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Wijkfeest 
8 juni 2013
Ook dit jaar organiseert de 
wijkraad weer een wijk-
feest aan de Nieuweweg 
2 met medewerking van 
de Kruiskerk. 

Wat gebeurt er allemaal in  
Hoofddorp-Oost?

De wijkraad heeft het wijkfeest 
ook dit jaar samen met de Ge-
reformeerde Kerk Hoofddorp aan 
de Nieuweweg 2 georganiseerd. 
De Stichting Meerwaarde heeft bij 
de organisatie de nodige hand en 
spandiensten verleend. 

Het wordt een echt feest voor alle 
bewoners van Hoofddorp-Oost met 
ondersteuning van verenigingen, 
stichtingen en instellingen die actief 
zijn in de wijk. Een wijkfeest waar 
de bewoners allemaal welkom zijn 
voor de gezelligheid, het onderlinge 
contact, en om kennis te maken 
met activiteiten in de buurt. Er zijn 

demonstraties, voorstellingen voor 
kinderen, voorlichting- en informa-
tiestands. 

Voor het programma verwijzen wij 
u naar pagina 3 van deze krant. 
Eventuele wijzigingen, aanvullingen, 
aanpassingen en het laatste nieuws 
kunt u op onze website vinden. 
www.wijkraadhoofddorpoost.nl

Inmiddels is ook namens de bewo-
ners door de wijkraad een ziens-
wijze op de gemeentelijke structuur-
visie. Deze zienswijze heeft tot half 
mei ter inzage op het Raadhuis ge-
legen. Vooral dankzij de inbreng van 
een groot aantal bewoners hebben 
wij die zienswijze kunnen opstellen.

De wijkraad is aangesloten bij het 
kernenoverleg waar alle wijk- en 
dorpsraden samen overleg voeren 
over zaken die bewoners in de hele 
Haarlemmermeer aanspreken. Daar-
naast worden dorps- en wijkraden 
door burgemeester en wethouders 
in het kader van de participatie uit-
genodigd om kennis te nemen van 
zaken waar de gemeente mee bezig 
is.

Sinds 20 november 2012 is er een 
nieuwe Bewonerscommissie opge-
richt in de ‘Dokterswijk’ De Bewo-
nerscommissie is nu al weer ruim 
een half jaar actief bezig met het 

oplossen van de ervaren problemen 
in deze straten, zoals de parkeer-
problemen bij de school, de groen-
voorziening, nieuwe brievenbus en 
belpanelen en de veiligheid. Het 
bestuur heeft inmiddels goede con-
tacten opgebouwd met Ymere, de 
gemeente, de Meerlanden, Meer-
waarde en de Wijkraad. De Bewo-
nerscommissie heeft ook een plaats 
in de Bewonersraad van Hoofddorp-
Oost.
De wijkraad steunt bewoners bij het 
ontwikkelen van zulke initiatieven.

U kunt op zaterdag 8 juni tijdens het 
wijkfeest meer informatie krijgen bij 
de wijkraad en bij Meerwaarde over 
vrijwilligerswerk voor uw straat, uw 
buurt en uw wijkraad. Hoe werkt 
het? Wat wordt er verlangd? Welk 
doel kan worden gediend? Dat kunt 
u allemaal te weten komen

Na het grote succes van ons wijkfeest in voorgaande 
jaren is besloten voor de derde keer op rij een feest 
voor alle bewoners te organiseren.

Wijkfeest 2013 
Zaterdag 8 juni 2013 vanaf 11.00 u. 

Ook de afgelopen periode heeft wijkraad weer veel zaken besproken en de bewoners vertegenwoordigd bij de 
gemeente, gesprekken gevoerd met het gebiedsmanagement en zijn we in contact gekomen met de nieuwe be-
wonerscommissie van de Dokterswijk. Al met al was het voor het onderbezette bestuur een drukke tijd.
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Het programma
11.00 uur  Start wijkfeest
12.00 uur Bingo voor het goede doel
13.00 uur Kindertheater Zwuf
14.00 uur Djembé band
15.00 uur Demo

Dit jaar komt het Kindertheater Zwuf op het wijk-
feest met de voorstelling Biggetje Bas.

