden. 
Vrijwilligers van de BGH zijn hier 
aanwezig. U kunt met hen in 
gesprek gaan en hen om informatie 
vragen. 

Oproep nieuwe actieve 
vrijwilligers 
De BGH kan haar werk alleen doen 
met de inzet van gemotiveerde 
vrijwilligers. Heeft u interesse om 
ons team te komen versterken 
of wilt u in uw eigen wijk of dorp 
knelpunten signaleren en aan ons 
doorgeven, dan zijn wij daar erg blij 
mee. U kunt zich opgeven via www.
gehandicaptenhaarlemmermeer.nl
Wij nemen dan contact met u op. 

Bankstellen, matrassen, 
papier en huisraad. Bij 
winkelcentra en ook op 
andere plekken wordt 
naast de ondergrondse 
containers regelmatig afval 
gedumpt. Tot ergernis van 
omwonenden.

Vooral op maandag staat veel afval 
naast de containers, voornamelijk 
grofvuil en papier, zo blijkt uit 
metingen van Meerlanden. En 
ook de dinsdag en donderdag zijn 
‘populair’. Maar een opgeruimde 
en schone buurt ziet er beter uit 
en mensen voelen zich er prettiger 
en veiliger. En het extra ophalen 
en opruimen van vuil kost veel 
geld (dat betalen inwoners via de 
afvalstoffenheffi ng). Het dumpen 
van afval naast de containers is 
verboden.

Stickers
Maar niet iedereen is zich ervan 
bewust dat je afval niet zomaar 
op straat mag zetten. Sommigen 
denken dat ze er goed aan doen 
een zak naast de ondergrondse 
container te zetten als de bak vol is. 
Daarom zijn er deze zomer stickers 
op de rest- en papiercontainers 
geplakt. ‘Afval moet in de bak en 
niet ernaast’, is de boodschap. 
‘Samen houden we de buurt 
schoon’.

Boete
Wie afval naast de afvalbakken 
zet, loopt kans op een boete 
van 90 euro. Locaties waar het 
de spuigaten uitloopt worden 
door toezichthouders van de 
gemeente in de gaten gehouden. 
“We doorzoeken het afval om 

aanwijzingen te vinden wie het 
heeft neergezet”, vertelt een van de 
toezichthouders.

Grofvuil
Niet al het afval past in een container. 
Daarom is er een grofvuilregeling. 
Inwoners kunnen jaarlijks twee 
kubieke meter gratis laten ophalen 
door Meerlanden. Of drie kubieke 
meter grofvuil gratis wegbrengen 
naar de milieustraat in Rijsenhout 
of Heemstede. Kleine apparaten 
kunnen ook worden meegegeven 
met de KCA-wagen van Meerlanden 
die elke twee maanden een vaste 
route rijdt. Koelkasten, vrieskisten 
en andere elektrische apparaten 
kunnen ook gratis worden 
ingeleverd bij de winkelier als er een 
nieuwe wordt gekocht. En wie nog 
goed bruikbare spullen heeft, kan ze 
wegbrengen naar de Meerwinkel, 
de kringloopwinkel in Hoofddorp. 
Medewerkers van de Meerwinkel 
halen ook spullen op.

Afspraak maken en 
melding doen
Meerlanden: Meerlanden.nl 
en 0297 381 717. Meerwinkel: 
meerwinkel.nl en 023 554 69 20. 
Meld illegale stort bij de gemeente 
via haarlemmermeer.nl, de app, 
Twitter of Facebook.

Tip: Er zijn ook pagina’s op Facebook 
waar bruikbare spullen kunnen 
worden aangeboden. Bijvoorbeeld 
‘Gratis ophalen in Hoofddorp en 
omgeving’ of ‘Gratis op te halen 
Haarlemmermeer e.o.’ Dit zijn wel 
besloten groepen waar je lid van 
moet worden om berichten te 
kunnen plaatsen of lezen.
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Klachten en meldingen over 
de openbare ruimte:
www.haarlemmermeer.nl of 
telefoon 0900-1852

In geval van overlast door 
jongeren kunt u dit direct 
melden bij de straatcoaches: 
straatcoaches@haarlemmermeer.nl
of 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 5653315 
dierenambulance 
Haarlemmermeer of 
023-5246899 dierenambulance 
van de dierenbescherming Haarlem.

Maandag 12 oktober van 
20.00 uur tot 22.30 uur 
in het Raadhuis van de 
Gemeente Haarlemmermeer, 
Raadhuisplein 1
Bewoners van de gehele wijk 
zijn welkom!
In samenwerking met de brandweer 
hebben het wijkraadbestuur 
en de gemeente deze avond 
georganiseerd. U krijgt op deze 
avond een inzicht in de meest 
voorkomende oorzaken van 
woningbrand en hoe u dat op 
een eenvoudige manier kunt 
voorkomen. Ook wordt ingegaan 
op de maatregelen die u kunt 
nemen. 

