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Bewoners informatie avond 
12 Oktober 
20:00 t/m 21:30
In het Raadhuis

De wijkraad op de helling!
De wijkraad Hoofddorp-
Oost is in 1989 opgericht 
door bewoners en 
gemeente om de contacten 
tussen gemeente en 
bewoners te structureren. 
Dit heeft veel positieve 
resultaten voor de 
bewoners opgeleverd. 
De wijkraad staat voor het 
verbeteren van de leefomgeving 
van de bewoners. In 2007 werd 
de wijkraad al eens op non actief 
gesteld. Daar zijn toen Paul van 
Coeverden John Hesp ingesprongen 
en eind 2007 kwam de huidige 
voorzitter daarbij. Inmiddels bestaat 
het bestuur na enkele wisselingen 
uit zes bestuursleden (zie colofon) 

Het huidige bestuur is genoodzaakt 
om te stoppen met haar activiteiten. 
Daarbij spelen leeftijd en gezondheid 
van een aantal bestuursleden een rol 
die een goede inzet bemoeilijken. 
Het jongste bestuurslid is midden 
40, het oudste midden 70.

Wat doen die mensen in 
de wijkraad?
Heel eenvoudig. Het zijn mede 
bewoners die zich als vrijwilliger 
inzetten voor de leefomgeving en 
de leefbaarheid van de wijk. Klagen 
en zeuren over hoe slecht het gaat 
in de wijk behoort daar niet bij. 
Het zijn mensen die iets voor de 
wijk en de bewoners willen doen. 
En dat geheel vrijwillig en zonder 
vergoeding. 

Enthousiasme en empathie
Je moet het leuk vinden om een 
wijkfeest te organiseren, of je moet 
er zin in hebben om een buurt 
barbecue op te zetten. Je moet het 
leuk vinden om iets voor kinderen 
te organiseren of voor de ouders of 
grootouders in de wijk. Of je moet je 
interesseren in het politieke bestuur 
van onze gemeente. Zoals beleid 
rond aanleg en onderhoud van 
straten en paden, het parkeerbeleid 
of alle groen in de wijk. Maar ook 
nieuwbouw en renovatie in de wijk 
en opvang voor statushouders, dak- 
en thuislozen en een luisterend oor 
hebben voor de medebewoners.

Dat kunnen wij van de huidige 
wijkraad niet allemaal alleen. Er 
wordt bij verschillende contacten 
om versterking gevraagd, om mede 
bewoners die zich ook voor de wijk 
en haar bewoners willen inzetten. 
Tot nu toe gaat het zeer moeizaam. 

Door gebrek aan steun van 
vrijwilligers is het jaarlijkse wijkfeest 
al van de agenda verdwenen. 
Contacten met andere clubs, 
verenigingen en instellingen zijn 
uiterst beperkt. Het huidige bestuur 
loopt tegen veel desinteresse van 
de bewoners aan. “Ja jullie doen 
het hartstikke goed! Nee daar heb 
ik echt geen tijd voor”. Wel worden 
vaak klachten over gemeentelijke 
activiteiten of juist het gebrek 
daaraan bij het bestuur neergelegd. 

Noodkreet
Het huidige zes persoons bestuur 
heeft naast haar privé leven, werk 
en sociale verplichtingen de handen 

vol aan alle zaken die op hun pad 
komen. Ook in het bestuur zitten 
mensen die meer dan 40 uur 
werken en een sociaal leven hebben 
naast hun bestuursfunctie. 

Gezien de zeer beperkte respons 
van de bewoners heeft het bestuur 
besloten om het de komende 
maanden nog aan te zien. Mochten 
wij vóór de jaarwisseling geen 
bewoners vinden die het bestuur 
overnemen, dan lijkt het verstandig 
om de zaak te sluiten. Jammer 
voor de vele jarenlange inzet van 
(oud) bestuursleden. Maar het 
heeft geen zin als bewoners geen 
belangstelling, dus geen tijd voor de 
wijkraadactiviteiten hebben.

