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Opschoondag Hoofddorp-Oost 
23 maart a.s. vanaf 14.00 uur

Wat gebeurt er allemaal in Hoofddorp-Oost?
Op verzoek van bewoners 
en wijkraad werd er in 
november vorig jaar 
door de gemeente een 
enquête gehouden over 
het wel of niet invoeren 
van een blauwe zone 
in het 1ste  deel van 
de Van den Berghlaan 
vanaf de Boslaan naar de 
Nieuweweg. 
In het 2de deel is al sinds jaar 
en dag een blauwe zone. Voor 
€58,35 mogen bewoners daar 
2 jaar parkeren. Toch is er een 
waterbedeffect. Het eerste straatje 
na de blauwezone heeft een 
parkeerlast van meer dan 100%. De 
gemeente heeft onder de bewoners 
een enquête gehouden met als 

resultaat dat 56% van de bewoners 
tegen een uitbreiding van de 
blauwezone was. Daarmee is deze 
zaak afgedaan. 

De van den Berghlaan stond 
het afgelopen najaar ook in 
de belangstelling vanwege de 
gedeeltelijke afsluiting. Werd 
eerst aangekondigd dat de 
werkzaamheden vóór de kerst 
afgerond zouden zijn, dit werd 16 
februari. Gelukkig voor de bewoners 
en het doorgaande verkeer is het 
werk inmiddels uitgevoerd en is de 
straat weer open. Vervelend is alleen 
dat er al de nodige verzakkingen 
plaatsvinden. Gebrek aan geld en 
een beperkt toezicht lijken hier de 
hoofdoorzaken van te zijn.

Inmiddels zijn er ook stemmen 
opgegaan om het doorgaande 
verkeer in de straat te weren. Vooral 
met het oog op al die ouders die 
hun kinderen met de auto naar 
school brengen. De vraag is nu of er 
een meerderheid van de bewoners 
is te vinden voor zo’n maatregel. 
Ideeën en oplossingen?: 
Info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Onze wijk wordt gezien als een 
groene wijk. Er zijn een aantal 
plaatsen waar dit inderdaad het 
geval is. Toch zou de wijkraad van u, 
de bewoners, horen hoe zij er over 
denken. Hebt u suggesties, ideeën, 
vragen of opmerkingen. Laat het 
aan het wijkraadbestuur weten.
Het nieuwe bestuur van de 
Wijkraad Hoofddorp-Oost, heeft 

voor dit voorjaar plannen voor een 
Wijkschouw op 21 maart en om als 
wijk mee te doen aan de “Landelijke 
Opschoondag” op 23 maart. Voor de 
organisatie vragen wij uw inbreng 
zoals aangegeven in de betreffende 
artikeltjes in deze krant. Ook wordt 
nog nagedacht over een algemene 
informatie avond voor de bewoners 
in het najaar. Verder geven wij u 
een overzicht van activiteiten van 
onder anderen de Kinderboerderij, 
de Heimanshof en ONS.  

Meer nieuws en 
activiteiten:

facebook.com/
wijkraadhoofddorpoost

De wijkraad organiseert dit 
jaar de wijk opschoondag!
Deze Opschoondag kun je 
zien als een gezamenlijke 
voorjaarsschoonmaak. Hij 
vindt elk jaar landelijk plaats 
in de laatste week van maart. 
Dit jaar is dat op zaterdag 23 
maart. Het is een dag waarop 
Nederlanders met hun buren hun 
buurt schoonmaken.

Meedoen aan de Opschoondag 
is een laagdrempelige manier om 
maatschappelijk verantwoord mee 
te doen, maar helpt ook de band 
tussen jou en je medebewoners van 
deze wijk te versterken.

Het programma voor deze 
dag is als volgt:

14.00 uur Ontvangst met koffie en 
een korte uitleg.
Daarna worden de opruim-
materialen, zoals knijpers, prikkers 
en vuilniszakken, uitgereikt en kunt 
u in het door u gekozen deel van de 
wijk zwerfvuil gaan verzamelen.
Volle vuilniszakken kunt u weer bij 
de Heimanshof inleveren. 

Vanaf 16.30 uur is er soep met 
broodjes voor de deelnemers.