Om nogmaals uitleg te geven 
over de risico’s, de mogelijke 
werkzaamheden en het 
handhavingstraject, organiseren wij 
in samenwerking met de gemeente 
deze bewonersinformatieavond 
over dit onderwerp. 

Na de pauze zal de groenvoorziening 
in de wijk worden besproken 
door de vertegenwoordiger van 

de gemeente. Tot slot willen wij 
graag nog onze plannen over een 
wijkcentrum aan u voorleggen en 
met u allen van gedachten wisselen 
over het nut, de noodzaak en de 
invulling van zo’n centrum.

Brandveiliheid in en om de 
woning!
Een groot aantal bewoners 
van de wijk heeft de afgelopen 
jaren brieven ontvangen van 
de gemeente Haarlemmermeer 
over de brandveiligheid van hun 
woning. In onze wijk bevindt 
zich namelijk een groot aantal 
mogelijke ‘risicowoningen’ in de 
Leeghwaterstraat, de Van den 
Berghlaan en de Wieger Bruinlaan. 
Bij deze risicowoningen is er 
mogelijk sprake van onvoldoende 
WBDBO: weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag. 
Om snelle uitbreiding van brand 
te voorkomen, de bewoners de 
tijd te geven om te vluchten en 
de brandweer de gelegenheid te 
geven de brand te beperken tot 
één woning, moet een brand niet te 

snel overslaan naar de naastgelegen 
woningen. Voldoende WBDBO is 
daarom een wettelijke eis waar alle 
risicowoningen in Haarlemmermeer 
per 31 december 2015 aan moeten 
voldoen. De gemeente heeft laten 
weten vanaf 1 januari 2016 met het 
handhavingstraject te starten voor de 
woningen die dan nog niet voldoen 
aan de brandveiligheidseisen. 

Op onze informatie avond zijn, 
naast de brandweer, diverse 
collega’s van de gemeente 
aanwezig, waaronder een juriste 
en een bouwinspecteur. Ook wordt 
de aannemer uitgenodigd die de 
werkzaamheden gaat uitvoeren 
bij de huurwoningen van Ymere. 
Deze aannemer kan ook benaderd 
worden voor werkzaamheden bij 
woningen in onze wijk.
Omdat wij te gast zijn bij de 
gemeente vragen wij u om 
uw aanwezigheid van te 
voren op te geven via info@
wijkraadhoofddorpoost.nl 
onder vermelding van uw 
naam en adres!

Is er behoefte aan 
g e m e e n s c h a p p e l i j k e 
activiteiten van en met 
medebewoners?
Is er behoefte aan een 
wijkgebouwtje? Wij stellen 
uw mening zeer op prijs!
Vul daarom deze vragenlijst in 
en verstuur hem naar info@
wijkraadhoofddorpoost.nl
Digitaal invullen kan ook, ga hiervoor 
naar www.wijkraadhoofddorpoost.
nl

1. Heeft u hobby’s?
Denk aan knutselen, tuinieren, 
muziek maken, breien, schaken en 
dergelijke
o Ja, welke: ...................................
o Nee
Zo ja, doet u dit samen 
met anderen
o Ja
o Nee

2. Heeft u contact met 
buurtgenoten?
Denk aan samen koffi edrinken, 
klusjes doen, wandelen, burenhulp, 
straatfeest, etc.
o Ja, namelijk: ............................
o Soms, namelijk: ….....................
o Nee

3. Heeft u wel eens 
meegedaan aan 
activiteiten die in de buurt 
worden georganiseerd of 
heeft u zelf wel eens een 
activiteiten georganiseerd?
o Ja, namelijk: ............................
o Nee 

4. Doet u vrijwilligerswerk?
o Ja, bij: .....................................
o Nee 

5. Denkt u dat een 
wijkontmoetingscentrum 
een toegevoegde waarde 
heeft voor de wijk.
o Ja
o Nee
Zo ja, 
Zou u deelnemen aan 
aangeboden activiteiten?
o Ja, welke?: …............................. 
o Nee

6. Zou u zelf activiteiten 
in een wijkcentrum willen 
organiseren of hulp 
willen verlenen bij de 
organisatie?
o Ja, welke soort activiteiten?: 
…...................................................
o Nee
[ ]  Koken
[ ] Muziek
[ ] Creatief bezig zijn
 (schilderen, boetseren, breien, 
haken, kleding maken/-repareren)
[ ] Tuinieren
[ ]  Klussen
[ ] Technisch bezig zijn
[ ] Sporten, spelletjes
[ ]  Computeren
[ ] Overleggen hoe je dingen
 kunt    verbeteren
[ ] Administratieve taken
[ ]  Commerciële activiteiten
[ ] Ondernemen
[ ] Mantelzorg / burenhulp
[ ] Website beheren
[ ] Anders. Graag zelf 
suggesties invullen:
 ….............................................. 

7. Tot welke leeftijdsgroep 
hoort u?
o 10 – 20
o 20 – 30
o 30 – 50
o 50 – 65
o 65 – 75
o 75+  

Bewonersinformatie avond Hoofddorp-Oost

Enquête wel of geen wijkcentrum?