Vervanging van het 
bestuur
In ieder geval zullen voorzitter, vice-
voorzitter en secretaris tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 
januari 2018 aftreden. De overige 
drie bestuurders zien op dat 
moment ook geen mogelijkheden 
om de wijkraad activiteiten voort te 
zetten. Er wordt dus een dringend 
beroep gedaan op bewoners om 
nieuwe bestuurders aan te melden.

Bent U geïnteresseerd? 
Of kent u iemand die het 
zou willen proberen? 
Neem contact op met het 
wijkraadbestuur via info@
wijkraadhoofddorpoost.nl 

Er wordt gezocht naar nieuwe 
vrijwilligers met bestuurlijke 
kwaliteiten en vrijwilligers voor een 

activiteiten commissie (wijkfeest, 
buurt BBQ, straat feest, jeugd 
festival, seniorenclub, cursussen, 
etc.) en voor de nodige hand en 
span diensten.

Er wordt gezocht naar vrijwilligers met 
kennis en/of interesse van groen en 
straat onderhoud en de beoordeling 
van ontwikkelingsplannen van 
de gemeente. Maar ook voor 
het diplomatieke contact met 
ambtenaren en politici. Dit allemaal 
om in het kader van de participatie 
in het gemeentebeleid te kunnen 
functioneren. Natuurlijk is er ook 
iemand nodig die in staat is om de 
juiste subsidies aan te vragen en 
sponsoren te zoeken.

Wij zoeken naar bewoners die 
het leuk vinden om op een 
of meer van de onderwerpen 
een deel van hun vrije tijd in te 
zetten voor de leefomgeving en 
de leefomstandigheden in de 
eigen wijk. Neem dan contact op 
met het wijkraadbestuur: info@
wijkraadhoofddorpoost.nl 

Het lidmaatschap van een 
wijkraadbestuur is op iedere CV een 
duidelijk teken van maatschappelijke 
betrokkenheid. Een eigenschap die 
een carrière een extra boost kan 
geven.

Natuurlijk hopen wij vóór half 
november een relevante vervanging 
van ons bestuur te kunnen 
aankondigen. Anders zal het 
fenomeen wijkraad in Hoofddorp-
Oost van de helling afrollen.
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Ook dit jaar organiseert 
de Kruiskerk de rommel-
markt om wijkbewon-
ers dichter bij elkaar te 
brengen.
Op vrijdagavond 6 en zaterdag 
7 oktober 2017 organiseert de 
Kruiskerk de rommelmarkt op het 
adres Nieuweweg 2 te Hoofddorp 
tegenover het Rode Kruis-gebouw. 

De rommelmarkt is een jaarlijks 
terugkomend event om de bewon-
ers van de wijken rondom de kerk 
dichter bij elkaar te brengen. In de 
afgelopen week zijn diverse ge-
meenteleden al actief bezig gewe-
est. Zo heeft u wellicht de flyer in 
de brievenbus gekregen of heeft 
u de flyer in één van de winkels in 
de buurt zien hangen. Ook kan het 
zijn dat u in de week voorafgaand 
aan deze rommelmarkt zelf spullen 
heeft afgegeven welke verkocht 
zullen gaan worden.  

Er zal ook dit jaar weer van alles 
worden verkocht. Hierbij kan ge-
dacht worden aan kleding, boeken, 
(klein) elektra, speelgoed, keuken-
gerei enz. Grote meubels zijn hierbij 
de uitzondering. Bij de inzameling 
is er kritisch gekeken of de pro-
ducten heel, schoon en werkzaam 

zijn om teleurstelling bij aankoop 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

Wij hopen op een hele gezellige en 
geslaagde dag met veel leuke ont-
moetingen. Om te zorgen dat ook 
de inwendige mens niets te kort 
komt, hebben wij o.a. koffie en 
thee, maar ook soep en broodjes 
te koop.

