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Wat vindt u er van?
Al enige tijd heeft u van ons niets meer gehoord en gelezen over het “Hoeve terrein”. De laatste stand van zaken is dat de
Stichting Cilinder, initiatiefnemer tot voortzetting van de “tijdelijke Hoeve” bezig is om zich te positioneren. Er is, onder
voorbehoud, een toezegging van de gemeenteraad voor een substantieel bedrag aan subsidie ter realisering van de
“tijdelijke Hoeve” op dit terrein.
Zou het echter geen interessante gedachte zijn om ons als bewoners van deze wijk sterk te gaan maken om op deze plaats,
of mogelijk elders in de wijk, een multifunctioneel wijkgebouw te realiseren? Een vast ontmoetingspunt waar bewoners
uit alle geledingen van deze wijk, maar ook verenigingen, wij denken hierbij aan de muziekvereniging Excelsior, de
Scouting St. Maartengroep Hoofddorp etc. en natuurlijk ook de Stichting Cilinder hun vaste plek kunnen vinden.
Beide eerstgenoemde verenigingen zitten nu in een oud ondoelmatig gebouw dat nodig gerenoveerd zou moeten worden,
wat ook weer veel geld kost.
Momenteel is het zo dat de kaartclub van de senioren in de wijk van hot naar her wordt gestuurd om te kunnen spelen.
Dat initiatieven om bv. een kinderdisco of een filmmiddag voor de jeugd te houden, stranden op veel te hoge kosten en
verordeningen zoals bv. beveiliging. Dat er voor cursussen, vergaderingen en voor allerlei opleidingen altijd uitgeweken
moet worden naar dure commerciële locaties. Dat er nergens in deze wijk een plek is waar sprake is van een
“ontmoetingsplek” of van “gemeenschapszin”.
De wijkraad is van mening dat Hoofddorp Oost, zoals vele andere wijken, een dergelijke plek verdient!
Wij kunnen dat natuurlijk wel vinden, maar we kunnen ons pas echt sterk maken als we weten wat u daar van vindt!
Wij roepen u dan ook met klem op om dit aan ons te laten weten via wijkraadoost@live.nl.
Bent u enthousiast of vindt u het maar niets, iedere reactie, hoe meer hoe liever, wordt op prijs gesteld. Of het nu over de
locatie, de eventuele bestemmingen, ideeën qua uitvoering, of wat dan ook is….., geef gehoor aan deze unieke kans om
uw stem voor de wijk te laten horen.

Arnolduspad kreeg opknapbeurt
Het kan u bijna niet zijn ontgaan. De afdeling
groenvoorziening van de gemeente heeft alle lage struiken
langs het Arnolduspad, het fietspad tussen de Nieuweweg
en de Boslaan, gesnoeid. Deze opknapbeurt zorgt er
o.a.voor dat de bomen aanzienlijk meer licht krijgen. Dit
deel van de wijk ziet er weer perfect uit, oogt frisser en
doorzichtelijker wat mede een gunstig effect heeft op een
groter gevoel van veiligheid bij de vele gebruikers.

Website “in de steigers”
De nieuwe website van de wijkraad staat momenteel nog
“in de steigers”.
Aan de site www.wijkraadhoofddorpoost.nl wordt
momenteel hard gesleuteld. Ons bestuurslid John Hesp
heeft de voortgang van de site op zich genomen en werkt
hiermee heel nauw samen met Liana Kooiman, een website
specialiste die in onze wijk woont en die zich enthousiast
en belangeloos bij de wijkraad aanmeldde. Liana, bij
voorbaat vast hartelijk bedankt en we kijken gespannen uit
naar het moment dat de site “de lucht ingaat”.