Op de kinderboerderij “de drie biggetjes” is big-
getje Bas verdwenen!
Het lieve knuffelvarkentje wil niet meer spe-
len in de modderpoel en gaat op zoek naar 
iets anders zonder stank en viezigheid. Zo  
ontmoet hij tijdens zijn reis over de  
kinderboerderij een koe en een schaap. Maar of 
hij daar nou zo gelukkig van wordt ….?

De kinderen mogen meezingen en in de huid 
kruipen van verschillende dieren.

Ook dit jaar geeft de Djembé Band Zamana met 
een wervelende show een demonstratie van haar 
kunnen op het wijkfeest. De band treedt vanaf 
14.00 uur op.

Tijdens het wijkfeest staat de Kruiskerk open voor 
bezoekers. Als voorbeeld van activiteiten voor 
kinderen, worden tijdens het wijkfeest ook nog 
verschillende voorbeelden gedemonstreerd van 
activiteiten op de kindermiddagen.

Ook voor dit jaar zijn weer bekende en minder 
bekende verenigingen, stichtingen en orga-
nisaties vertegenwoordigd. Zo kunt u kennis 
maken met de kinderopvang en scholen in de 
wijk. Maar ook de zorgboerderij, recreatie en 
maatschappelijke organisaties zijn aanwezig. De 
kerk verzorgt met haar vrijwilligers een informa-
tiestand met hapjes en vruchtendrankjes.

Naast de informatiestands zijn er optredens 
van de Djembé band, het kindertheater Zwuf, 
streetdance demo’s, etc.  Ook is er doorlopend 
gelegenheid voor de kleintjes om zich te laten 
schminken, een balonnenclown, een springkus-
sen en natuurlijk een poffertjeskraam.  

Een bijdrage voor een goed doel
In de voorgaande jaren werd door de  
kraamhouders die producten verkochten een 
deel van de opbrengst geschonken aan een 
goed doel. Ook dit jaar heeft de wijkraad een 
goed doel gekozen. Dit jaar is dat goede doel 
geen landelijk ‘ver weg’ doel maar iets dat dicht 
bij onze wijk speelt. Iets dat iedereen straks zelf 
kan zien.

Voor de verkoopopbrengsten van de  
kraamhouders hebben wij gekozen voor het 
oprichten van een gedenkmonumentje bij het 
Spaarne Ziekenhuis. Een gedenkmonument 
voor ouders en familie die een kindje hebben 
verloren.

Het idee is ontstaan op de afdeling verloskunde 
van het Spaarne Ziekenhuis en wordt gedragen 
door de Dienst Geestelijke Gezondheidszorg. 
Gezien de aard van dit doel en het feit dat het 
ook direct van belang kan zijn voor bewoners uit 
onze wijk denken wij dat bewoners ook meer  
direct betrokken kunnen worden bij dit goede 
doel. Op het moment dat dit artikel wordt  
geschreven denken wij aan verschillende  
mogelijkheden om u bij dit goede doel te  
betrekken. De hele opbrengst zal dan ook  
volledig aan dit monumentje worden besteed. 
Voor meer informatie kunt u de komende week 
terecht op onze website; 
www.wijkraadhoofddorpoost.nl 
Ook de Kruiskerk zal aan dit doel bijdragen. 
Onder anderen door het houden van een bingo.

Als maatschappelijke onderneming is het de 
missie van MeerWaarde om bij te dragen aan 
sociale samenhang. MeerWaarde ontwikkelt  
diensten en activiteiten en voert deze zelfstandig 
en in samenwerking met andere organisaties 
uit. Uitgangspunten vormen professionaliteit, 
aanwezigheid in wijken en kernen en analyse 
van de maatschappelijke behoefte. Beroeps- 
krachten en vrijwilligers binnen MeerWaarde 
zijn betrokken en werken samen aan kwaliteit 
in een cultuur van openheid en respect. Diver-
siteit en creativiteit zijn de basis voor de te le-
veren prestaties. 

Op zaterdag 8 juni, tijdens het wijkfeest van de 
wijkraad, zal MeerWaarde ook vertegenwoor-
digd zijn. Medewerkers kunnen u informatie 
geven over de verschillende werksoorten en 
activiteiten die wij aanbieden. U kunt dan den-
ken aan Kinderwerk, Tiener en Jongerenwerk, 
Maatschappelijke Dienstverlening, Buurtbemid-
deling, Sociaal Raadslieden, Ouderenadviseurs, 
enzovoort. U kunt altijd folders meenemen om 
thuis alle informatie nog eens na te lezen.