Voorverkoop op vrijdagavond 
6 oktober 2017
Voor de mensen die op zaterdag 
7 oktober verhinderd zijn en toch 
graag langs zouden willen komen, 
wordt er op vrijdagavond 6 oktober 
van 18.00 tot 20.30 uur een voor-
verkoop gehouden. 

De rommelmarkt wordt op 7 
oktober tussen 10.00 en 15.00 uur 
gehouden in de Kruiskerk aan de 
Nieuweweg 2 te Hoofddorp.

We kijken er naar uit om u, als 
wijkgenoot, te kunnen ontmoe-
ten op één van bovenstaande 
momenten.

Meer informatie: 
http://hoofddorp.gkv.nl/

Hoofddorp-Oost heeft 
een nieuwe speelplek 
gekregen. Bij de 
Draverslaan hoek Burg. 
Pabstlaan werd half 
augustus jl. de nieuwe 
speelplaats aangelegd.
De Wijkraad en bewoners van de 
Parklaan en Draverslaan hebben 
de gemeente regelmatig duidelijk 
gemaakt dat juist op deze locatie 
behoefte is aan een goede speelplek 

voor kinderen. Nu is die plek er dan 
ook eindelijk gekomen. 
Het is bij elk initiatief van de 
wijkraad een kwestie van veel 
geduld en een lange adem. Maar 
ook dit keer is bewezen dat de 
gemeente, weliswaar traag, maar 
toch graag ideeën van bewoners 
uitwerkt en ook uitvoert. Wij 
danken het gebiedsmanagement en 
de betrokken afdelingen voor hun 
inzet om deze speelplek uiteindelijk 
te realiseren.

Zo op straat krijg je 
nogal eens reactie op 
artikelen die in een 
wijkkrant verschenen. 
Daaruit is gebleken dat 
het fenomeen AED bij de 
meesten onder ons niet 
leeft. Of men vindt het 
onzin, omdat het er toch 
te weinig zijn en vaak 
onbereikbaar.
Maar gelukkig zijn er ook positieve 
reacties. Hierbij enkele reacties en 
suggesties waar we als bewoners 
iets mee kunnen.

“Is het geen idee om te kijken 
of er animo is om een poel van 
vrijwilligers te formeren die bereidt 
zijn om 1 of 2 avonden en af en 
toe een weekend de AED wacht te 
hebben. Met een mobiletelefoon, 

met een nummer dat bij een ieder 
bekend is. Een telefoon die bij de 
dienstdoende vrijwilliger is”. 

“Mogelijk is er subsidie te krijgen 
bij de gemeente of een andere 
instantie, waardoor er misschien 
meerdere AED’s gekocht kunnen 
worden. We kunnen ook proberen 
een crowdfunding actie te starten 
om zo de benodigde pecunia bij 
elkaar te krijgen. Als je er meer 
AED’s hebt kun je die strategisch 
verdelen binnen de wijken”.

Van een deskundige bewoner 
kregen we het volgende advies.
“Hier moet dan wel een korte 
cursus bij voor de vrijwilligers die 
zich aanmelden. Overigens is, naast 
een AED cursus, een reanimatie 
cursus in ieder geval aan te 
bevelen”.

Ook als u zelf geen AED bezit, 
kunt u uw voordeel doen met 
deze apparaten. Eigenaren zullen 
graag bereid zijn hun AED bij u 
in te zetten. Maar dan moet u 
natuurlijk wel weten waar bij u in 
de buurt een AED te vinden is... 
Wacht niet tot het moment dat u te 
maken krijgt met een hartstilstand, 
als u dan nog moet gaan zoeken 
naar de dichtstbijzijnde AED, 
verspilt u kostbare tijd waarin u 
ook had kunnen beginnen met de 
reanimatie.

Waar zijn onder anderen 
AED’s in onze wijk?