Wijkraad op sterkte
De wijkraad van Hoofddorp Oost is eindelijk op personele
sterkte. Door de toetreding van Marijke Reijnders en Jan
Moes als de aspirant-leden, is raad eindelijk op het
gewenste aantal van 5 leden gekomen. Marijke zal zich
voornamelijk opstellen als buurtconsulente terwijl Jan als
verkeers-onderzoeker de effecten van het VCP (Verkeers
Circulatie Plan) op Hoofddorp Oost nauwlettend zal gaan
volgen. Wij zijn bijzonder blij dat deze twee nieuwe
vrijwilligers de moed hebben genomen om deze stap te
zetten en wensen hun natuurlijk veel succes. De raad hoopt
de belangen van de bewoners nu nog beter te kunnen
vertegenwoordigen en ook sneller op uw vragen, wensen en
initiatieven te kunnen reageren.
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Kinderopvang MaiVilla: Play, Learn,
Grow!
Bij Kinderopvang MaiVilla wordt binnen buiten. De kinderen bij MaiVilla brengen 80% van de aanwezige tijd door
in de buitenruimte. Buiten spelen, eten, leren en ontwikkelen. In de Scandinavische landen is gebleken dat deze
vorm van opvang verschillende voordelen heeft. Niet alleen de gezondheids bevorderende voordelen maar ook
het stimuleren van fantasie, ontdekking en natuur.
Kinderen zijn in hun vrije tijd veelal binnen, kijken kindertelevisie of spelen met spelcomputers. Het stimuleren van
lichaam en geest wordt voor hun gedaan. Bij MaiVilla worden de kinderen aangemoedigd om weer terug te gaan
naar de basis. Spelen in de buitenlucht met je fantasie als grootste speeltoestel. Dat kan in onze buitenruimte van
6000 m2. Deze buitenruimte zal worden omgetoverd in een interactief speelterrein waarbij het gebruik van natuurlijke
materialen en het creëren van een veilige en fantasierijke speelomgeving voorop staat. Verder is er een
activiteitenprogramma
opgesteld waarmee het team volgens het buitenconcept de kinderen zullen laten bewegen en leren.
Dit programma bestaat o.a. uit: Sport en spel, Vrije expressie (zang, dans, toneel), Natuureducatie (dieren, planten,
klimaat),
Eten en drinken (samen leren koken, gebruik van keukenmateriaal), Handvaardigheden (knutselen, houtbewerking)
Natuurlijk kunnen wij bij erg slecht weer naar binnen waar ruimte is om lekker te kletsen, chillen en spelletjes te doen.
Verder bieden wij een kinderopvang zoals u mag verwachten zoals, goede zorg, een prettige en open sfeer en
gediplomeerde pedagogische medewerkers met kwaliteit.
De villa heeft de beschikking over parkeerruimte op het eigen terrein en daarmee is eventuele overlast voor directe
buren en omwonende uitgesloten. Omdat de kinderen, zoals bij scholen, niet tegelijk worden opgehaald hopen wij
dat onze medebuurtbewoners geen last of hinder van ons ondervinden. Wij streven naar een goede verstandhouding
met de wijk en haar bewoners. U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen of het stellen van vragen.
Met vriendelijke groet,
Team MaiVilla
Kruisweg 883 I 2132 CA Hoofddorp I T: 023 557 5567 I www.maivilla.nl I kantoor@maivilla.nl

Wijkraad in gesprek met
Vereniging Bewoners Nieuweweg

Sportief burgerinitiatief

In het verleden werd er door een aantal mensen in de wijk
een recreatief volleybaltoernooi georganiseerd in de Fanny
Blankers Koenhal en hieraan deden altijd veel wijkteams
mee. De vereniging VCO (Volleybal Club Overbos) heeft
vorig jaar een aantal teams uit de wijk Oost benaderd om
mee te spelen op hun recreatieve volleybaltoernooi in de
FBK-hal. Dit is maar ten dele gelukt, mede doordat deze
actie toen vrij laat is ingezet. De voorzitter van VCO,
Erica Fijnvandraat, woont in de Blankenstraat, vandaar de
poging om de wijk Hoofddorp Oost bij dit toernooi te
betrekken.
Het toernooi wordt dit jaar georganiseerd op vrijdag 15
mei in de FBK-hal. Er wordt gestreden om de
“OVERBOS-Wisselbeker”.
Aanvang van de wedstrijden: klokslag 19:00 uur,
Aanwezig uiterlijk 18:45 om zich te melden bij de
De wijkraad was aangenaam verrast door het grote aantal
administratie.
wijkbewoners die de moeite hadden genomen om de
Volleybalteams en overige geïnteresseerden kunnen zich
nieuwjaarsreceptie op 9 januari jl. in de FBK-hal te
via het mailadres van de wijkraad wijkraadoost@live.nl
bezoeken. Door de receptie samen te laten vallen met de
opgeven, de mail graag ter attentie van John Hesp. Hij
prijsuitreiking van de kerstbomeninzamelingsactie (286
zorgt voor verdere doorzending naar de organisatie waarna
bomen !) alsmede door het uitnodigen van locale
u van de reglementen en de (minimale) kosten op de
ondernemers om zich gedurende de receptie te presenteren, hoogte wordt gesteld.
is de wijkraad van mening een goede formule te hebben
Attentie: Haast u want u heeft tot 12 april de tijd. Anders is
gevonden om de bewoners van de wijk te bereiken.
de organisatie niet in staat uw aanmelding te verwerken.
Onder het genot van een drankje en een snack is er veel
Laat u eens van uw sportieve kant zien en doe mee of kom
informatie tussen de bewoners onderling, maar ook met de op 15 mei kijken!
aanwezige plaats elijke politici en met de wijkraad zelf
uitgewisseld. Daar was het ons nu juist om te doen.
Eerst waren we wat verbaasd, toen we er tijdens de
nieuwjaarsreceptie achter kwamen dat er in onze wijk een
heuse geregistreerde bewonersvereniging bestond. Een
aantal, door de plannen van het VCP verontruste bewoners
van de Nieuweweg hebben deze vereniging al in 1989
opgericht. We zijn als wijkraad met de vereniging, die een
periode van inactiviteit achter de rug heeft, in gesprek
gegaan en hebben daarbij afgesproken om, als de effecten
van de invoering van het VCP hiertoe aanleiding geven,
intensief met elkaar samen te gaan werken