Let voor het laatste nieuws en mededelingen op 
www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost.nl

• Nodig zoveel mogelijk 
kennissen en buren uit 

• Ontvang van ons opruim-
materialen in bruikleen 

• Ga zaterdag 23 maart vanaf 
14.00 uur samen aan de slag 

 
• Deel achteraf je anekdotes en 

foto’s met ons. Dat kan via  
info@wijkraadhoofddorpoost.nl 

“De Meerstede” en Wijkontmoetingscentrum ONS willen graag de Week van Zorg & Welzijn 
onder de aandacht brengen. Dit doen wij door onze deuren voor de omgeving open te zetten. 
Onderstaand programma bieden wij u aan:

Bewonersraad 
zoekt leden
Bewoners van onze wijk die lid 
willen zijn van de Bewonersraad 
geven al een voorbeeld. Zij laten zich 
direct op de hoogte houden door 
de bewoners die deel uitmaken 
van het Wijkraadbestuur en geven 
daar – indien zij daar een mening 
of idee over hebben – hun visie op 
aan de bestuursleden. Een enkele 
keer worden bewonersraadsleden 
gevraagd om eventueel hand- en 
spandiensten te verlenen bij de 
kerstbomeninzameling of een 
andere actie van de wijkraad. 
En zonodig wordt er een 
bijeenkomst georganiseerd voor 
bewonersraadsleden.

Denkt u de Wijkraad Hoofddorp-
Oost ook te willen steunen voor een 
betere leefomgeving voor u zelf, uw 
kinderen en de mensen om u heen?
Meldt u aan via 
info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Maandag 11 maart 2019
19:45 uur
Informatieavond. Onderwerp 
Ouderenmishandeling

Als mensen ouder worden, 
worden ze vaak afhankelijk en 
kwetsbaarder. Ouderen hebben 
hulp nodig bij dagelijkse dingen. 
Wanneer mensen afhankelijk 
worden neemt de kans toe dat 
men het slachtoffer worden van 
ouderenmishandeling. Voorbeelden 
van ouderenmishandeling zijn:
Verwaarlozing, agressie, gees-
telijke mishandeling, seksuele 
uitbuiting en Financiële uitbuiting. 
Ouderenmishandeling komt voor in 
zorginstellingen, maar ook gewoon 
thuis.  Deze avond is een spreker 
aanwezig. U heeft de mogelijkheid 
om vragen te stellen en in gesprek 

te gaan. 
Deze avond wordt u aangeboden 
door de cliëntenraad van “De 
Meerstede”.

Woensdag 13 maart 2019
10:30 tot 12:00 uur
Koffie – inloop

Mogelijkheid om kennis te maken 
met zorginstrumenten o.a. Fiets 
labyrint, Cradle, Tovertafel. Daarnaast 
zijn we aanwezig om in gesprek te 
gaan over o.a. Dagbesteding en 
Wijkontmoetingscentrum ONS

Kosten: Consumptie. 1e kop koffie 
of thee gratis.

Vrijdag 15 maart 2019
11:00 tot 14:00 uur.
Nationale Pannenkoekendag. 

Kosten: Consumptie (Naturel, appel 
of spek pannenkoek - €1,75 per 
stuk)

Wijkopschoondag, 23 maart vanaf 14.00 uur 
Heimanshof - Wieger Bruinlaan 1-7

Week van Zorg & Welzijn

Op donderdag 21 maart a.s. vanaf 
ca. 14.00 uur zal het bestuur van 
de wijkraad weer, samen met de 
gemeente een wijkschouw van 
de openbare ruimte organiseren. 
Zoals ook in voorgaande jaren 
vragen wij alle bewoners om 
zaken als achterstallig onderhoud 
en vernielingen aan het groen, 
de bestrating en het straat 
meubilair te melden op info@
wijkraadhoofddorpoost.nl. Ook het 
mee sturen van foto’s van de situatie 
wordt zeer gewaardeerd.

Bewoners die ook in de gelegenheid 
zijn om tijdens de wijkschouw hun 
punt toe te lichten zijn daarbij van 
harte welkom om mee te gaan op 
de ronde door de wijk.