Niet openbaar toegankelijk
Buyitdirect, Parklaan 6, begane 
grond alleen kantoortijden 
Rode Kruis, Nieuweweg 33b, alleen 
kantoortijden

Wooncomplex, Willem Pijperlaan 1 
t/m 21, hele dag geopend
Boslaan 29, in de keuken 1ste 
etage, alleen kantoortijden

Openbaar toegankelijk
Holland Casino, Hoofdweg 616, 
1ste etage bij de lift, hele dag 
geopend.
Oedeem- en Fysiocentrum 
Meander, Kruisweg 875A, alleen 
kantoortijden
Cardia International, Van der 
Burchstraat 40, hangt buiten.
(Dit lijstje is niet officieel! Er kunnen 
veranderingen of foute opgaven 
zijn die bij ons niet bekend zijn.)

Hebt u belangstelling, vragen, 
suggesties of wilt u de kar trekken? 
info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Rommelmarkt in de Kruiskerk 
op 7 oktober 2017

AED in de wijk

Nieuwe speelplek in de wijk
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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
U kunt dan 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

Bewonersinformatieavond 12 oktober a.s.
20:00 t/m 21:30 uur In het raadhuis

Kinderboerderij “De Boerenzwaluw”

Inhaalverbod op de J.P. Sweelincksingel

Op 12 oktober vindt onze 
Bewonersinformatieavond 
plaats. Alle bewoners uit 
onze wijk Hoofddorp-Oost 
zijn daar welkom!

Zoals we in de vorige wijkkrant 
al aangaven hebben wij de 
Bewonersinformatieavond voor 
dit jaar georganiseerd met als 
onderwerp ‘het groenbeleid’ 
van de gemeente. Er waren veel 
klachten en vooral gefundeerde op- 
en aanmerkingen over dit beleid 
van de afgelopen twee jaar (2015 
en 2016)

Op 12 oktober staat de 
bewonersinformatieavond in het 
teken van het gemeentelijk 
groenbeleid. Tijdens deze 
bewonersinformatieavond wordt u 
geïnformeerd over wat de gemeente 
doet aan het openbare groen en 
hoe het er voor staat. Dat gaat over 
onderhoud en rooien van bomen, 
struiken, grasvelden en graskanten. 
Na de inleiding is er gelegenheid 

tot het stellen van vragen mag u 
ideeën en suggesties doen. Hoewel 
het beleid voor 2017 financieel al 
is vastgesteld zal er zeker worden 
bekeken welke ideeën en suggesties 
toch nog voor het komende jaar 
kunnen worden ingepast. Ook 
kan er over aanpassingen worden 
gesproken voor 2019 en verder.

Deze Bewonersbijeenkomst wordt 
gehouden in het Raadhuis op het 
Raadhuisplein 1. U kunt zich bij 
aankomst melden bij de informatie 
balie in de centrale hal.

De inloop is vanaf 19.30 uur. 
Bij ontvangst wordt u een kopje 
koffie of thee aangeboden.

Om 20.00 uur openen wij de 
Bewonersbijeenkomst, direct 
gevolgd door de inleiding van 
management en de medewerkers 
van de gemeente. Vanaf 20.30 
uur is er gelegenheid om vragen 
te stellen, op- en aanmerkingen te 
plaatsen en ideeën en suggesties in 
te brengen.

Om 20.45 uur hebben we een 
korte pauze ingepland.

Na de pauze worden er nog 
een aantal zaken door het 
wijkraadbestuur aan de orde 
gesteld met betrekking tot zaken 
als parkeerbeleid en zaken die onze 
leefomgeving beïnvloeden, alsmede 
het aftreden van het bestuur in 
januari aanstaande. Wij hopen dan 
ook bewoners te ontmoeten die 
geïnt    eresseerd zijn in het werk 
van de wijkraad.

Gestreefd wordt om de bijeenkomst 
rond 21.30 uur af te sluiten. Daarna 
is er nog een korte tijd gelegenheid 
om informeel contact te hebben 
met het bestuur van de wijkraad en 
betrokken ambtenaren. 

