Wijkkrant 2009-2

We hebben het geweten!
In onze Nieuwsbrief 2009-1 vroegen wij u om ons uw mening te geven over onze bewering dat Hoofddorp Oost toch eigenlijk
een eigen multifunctioneel wijkcentrum zou moeten hebben. Zoals de kop van dit artikel reeds aangeeft: “We hebben het
geweten!” Heel veel bewoners hebben per mail, brief of zelfs telefonisch gereageerd en…op een uitzondering na, waren de
reacties enthousiast en vond men het een goed plan. Zelfs vanuit de politiek zijn steunbetuigingen bij ons binnengekomen.
Deze positieve reacties sterken ons enorm om ons idee te realiseren. Wij beseffen donders goed dat er tot het zover is, “er heel
wat water door de Rijn gegaan zal zijn”. Om te beginnen zullen we trachten om in samenspraak met andere partijen, o.a. de
scoutinggroep St. Maarten, muziekvereniging Excelsior en met Freek Hoogland van de stichting Cilinder tot een gedegen plan
te komen waarin, als het aan ons ligt, op voorhand niets is uitgesloten. We denken hierbij zelfs nog niet eens aan een specifieke
locatie. We sluiten ook bv. de verbouwing van een bestaande locatie in onze wijk tot een wijkcentrum niet uit. Met andere
woorden, alle opties zijn wat ons betreft bespreekbaar. Reden te meer voor de wijkraad om ons in een vroeg mogelijk stadium
bij de gemeente en de politiek te melden zodat zij vast kunnen “wennen aan het idee” en als het even kan, mogelijkerwijze
meedenken.

specifiekeproblemen kennen. In die situatie is een intensief
grijs- en groenbeleid vereist.
Met betrekking tot de bestratingen in de verschillende buurten
kan men in het algemeen stellen dat met name in de oudere
Op woensdag 20 mei ’09 bezocht een ambtelijke delegatie van buurten de stand van zaken zeer matig is, terwijl de nieuwere
de gemeente Haarlemmermeer en de politie, onder leiding van buurten binnen de wijk een redelijk tot goed beeld geven.
wethouder Jeroen Nobel, de wijk Hoofddorp-Oost. De
Ondanks de regelmatige controle en het vervangen van
Wijkraad Hoofddorp-Oost, vertegenwoordigd door Paul van
“gesloopt” en versleten straatmeubilair is de wijkraad van
Coeverden, Marijke Reijnders, Jan Moes en Henk Jan
Boswijk ontving de gasten in de Beijerinckstraat. Het doel van mening dat er nog veel te vervangen is. Ook de straatverlichting
de wijkschouw was het aangeven van de staat van onderhoud langs onder andere het spoordijkpad laat veel te wensen over.
van bestratingen (grijs) en de beplantingen (groen) in de wijk Dit in het kader van het veiligheidsgevoel bij de bewoners.
Vooral de grote frequentie van de stroomstoringen bij de
Hoofddorp-Oost. Daarnaast werden ook de sociale en
openbare verlichting baart zorgen met betrekking tot de staat
verkeerstechnische knelpunten aan de orde gesteld.
van onderhoud van het elektriciteitsnetwerk. Het pas één jaar
De Wijkraad had een programma opgesteld waarbij de meeste oude “Meermanveld” heeft ernstig te leiden van vandalisme
(stukgegooide bierflesjes) en het moedwillig pogen de
punten van de wijk per fiets werden bezocht en van een
“hufterproof” hekken en doelen te vernielen. Daarbij speelt ook
toelichting werden voorzien. Van de knelpunten in het
het feit dat er geen verlichting aanwezig is. De wijkraad heeft
onderhoud was een fotomap gemaakt die aan de deelnemers
aangegeven dat hier nog behoefte is aan een fietscrossveldje en
werd uitgedeeld. Vervolgens werden de wethouder en de
ballenvangers achter de doelen.
betrokken ambtenaren gewezen op de locaties waar in het
kader van de sociale en verkeerstechnische situatie knelpunten
Sinds de omkering van de rijrichting in de Nieuweweg is het
optraden. Daarbij heeft de Wijkraad gevraagd om de
voorgelegde suggesties in het verdere besluitvorming serieus verkeer door de Wieger Bruinlaan sterk toegenomen. Veel
automobilisten ontwijken de verkeerslichten op de kruising van
mee te nemen.
de Hoofdweg en de Burg. Pabstlaan door via de Wieger
De wijkraad constateerde dat Hoofddorp-Oost een heterogene Bruinlaan, Nieuweweg naar de Kruisweg te rijden.
(zie vervolg op pagina 3)
wijk is met verschillende buurten die elk hun eigen