Nieuwjaarsreceptie voor
herhaling vatbaar

Vissteiger op tekentafel

Oproep van voorzitter heeft
effect!
In zijn toespraak op de Nieuwjaarsreceptie heeft de
voorzitter van de wijkraad, Paul van Coeverden, de
bewoners opgeroepen zich meer gemeenschappelijk
betrokken te voelen bij hun wijk. Hij stipte o.a. aan dat de
bewoners hun initiatieven, vragen, wensen of problemen
over de gang van zaken in de wijk, eerst zouden moeten
afstemmen met buren en of vrienden in de wijk. De raad
kan dan namelijk, als u hen inschakelt, veel sneller en
slagvaardiger reageren op eventuele kwesties omdat er een
basis van gemeenschappelijkheid is.
Dit verzoek is kennelijk niet aan dovemansoren gedaan. De
raad is blij verrast over het aantal mailtjes met suggesties,
op- en aanmerkingen dat zij op haar mailadres
wijkraadoost@live.nl mocht ontvangen.

Wist U dat?
Wist u dat wij het zeer op prijs stellen om van u te horen
wat u vindt van een multifunctioneel wijkgebouw in onze
wijk? (zie pagina 1)
Wist u dat de problemen met de jeugd in de Kockstraat –
Leeghwaterstraat zo goed als tot het verleden behoren?
Wist u dat de wijkraad eindelijk op sterkte is en daar
iedere dag weer van geniet?
Wist u dat de straatnaambordjes in onze wijk worden
gereinigd/vervangen?
Wist u dat allemaal? Nee……? Nu wel!

Het initiatief van een aantal bewoners aan de
Sweelincksingel, leidde tot een verzoek van de wijkraad
aan de gemeente om een vissteiger te plaatsen aan deze
singel op noordzijde van de kruising met de Anthon van
der Horstlaan. Wij zijn blij u een voorbeeld van de steiger
en de locatie te kunnen laten zien. Wij hebben er natuurlijk
voor gezorgd dat de steiger rolstoeltoegankelijk is en zijn
inmiddels in overleg met de direct omwonenden over de
voortgang van dit project.

Parkeerproblemen opgelost
Eindelijk is het zover. De eigen parkeerplaats van de daken thuislozenopvang aan de Hoofdweg is voorzien van een
slagboom. Deze moet voorkomen dat het wildparkeren, de
parkeerplaats valt nl. net buiten de zone, door medewerkers
van bedrijven aan de Hoofdweg en de Wiegerbruinlaan, tot
het verleden behoort. Hulpdiensten hebben nu in geval van
mogelijke calamiteiten gelukkig weer vrij toegang. Ook de
bewoners van de Hoofdweg, die destijds met de plaatsing
van de voorziening rechten hadden verworven, zullen via
een eigen vergunning toegang tot dit terrein krijgen en een
zucht van verlichting slaken.
Er worden tevens voorbereidingen getroffen voor het
verder oplossen van het ‘wildparkeren’ bij het
Arnolduspark / Bertus van Lierplantsoen. (instellen
parkeerverbod, verwijzen naar andere parkeerplaatsen in de
directe omgeving etc.) Vooral op zaterdag bij grote
aantallen bezoekers van hockeyclub De Reigers leidt dit tot
overlast voor het doorgaande verkeer ter plaatse.

de bomen is het minder aangenaam. Ze worden min of
meer verstikt en zijn niet meer in staat goed “uit te lopen”.
Groenbeheer zal in de maand april door de wijk gaan en de
klimop onder aan de stam doorhakken. Voorts zal er zoveel
mogelijk klimop worden verwijderd. Dit lukt echter niet
altijd omdat dit beschadigingen aan de boom tot gevolg
heeft. De bomen waarbij de klimop wel gekapt maar niet
verwijderd is, zullen een aantal jaren een slechter beeld
geven wat zich echter herstelt omdat de klimop wel dood
is.