Voor de definitieve agenda en 
eventuele aanpassingen vragen 
wij u om onze facebookpagina te 
raadplegen. https://www.facebook.
com/wijkraadhoofddorpoost/

Ter bevordering van de 
verkeersveiligheid voor 
alle verkeersdeelnemers 
wordt op de Jan P. 
Sweelincksingel in 
Hoofddorp-Oost een 
inhaalverbod ingesteld. 

De Jan P. Sweelincksingel 
in Hoofddorp is een 
gebiedsontsluitingsweg met een 
maximum snelheid van 50 km/u. De 

weg is gelegen tussen de Boslaan 
en de Arnolduspark en is voorzien 
van fietsstroken.

Vanuit de Boslaan gezien halteren 
bussen vlak voor de bocht nabij de 
huisnummers 8 en 10. Het komt voor 
dat automobilisten de halterende 
bus voorbij willen, wat leidt tot 
een gevaarlijke situatie in de bocht. 
Er is in de bocht namelijk geen 
zicht op het tegemoetkomende 

verkeer en er hebben al ongevallen 
plaatsgevonden.

Ter bevordering van de 
verkeersveiligheid voor alle 
verkeersdeelnemers wordt een 
inhaalverbod ingesteld. Door middel 
van een doorgetrokken streep 
tussen de uitrit van huisnummer 
8 en de uitrit van huisnummer 10 
wordt voorkomen dat halterende 
bussen worden ingehaald. 

Kinderboerderij De 
Boerenzwaluw aan de 
Boslaan 5 in Hoofddorp 
is één van de vier 
kinderboerderijen 
in Haarlemmermeer. 
Kinderboerderij “De Boerenzwaluw” 
maakt deel uit van het wandelbos, 
voorheen het Hertenkamp. 

Sinds 2003 heeft “Ons Tweede Thuis” 
via een daartoe opgerichte stichting 
‘exploitatie kinderboerderijen’, het 
beheer en exploitatie overgenomen 
van de vier kinderboerderijen in 
de gemeente Haarlemmermeer 
(Nieuw-Vennep, Zwanenburg, 
Badhoevedorp en Hoofddorp). 
Dagelijks wordt het beheer mede 
mogelijk gemaakt door  mensen 
met een verstandelijke beperking, 
vrijwilligers, stagiaires van diverse 
opleidingen en mensen via het 
RIBW. Er zijn vier parttime betaalde  
begeleider/beheerders. 
De kinderboerderij “De 
Boerenzwaluw” ontvangt een 
prestatiesubsidie van de gemeente. 

Dit is echter niet toereikend om alles 
gefinancierd te krijgen. Daarnaast 
wordt er allerlei initiatieven 
genomen om de kinderboerderij 
zo goed mogelijk te kunnen 
onderhouden en te verzorgen. 

Naast helpende handen, is er ook 
een kiosk waar koffie, thee en 
versnaperingen worden verkocht. 
Er worden meerdere activiteiten 
en workshops gehouden en dieren 
kunnen worden gesponsord. 

Inzameling afgedankte kleine 
elektrische apparaten!
De kinderboerderij doet mee met 
het inzamelen van afgedankte 
kleine elektrische apparaten. Deze 
mogen kapot zijn. Het gaat om 
kleine elektrische apparaten met 
snoer of batterij. De apparaten 
moeten passen in de groene bakken 
van wecycle. (lengte 65 cm, breedte 
50 cm  en hoogte 30 cm) Van de 
Wecycle krijgt de kinderboerderij 
per jaar een vergoeding. 

Er zijn meer dan 170 

kinderboerderijen in Nederland die 
mee doen. De vier kinderboerderijen 
die het meeste hebben verzameld, 
krijgen een extra financiële bonus. 
In 2016 werd de kinderboerderij 
De Boerenzwaluw 6de. In 2017 wil 
de kinderboerderij bij de eerste 4 
horen.

Van dinsdag tot en met zondag is de 
kinderboerderij open voor publiek 
(met uitzondering van eerste en 
tweede kerstdag, nieuwjaarsdag en 
Koningsdag). 
U bent van harte welkom om de 
kinderboerderij “De Boerenzwaluw” 
te bezoeken.