“Schouw” van onze wijk legt
veel knelpunten bloot
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Open Tuindag
De jaarlijkse Open Tuindag, die tuinvereniging Groei & Bloei Haarlemmermeer ieder jaar organiseert, wordt dit jaar gehouden
in de wijk Hoofddorp- Oost.
Op zaterdag 27 juni zullen ruim 20 deelnemende tuinen te bezichtigen zijn.
Tevens is aan deze dag een scholenproject verbonden. Naast de open tuinen zullen ook drijvende eilandjes in een van de sloten
in de wijk te zien zijn. Deze drijvende eilandjes zijn gemaakt door leerlingen van groep 4/5 van de drie scholen in de wijk. In
samenwerking met Groei & Bloei worden de leerkrachten en leerlingen ingewijd in het maken van dergelijke eilandjes. Tijdens
de Open Tuindag zal een jury van Groei & Bloei de eilandjes beoordelen en de drie origineelste en/of mooiste exemplaren
zullen in de prijzen vallen.

Nieuwe methode onkruidbestrijding
Goed nieuws voor allen die het milieu een warm hart
toedragen: de gemeente gebruikt een nieuwe methode van
onkruidbestrijding. Voorheen was, als de spuitwagen langs
was geweest, de hele stoep en straat bespoten met chemische
middelen, behalve op plekken waar bewoners met een groen
geverfde stoeptegel aangaven dat zij zelf het onkruid
verwijderden. Deze methode is nu verboden.
Er wordt nog wel gespoten, maar met de nieuwe methode
“ziet” (meet) de spuitwagen waar het onkruid staat, en spuit
hij automatisch alleen maar op die plek.
De groene tegels zijn dus niet meer nodig, maar u kunt er nog
steeds voor kiezen zelf het onkruid te verwijderen; de
spuitwagen rijdt dan vanzelf uw huis voorbij.

Open dagen Heimanshof
Zoals iedere zomer heeft de Heimanshof ook dit jaar weer een
aantal open dagen. De heemtuin aan de Wieger Bruinlaan is met
zijn grote verscheidenheid aan planten en landschappen een
(regelmatig) bezoek meer dan waard. Op de open dagen in de
eerste weekenden van juni, juli en augustus is ook de Kijkdoos
open en zijn er bijendemonstraties en kinderactiviteiten zoals
schminken en buttons maken. Ook kunnen jong en oud
waterbeestjes bekijken of gewoon heerlijk wandelen en
rondkijken in de tuin.
Data: 6 en 7 juni, 4 en 5 juli, 1 en 2 augustus, ’s middags van 13
tot 17 uur.

(Vervolg “Schouw van onze wijk)
Ook in de Leeghwaterstraat en de Parklaan heeft men de
indruk dat er meer sluipverkeer is ontstaan door deze
omkering. Dit wordt zeker ook verwacht als de Kruisweg op
de schop gaat.

Landelijke buitenspeeldag
10 juni 2009
Weet u nog waar u vroeger speelde toen u nog kind was?
Misschien was u aan het knikkeren, hinkelen, speelde u
verstoppertje, wandelde u met de poppenwagen, bouwde u hutten
of was u (toen al) bezig met bruggen bouwen. Waar u in dit geval
ook speelde, het was ongetwijfeld buiten!

Het resultaat van de inbreng van bewoners rond de
Sweelincksingel is dat de gevraagde vissteiger hier in
september ook zal komen. Tevens wordt onderzocht of er een De VNG en kindertelevisiezender Nickelodeon organiseren op
ondergrondse container voor plasticafval kan komen bij het
woensdagmiddag 10 juni de Landelijke Buitenspeeldag. Doel
brengparkje aan de Sweelincksingel.
is om zoveel mogelijk kinderen buiten aan het spelen te krijgen
en zo in het hele land gelijktijdig een impuls te geven aan het
Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het vervolg
buitenspelen. Op 10 juni gaan de uitzendingen op tv en de
van deze wijkschouw. Het is nu nog een zaak van financiën
website van Nickelodeon tussen 13.00 en 17.00 uur letterlijk ‘op
en prioriteiten. De wijkraad heeft vastgesteld dat het er in de zwart’ en worden kinderen aangemoedigd om lekker buiten te
komende jaren op aan komt of de politiek bereid is om
gaan spelen. Gemeenten stimuleren dit door voor kinderen
bestaande infrastructuren en groenvoorzieningen ook de
buitenspeelactiviteiten onder de aandacht te brengen of eigen
noodzakelijke prioriteit te geven. Daarnaast verwacht De
activiteiten te organiseren.
wijkraad van de politiek dat ook rekening gehouden gaat
worden met de gevoelens van onveiligheid bij bewoners en
De gemeente heeft belang bij een straatbeeld waarin kinderen
dat daar consequenties aan verbonden worden. De
goed vertegenwoordigd zijn. Een omgeving met kinderen is
verkiezingen voor de gemeenteraad zijn volgend jaar. De
levendig. Niet alleen kinderen leggen onderling contacten, maar
bewoners krijgen dan weer de kans om een betrokken
ook hun ouders en buurtbewoners. Dit komt de sociale veiligheid
gemeentebestuur te kiezen.
en leefbaarheid in de buurt ten goede. Desondanks sluit de
openbare ruimte nog niet altijd goed aan bij de wensen en
behoeften van kinderen en jongeren. Gemeenten merken ook dat
het NIMBY (Niet in mijn achtertuin) effect en sociale
intolerantie niet zelden een rol spelen. Kinderen zijn leuk maar
liever niet voor de deur. Daarnaast vormt het beeldschermvermaak een steeds aantrekkelijker alternatief voor kinderen en
is er sprake van toenemende bewegingsarmoede.
Een leuke site waar u samen met uw kinderen meer informatie
over dit project en de uitvoering daarvan kunt vinden is
(www.kindvriendelijkesteden.nl).