Geslaagde bewonersavond
Leeghwater- en Kockstraat

De in de vorige wijkkrant aangekondigde avond voor
bewoners van de Leeghwaterstraat en de Kockstraat heeft
op 16 december plaatsgevonden in de Freinetschool.
Aanleiding was de overlast die veel bewoners ondervonden
van de jeugd in de buurt, met name sinds het plaatsen van
de noodlokalen van de Klimopschool op het grasveld aan
de Kockstraat. Behalve de wijkraad (organisator) en een
tiental bewoners waren ook de wijkagent, een
opbouwwerker en een jongerenwerker (Meerwaarde)
aanwezig. Van de gemeente was oa. de gebiedsmanager als
toehoorder aanwezig, alsmede een gemeenteraadslid van de
PvdA en een fractiemedewerkster van het CDA. Ook twee
dappere jongeren hadden zich in het hol van de leeuw
gewaagd. De avond verliep bijzonder constructief.
Zowel de bewoners als de jongeren en jongerenwerker
.
vonden het speelpleintje pal naast de noodlokalen van de
Klimopschool niet geschikt voor de oudere jeugd. De
gemeente vindt echter een apart voetbalveldje voor de
jongeren financieel niet haalbaar, omdat op het betreffende
Zaterdag 4 april as. vindt de opening van de vernieuwde
grasveld aan de Kockstraat woningbouw is gepland. Enkele
Célestin Freinetschool aan de Van den Berghlaan 76 – 78
bewoners ventileerden hun terechte ongenoegen over
plaats. Ook bewoners van de wijk Hoofddorp-Oost zijn van fysieke agressie tegen personen en eigendommen. Van
harte uitgenodigd op 4 april tussen 10.00 en 12.00 uur.
zowel de betrokken ouders als de politie werd een actievere
Wethouder Jeroen Nobel zal om 10.30 uur de
inzet gevraagd.
openingshandeling verrichten. Aan de hand van workshops Na deze inventarisatie van problemen, kwamen een aantal
en presentaties laat de school zien hoe een moderne
oplossingen aan de orde:
Freinetschool werkt. Voor informatie: 023-5616216;
- Meerwaarde zal regelmatig de Chillbus in de buurt
www.freinethoofddorp.nl
neerzetten.
- Meerwaarde heeft per 2009 een inzetbare extra
jongerenwerker aangesteld.
- Mogelijk kunnen via de moskee in Graan voor Visch de
Op 10 februari jl. hadden, ondanks dat het hondenweer
ouders van de betrokken jongeren benaderd worden.
was, opmerkelijk veel senioren de moeite genomen om - “Zero tolerance beleid”: gele en rode kaarten
naar de bijeenkomst van de Stichting Seniorenraad te - De wijkagent heeft toegezegd een plan van aanpak te
komen. De locatie was “de Wissel” in de FBC-hal.
maken, en vroeg om bij incidenten vooral de politie
De stichting maakt zich sterk om senioren in de gemeente
te bellen. Overlast is nog steeds niet normaal!
per wijk te informeren en adviseren over de problemen met Als vervolg op deze bijeenkomst kan er een
bv. de AWBZ, verlenging van rijbewijzen, thuiszorg,
wijkplatform worden ingesteld, waarin alle partijen
contacten met de locale overheid, buurtproblemen etc.
van deze avond plus Ymere (en de scholen)
Vertegenwoordigers uit de politiek, gemeente en wijkraad
regelmatig de situatie bespreken.
waren aanwezig om op de vele vragen die er van de
Met het verzoek om toch vooral via de internetsite van de
aanwezigen kwamen antwoord te geven en daarmee deze
gemeente (zie colofon) eventuele klachten in te dienen,
perfect georganiseerde middag tot een succes te maken.
sloot de voorzitter de bijeenkomst af.

Uitnodiging

Drijfnat maar tevreden!

Klimop in bomen
Misschien is het u ook opgevallen, vooral na de
snoeibeurten van de afdeling Groenbeheer.
Veel bomen in de wijk zijn van stam tot kruin begroeid met
klimop. Sommige mensen vinden het wel mooi maar voor

Inmiddels is de situatie aanmerkelijk verbeterd. De nieuwe
jongerenwerker is zeer actief en constructief aan het werk
in de buurt. Ook de gebiedsmanager zet zich in om andere
voorzieningen voor de jongeren van de grond te krijgen. De
wijkraad houdt de vinger aan de pols.