Nathalie Beltman zal vanuit haar functie als op-
bouwwerker een onderzoek houden onder be-
woners uit de wijk. Dit zal zij doen in opdracht 
van de wijkraad. De wijkraad is onder bezet qua 
leden en heeft voor dit soort onderzoeken geen 
tijd en niet genoeg vrijwilligers die dit willen 
uitvoeren.
Doel van de enquete is om een beeld te krijgen 
waar wensen en behoeften van de bewoners 
liggen op het gebied van wonen en leven en 
of zij actiever zouden willen mee helpen aan 
activiteiten in de wijk. Dit is uiteraard vrijblijvend 
maar als bewoner kunt u zo wel uw stem laten 
horen.

Mijn collega’s en ik hopen u graag te zien aan 
onze kraam op zaterdag 8 juni tijdens het wijk-
feest.

023 – 569 88 88

www.meerwaarde.nl

Wijkfeest Hoofddorp-Oost
 Zaterdag 8 juni 2013 vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur
Voor de derde achtereenvolgende keer organiseert de wijkraad Hoofd-
dorp-Oost het wijkfeest voor alle bewoners. Het stijgende succes van de 
voorgaande keren heeft ook haar weerslag bij de deelnemers.

MeerWaarde - Samenwerken aan  
Samenhang
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Colofon:
Vormgeving en ontwerp:
Akker designs

Drukwerk:
Go Hard drukkerij
 
Redactie:
Henk-Jan Boswijk
Jan Moes
Judy Sakes

De Stichting Wijkraad Hoofddorp-
Oost heeft haar statuten gepubli-
ceerd op de website:  
www.wijkraadhoofddorpoost.nl

Het bestuur:

Henk Jan Boswijk (voorzitter)
henkjan.boswijk@ 
wijkraadhoofddorpoost.nl

Judy Sakes (bestuurslid)
judy.sakes@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Jan Moes (bestuurslid)
jan.moes@
wijkraadhoofddorpoost.nl

De Bewonersraad:

Joke Koopmans (Leeghwaterbuurt)
joke.koopmans@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Gijs Resoort (Sweelinckbuurt)
gijs.resoort@
wijkraadhoofddorpoost.nl 

Poer Soewarso (Wieger Bruinbuurt)
poer.soewarso@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Paul Tas (Vanden Berghbuurt)
paul.tas@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Joke Yntema (Kalorama)
joke.yntema@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Voor klachten en meldingen: 
kunt u terecht op
www.haarlemmermeer.nl of  
telefoon 0900-1852

In geval van overlast door jongeren 
kunt u dit direct melden bij de 
Straatcoaches!  
straatcoaches@haarlemmermeer.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 023-524 6899, 
dierenambulance van de  
Dierenbescherming Haarlem of
023-5653315 dierenambulance
Haarlemmermeer

Toch zijn er veel mensen die de  
daling van de officiële cijfers  in hun 
gevoel niet ervaren. Dat kan aan 
een aantal dingen liggen. 
De eerste is, dat er geen aangifte 
wordt gedaan. Dan kan de politie 
ook niet optreden, maar krijgt dan 
ook geen kennis van de feiten in de 
praktijk. Aangifte doen, ook al is de 
dreiging nog zo onbeduidend, is de 
enige weg naar verbetering van de 
veiligheid van onze leefomgeving. 

Diefstal uit auto’s heeft nu al jaren 
te maken met een stijging van het 
aantal inbraken. Ook hier is aangifte 
essentieel om meerdere redenen. 
De politie zal zeker niet in staat 
zijn uw spullen de volgende dag 
bij u terug te bezorgen. Wel is vaak 
aan de hand van aangiften een be-
paald patroon te ontdekken en zo 
kunnen uiteindelijk bendes worden  
opgerold. Buiten airbags, ingebouw-
de navigatiesystemen en dergelijke 
accessoires is het verstandig om 
geen losse zaken als mobieltjes, 
laptops, camera’s en andere, een-
voudig te verhandelen, spullen in je 
auto te laten liggen.

De gedachte dat de politie toch 
niets doet met de aangifte is een 
enkele keer waar, maar dan kan de 

wijkraad en of de gemeenteraad 
altijd nog om opheldering vragen. 
Daarom kan het van belang zijn dat 
je bij een onbevredigende afhande-
ling van je aangifte de wijkraad of 
een gemeenteraadslid informeert. 