Namens de gemeente zal de 
portefeuille houdende wethouder 
mee gaan, begeleid door de ter 
zake deskundige ambtenaren.
Wilt u alstublieft uw vragen, 

opmerkingen, probleempunten 
van achterstallig onderhoud 
en vernielingen vóór 15 maart 
bij de wijkraad melden? info@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Laten wij vooral sámen de wijk 
schoon en heel houden.

Wijkschouw 2019

Wijkkrant 1 - 2019
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Afgelopen maand is de aftrap 
geweest in de gemeente 
Haarlemmermeer om de AED 
dekking en de spreiding van 
burgerhulpverleners (BHV) 
binnen de gemeente te 
verbeteren.
Mogelijk bent u bij de 
informatiebijeenkomst aanwezig 
geweest, maar ook als u dat niet 
bent, is de informatie voor u van 
belang. De gemeente wil graag 
samenwerken met de lokale 
partijen, zoals bewonerscommissies, 
wijkverenigingen en opleiders. We 
hebben diverse vragen en hopen 
dan ook dat u hierin kunt helpen en 
ondersteunen.

De eerste stap is een inventarisatie 
van hoeveel en waar al AED’s in 
de buurt zijn. U kunt bekijken 
op welke locaties in uw straat of 
buurt al AED’s zijn en de eigenaren 
ervan vragen om de AED aan te 
melden Wij zouden die informatie 
graag van u ontvangen. info@
wijkraadhoofddorpoost.nl

De tweede stap is dat bewoners 
buurtinitiatieven starten. U kunt 
daarbij de nog wenselijke 24/7 
AED locaties doorgegeven. 
(rekening houdend met de 
alarmeringsstraal van 500 meter 
en de huidige dekking) Wanneer 
de dekking van AED’s en burgers 

voldoende is, is snellere hulp bij 
een reanimatie mogelijk. Hierbij 
worden de overlevingskansen van 
het slachtoffer vergroot.

De gemeente zoekt ook leden voor 
een werkgroep om te bespreken 
welke locaties in eerste instantie in 
aanmerking komen voor een AED 
en/of buitenkast, om zo de 24/7 
AED dekking te verbeteren.

Hebt u vragen, suggesties, wilt u 
actief meewerken aan het verkrijgen 
en plaatsen van een AED bij u in de 
buurt? Laat het ons weten! info@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Kinderboerderij De Boeren-
zwaluw stimuleert het in-lev-
eren van kleine afgedankte 
en/of kapotte kleine elek-
trische apparaten met een 
bingokaart en ontvangen 
daarvoor van Wecycle een ex-
tra beloning van 250 euro. 
De ingeleverde apparaten laat We-
cycle recyclen tot nieuwe grondstof-
fen. Daarnaast komen schadelijke 
stoffen niet in het milieu en wordt 
de uitstoot van CO2 vermeden. In 
2019 gaat de kinderboerderij door 
met het inzamelen van elektrische 
apparaten.
 
Het Oranje Fonds organiseert op 
15 en 16 maart 2019, samen met 
duizenden organisaties in het land, 
weer NLdoet; de grootste vrijwillig-

ersactie van Nederland. Op deze da-
gen kan er ook geklust worden op 
de kinderboerderij. In de rode wei 
of voor de meeste andere mensen 
beter bekend als de omheinde fruit-
tuin in het stadspark zal er begon-
nen worden met de belevingstuin. 
Een tuin waar verschillende zintui-
gen worden geprikkeld en dat voor 
iedereen een beleving gaat worden. 
Er zijn nu enkele aanmeldingen van 
mensen om te helpen bij de klus-
sen, maar alle hulp is welkom. Kijk 
hiervoor de site van NLdoet 
www.NLdoet.nl

De lente is in aantocht en de eerste 
jonge konijnen zijn geboren. Vanaf 
1 april kunnen de eerste lammeren 
verwacht worden en zullen er kuik-
ens uit het ei kruipen. 