Wist u dat?
Wethouder Jeroen Nobel krijgt uitleg bij de gemaakte opmerkingen

Uit het door de gemeente uitgevoerde onderzoek dat in “Kijk
op de wijk” gestalte kreeg, bleek dat Hoofddorp-Oost
geplaagd werd door een beperkte sociale cohesie en
betrokkenheid van bewoners bij de wijk. De wijkraad heeft
naar voren gebracht dat het ontbreken van voorzieningen als
een buurthuis/wijkcentrum, een gebrek aan geschikte
speelterreinen, veel sluipverkeer en in enkele buurten een
door gemeentelijk beleid veroorzaakt chronisch gebrek aan
voldoende parkeerruimte hierbij een negatieve rol spelen. Het
stoort de wijkraad, dat de sociaal zwakkere delen van de wijk
lijden onder een gebrek aan mogelijkheden. Daarmee wordt
de overlast die ongekanaliseerd gedrag op straat oplevert
voor buurtbewoners versterkt en trekken bewoners zich
steeds verder terug. In enkele delen durven bewoners niet
eens meer de politie te bellen uit angst voor represailles.
Daardoor is het vertrouwen in de politie en de gemeente
verder teruggedrongen. Hieruit vloeit voort dat de bewoners
van elkaar niet weten wat er speelt en ieder voor zich denken
dat zij de enige zijn. Dàt is dan ook hetgeen de wijkraad het
meeste verontrust.

Wist u dat de gemeente een servicewagen heeft die na uw
melding (via 0900-1852) snel kleine reparaties kan doen aan
stoep en straat(-meubilair)?
Wist u dat het nieuwe NMC (Natuur- en Milieucentrum) naast
de Heimanshof een kersverse directeur heeft: Ruud Maarschall,
een gedreven en ervaren natuurbeschermer is?
Wist u dat de Meertuinders voor een gering bedrag per jaar nog
enkele tuinen over hebben voor de echte liefhebbers van het
betere moes- en siertuinwerk?

Colofon
e-mail: wijkraadoost@live.nl
Voorzitter: Paul van Coeverden
Penningmeester: John Hesp
Secretaris: Henk Jan Boswijk
Bestuurslid: Marijke Reijnders
Bestuurslid: Jan Moes

5613168 / 0625354552
0657212540
5614994 / 0644622520

Klachten en Meldingen aan de Gemeente Haarlemmermeer
telefonisch naar klachtennummer: 0900-1852
internet: www. Haarlemmermeer .nl (meldingen en klachten).

Kom ook naar de Algemene Bewonersvergadering! Meldingen aan de Politie: 0900-8844
In noodgevallen: 112
17 juni 20.00 uur bij MHC “De Reigers”

De Wijkraad van Hoofddorp-Oost houdt
op woensdag 17 juni 2009 haar Algemene Bewonersvergadering.
U wordt vanaf 20.00 uur ontvangen in het clubhuis van de hockeyclub
“De Reigers” in het Arnolduspark nr. 5 (in het verlengde van het B. van Lierplantsoen)
Bewoners van Hoofddorp-Oost worden uitgenodigd om van deze gelegenheid gebruik te maken hun stem te laten horen. De
Algemene Bewonersvergadering vangt aan om 20.15 uur zal omstreeks 22.30 uur gesloten worden.
Tijdens de Algemene Bewonersvergadering zal het bestuur van de Wijkraad Hoofddorp-Oost de activiteiten van het afgelopen
jaar en de ontwikkelingen in de wijk aan u voorleggen. Ook komen het beleid en de komende ontwikkelingen in en rond de wijk
aan de orde. Het bestuur zal u ook informeren over zaken die op u als bewoner afkomen zoals het verkeerscirculatieplan (VCP).
Het gaat dan vooral om dat deel van het VCP dat directe gevolgen voor onze wijk heeft. Daarnaast komen de herinrichting van
het Arnolduspark, een multifunctioneel wijkgebouw en het onderhoud van de groenvoorzieningen en bestrating in de wijk aan
de orde.
Ook worden alle plannen en het programma van het bestuur van de wijkraad aan de bewoners voorgelegd. Het zijn uiteindelijk
de bewoners die bepalen wat de beleidslijn van de wijkraad zal zijn. In het tweede deel van de vergadering zal ruim de
gelegenheid worden gegeven aan de bewoners om hun inbreng te leveren. Vragen, opmerkingen en suggesties worden op prijs
gesteld. Ook leden van de gemeentelijke politiek en beleidsambtenaren zijn uitgenodigd en zullen voor de bewoners
aanspreekbaar zijn.
Het bestuur van de Stichting Wijkraad Hoofddorp-Oost rekent op een grote opkomst en een positieve inbreng van de bewoners.