Gelukkig is het aantal woningin-
braken in onze gemeente dalende. 
Maar toch blijft het oppassen ge-
blazen. Bovenlichtjes dicht, deuren 
altijd op slot als je van huis gaat 
en ’s nachts. Laat een tuindeur niet 
openstaan als je op de verdieping of 
op zolder bent. Laat bij afwezigheid 
geen ramen openstaan, ook niet op 
een kiertje. Doe altijd aangifte ook 
als de schade lijkt mee te vallen. Als 
burger ben je bevoegd om een in-
breker aan te houden. Gebruik geen 
of zo min mogelijk geweld als je een 
inbreker betrapt en wilt aanhouden. 
Beter is om direct stilletjes 112 te 
bellen. Meld zulke zaken ook altijd 
even bij onze wijkagent Ton Fokker,

ton.fokker@kennemerland.politie.nl 

Voor tips om het inbrekers  
moeilijk te maken zijn tientallen, zo 
niet honderden websites te vinden. 
Een daarvan is:
http://www.politiekeurmerk.nl/

Tijdens het winkelen kun je dan 
nog geconfronteerd worden met 
winkeldiefstallen, erger nog winkel-
overvallen en met zakkenrollerij. 
Deze takken van criminele sport 
zijn de laatste jaren met sprongen 
gestegen. 
Ook hier geldt dat je altijd 
aangifte moet doen, ook al was je  
portemonnee bijna leeg en zaten er 
geen pasjes in. Ook het melden van 
zulke zaken kan de politie helpen 
bij het opsporen van criminelen en 
bendes.

Aangifte van diefstal uit de  
eigen auto, van een (brom)fiets,  
vernielingen, winkeldiefstal kan 
tegenwoordig eenvoudig en via  
internet via www.politie.nl 
Natuurlijk kan het ook telefonisch 
via 0900 8844. In gevallen waarbij 
snel reageren tot aanhouding zou 
kunnen leiden en in gevallen waar 
gevaar dreigt kan natuurlijk ook 112 
worden gebeld.

Het is soms frustrerend dat er niet 
direct resultaten worden geboekt. 
Maar als dan een paar maanden 
later weer een bende wordt opge-
rold kan ook uw aangifte of melding 
daaraan hebben bijgedragen. 

Hoewel het over het algemeen met 
het lawaai van Schiphol in onze wijk 
nogal meevalt, zijn dit soort acties 
toch weer te zien als een beetje, 
dat samen met alle beetjes onze  
leefomgeving een beetje rustiger 
maakt.

Voor bedrijven recreatieve- en 
sportverenigingen is omtrent ‘licht 
hinder’ en ‘geluids- en trillingsover-
last’ Het een en ander in wetgeving 
opgenomen. 

Tussen 07.00 uur en 19.00 uur zijn 
de geluidsgrenzen zeer ruim. Daar-
na worden de grenzen beperkt tot 
23.00 uur. Na 23.00 uur moet het 
feitelijk donker en stil zijn. De over-
heid (gemeente) kan daar dan wel 
ontheffingen voor verlenen. 
Dergelijke ontheffingen worden tij-
dig gepubliceerd en als belangheb-
bende kun je daar dan bezwaar 
tegen maken. Onze gemeente pub-
liceert dergelijke zaken in Informeer 
katern van het Witte Weekblad.

Heb je een NEE/NEE sticker op je 
brievenbus, dan ontvang je geen 
Witte Weekblad en geen wijkkrant. 
Daarmee dien je dan jezelf op de 
hoogte te houden van gemeente-
lijke aankondigingen. Dat kan via de 
website van de gemeente: www.
hlmrmeer.nl en bij grotere projecten 
in de buurt natuurlijk via onze eigen 
website www.wijkraadhoofddor-
poost.nl onder het kopje nieuws.

De aangebrachte ‘ribbels’ om het grondgeluid van Schiphol te weren werden met 
speciale machines ingezaaid. Het is de bedoeling dat deze ribbels het grondgeluid met 
10% gaan reduceren.

Grondgeluid en geluidsoverlast

Veiligheid in en om de wijk
Door de politie worden alle zogenaamde veiligheidscijfers verzameld. Over 2012 
zou een daling van openlijk geweld hebben plaatsgevonden. Ook de cijfers over  
bedreigingen, mishandeling en straatroof daalden.