Verder bent u, tijdens openingsti-
jden, altijd welkom op de kinder-
boerderij. In de schoolvakanties 
zijn er op woensdagmiddagen van 
14.00-16.00 workshops te doen. Zie 
hiervoor de activiteitenkalender. Op 
eerste paasdag (21 april) is er tussen 
14.00-16.00 de jaarlijkse Paasactiv-
iteit en op 19 mei van 13.00-16.00 is 
er het schaapscheerderfeest.
 
Het woord kinderboerderij klopt niet 
helemaal. De kinderboerderij is niet 
alleen leuk voor kinderen, maar ook 
voor volwassenen. U bent van harte 
welkom om te genieten van alles 
van de kinderboerderij te bieden 
heeft. 

In 2018 deden landelijk 
375.000 mensen mee aan 
ruim 10.000 NLDoet klussen. 
Dit jaar belooft het nog  meer 
te worden. Het idee achter 
NLDoet is, om samen de 
handen uit de mouwen te 
steken en er iets moois en 
sociaals van te maken.
Dat idee past perfect op de 
doelstellingen van Stichting 
M.E.E.R.Groen. Met bijna 800 
vrijwilligers hebben we ruim 
150 hectare openbaar groen en 
stadslandbouw in ecologisch beheer. 
Dit is verdeeld over 35 projecten in 
de Haarlemmermeer, Heemstede, 
Kaag en Braasem, Amsterdam en 
Amstelveen.

In veel projecten waar we wekelijks 
of maandelijks werken, kunnen we 
nog veel hulp gebruiken, zowel op 

vrijdag 15 en zaterdag 16 maart als 
op willekeurige andere dagen in het 
jaar. Het voor groepen of bedrijven 
op een andere dag inschrijven dan 
15 of 16 maart heeft zelfs onze 
voorkeur en kan op bijna  elke 
gewenste dag met de coördinator 
afgestemd worden. Het is bij 
MEERgroen namelijk elke dag van 
het jaar NLDoet en natuurwerkdag 
tegelijk!
Voor Nldoet hebben we de 16 
leukste projecten die de meeste hulp 
kunnen gebruiken, opengesteld.

Deze projecten vindt u allemaal bij 
elkaar op
 
www.stichtingmeergroen.nl/actueel 

Via die site kunt u zich opgeven of 
op www.nldoet.nl/meedoen.

Op zondag 14 april is het 
eerste grote seizoensfeest 
in De Heimanshof waarin 
de voorjaarsbloeiers zoals 
sneeuwklokjes en krokussen, 
ook wel stinzenplanten 
genoemd, centraal staan. 
U kunt lekker door de tuin wandelen 
en treft op diverse plekken gidsen 
van De Heimanshof en IVN aan die 
u meer vertellen over de planten en 
beestjes. 

Ook wordt op die dag de aftrap 
gegeven van het Biodiversiteitsjaar 
in de Haarlemmermeer. Alle 
groenorganisaties werken daar aan 
mee. Doel is mensen te stimuleren 
actief mee te helpen met behoud 
en uitbreiding van groen in de 
Haarlemmermeer. 

Tot slot is vanaf deze dag De 
Heimanshof ook weer in de 
weekenden open van 13.00 tot 17.00 
uur, inclusief de natuurspeelplaats 
de Struintuin voor de kinderen. 
Alle activiteiten beginnen om 13.00 
uur op de Wieger Bruinlaan 1, vlak 
bij u om de hoek dus. U bent van 
harte welkom! 

AED in de wijk

Nieuws van kinderboerderij de Boerenzwaluw in Hoofddorp

NLDoet projecten Stichting 
MEERGroen 15 en 16 maart

14 april - Bolletjesfeest op de 
Heimanshof

ACTIVITEITENKALENDER 
eerste helft 2019
Kinderboerderij De Boeren-
zwaluw
Boslaan 5, 2132 RJ Hoofddorp 
023 56 26535 
www.facebook.com/boeren-
zwaluw

15 en 16 maart 
voorbereiding belevingstuin 
21 april (14.00 - 16.00) 
Paasactiviteit
1 mei (14.00-16.00) 
Creatief met de Boerin- Inloop 
Workshop
19 mei (13.00-16.00) 
Schaapscheerdersfeest
19 juni (14.30-16.00) 
Rubberlaarzenconcert
13 t/m 20 juli 
Hoofddorp aan Zee