VERKEERSCIRCULATIEPLAN
De wijkraad heeft zich de afgelopen tijd zeer uitvoerig laten
informeren over de stand van zaken rond het
verkeerscirculatieplan. Duidelijk is geworden dat de plannen
al jaren geleden werden vastgelegd in de gemeenteraad en dat
het nu nog aanbrengen van wijzigingen feitelijk niet mogelijk
is. Van de zijde van de gemeente is echter wel toegezegd dat in
het geval er zaken heel anders uitpakken dan gepland, men
bereid is een en ander te heroverwegen. Onderstaand geven
wij u de informatie zoals wij die tot heden hebben ontvangen.
Fase 1 van het verkeerscirculatieplan (VCP) van de gemeente
is op 23 maart jl. afgerond.
Voor onze wijk had dat twee belangrijke gevolgen:
1. De rijrichting op de Nieuweweg tussen Burg.
Pabstlaan en Kruisweg is omgedraaid in de richting
van het winkelcentrum
2. De Kruisweg tussen Nieuweweg (oude postkantoor)
en Draverslaan/Markthof is éénrichtingsverkeer
geworden in de richting van de Hoofdweg
Aan de buitenring van Hoofddorp zijn extra borden geplaatst,
waarop de geadviseerde aanrijroute naar de parkeergarages
wordt aangeduid.

- Geplande uitvoering stap 1: 25 mei tot eind juni 2009.
In stap twee wordt de helft van de kruising Kruisweg /
Wilhelminalaan / Beijerinckstraat opnieuw ingericht en de
riolering in de Kruisweg tussen de Nieuweweg en de
Wilhelminalaan / Beijerinckstraat vervangen.
(Ook in de Julianalaan wordt dan de riolering vervangen.)
- Geplande uitvoering stap 2: tweede week juni tot eind
september 2009.
Tijdens stap drie wordt de andere helft van de kruising
Kruisweg / Wilhelminalaan / Beyerinckstraat opnieuw ingericht.
Tegelijkertijd worden op dit kruispunt en op het kruispunt
Kruisweg / Boslaan stoplichten geplaatst.
-Geplande uitvoering stap 3: eind september tot half november
2009.
Effecten
De Kruisweg wordt in alle stappen gedeeltelijk afgesloten voor
doorgaand verkeer en er wordt d.m.v. bebording gewezen op
omleidingroutes. Deze omleidingen kunnen soms inhouden dat
onlangs ingestelde nieuwe rijrichtingen voor het VCP tijdelijk
weer gewijzigd worden.

Een woordvoerder van de gemeente beseft het vervelende
gevolg hiervan maar benadrukt dat dit helaas onontkoombaar is
om de Kruisweg fatsoenlijk aan te pakken; het alternatief is alles
in één keer afsluiten met verregaande gevolgen: totale chaos.
De tweede fase van het VCP is op 25 mei van start gegaan.
Ook de Nieuweweg is gedeeltelijk afgesloten. In verschillende
Het was de bedoeling dat de werkzaamheden op 4 mei zouden straten in de wijk is inmiddels meer sluipverkeer merkbaar. Het
aanvangen, maar extra overleg en berekeningen vergden meer uiteindelijke effect van het VCP voor onze wijk zal d.m.v.
tijd.
telslangen op diverse plaatsen worden bepaald.
Tweede fase: drie stappen
Deze tweede fase van het VCP valt in drie stappen uiteen.
De eerste stap behelst de aanpassing van het kruispunt
Kruisweg/Nieuweweg en de plaatsing van een pompput voor
de riolering tussen de Nieuweweg en de Wilhelminalaan.

N.B. Als gevolg van het noodweer in de nacht van 25 0p 26 mei
jl. is de uitvoering van de 2de fase van het VCP weer een week
uitgesteld. De werkzaamheden startten op 2 juni jl.

