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Wijkfeest 
Het wijkfeest was een groot 
succes en zal ook in 2014 
worden georganiseerd.
Noteert u al vast?
Wijkfeest 2014 op 28 juni 
2014.

Dat kan op vele manieren, van het 
leveren van hand en spandiensten 
bij activiteiten tot zitting nemen in 
het bestuur en overleg voeren met 
gemeentelijke vertegenwoordigers, 
scholen, verenigingen of andere 
instellingen.
Voor de functie van penningmeester 
(bestuurslid) zoekt de wijkraad een 
(oud) accountant – administratie 
consulent die de boekhouding voor 
de wijkraad wil doen. Het gaat om 
jaarlijkse inkomsten van ca. 2.500,- 
euro en enkele subsidies voor het 
wijkfeest en andere activiteiten. Het 
is voor het goede doel dus staat er 
geen vergoeding tegenover.

De wijkraad is op zoek 
naar mensen die zich 
willen inzetten voor de 
wijkraad

Altijd al iets 
voor de wijk 
willen doen?

Wat gebeurt er allemaal in  
Hoofddorp-Oost?

Ook het goede doel van dit 
jaar een monumentje voor te 
vroeg overleden kinderen bij het 
Spaarne Ziekenhuis heeft meer 
opgebracht dan we durfden in te 
schatten. De door veel mensen 
ingevulde enquête van Meerwaarde 
wordt nog uitgewerkt. Alle 
kraamhouders waren dik tevreden. 
Wat kun je dan als organiserende 
wijkfeestcommissie meer wensen.

Intussen is de zomer weer over 
gegaan in de herfst. Het bestuur 
heeft contact opgenomen met 
verschillende politieke partijen om 
vóór de verkiezingsprogramma’s 
van de drukker komen toch nog 
een aantal zaken te melden die de 
wijkraad op korte, midden lange 
en lange termijn voor de wijk 
gerealiseerd wil zien. 

Op 24 september werd de 
wijkschouw in onze wijk 
georganiseerd, waarbij wij heel veel 
punten van achterstallig onderhoud, 

gevaarlijke verkeerssituaties en 
gevaarlijke situaties op speelveldjes 
hebben ingebracht. De uitkomst 
van deze wijkschouw kunnen 
wij niet in deze krant opnemen, 
omdat de krant voor die datum al 
bij de drukker moest zijn. Voor een 
uitgebreid verslag verwijzen wij u 
dan ook naar onze website.

De samenwerking met de andere 
wijkraden binnen de gemeente 
krijgt steeds meer vorm en het is 
een goede zaak dat de bestuurders 
van de wijkraden in Hoofddorp zo 
nu en dan formeel bij elkaar komen. 
Die contacten zijn in de informele 
sfeer heel productief. Vooral daar 
waar het gemeentelijk apparaat 
nogal eens communicatief steken 
laat vallen.

Inmiddels heeft zonder - u als 
bewoners persoonlijk en de wijkraad 
als spreekbuis - te raadplegen, of 
zelfs maar van te voren te informeren 
de gemeentelijke administratie 

gemeend het parkeerbeleid uit de 
losse pols maar eens te moeten 
aanpassen. 

Het gaat er de wijkraad niet om 
of de genomen beslissing juist 
of onjuist is. Het gaat er om dat 
ondanks het convenant dat de 
gemeente met de wijkraden heeft 
afgesloten over burger participatie, 
men gewoon zijn eigen gang blijft 
gaan. Is dat convenant dan een 
wassenneus? Of is dit de zoveelste 
misser van ambtenaren die er maar 
niet aan kunnen wennen dat ze met 
de burger in dialoog moeten om 
draagvlak te krijgen? Wij laten nog 
even buiten beschouwing wat de rol 
van de gemeenteraad en B&W bij 
dit soort zaken is.

Na het succesvol afgesloten wijkfeest 2013 heeft het bestuur samen met de wijkfeestcommissie een evaluatie 
gehouden. Gebleken is dat er ook dit jaar weer meer bezoekers en kinderen aan ons wijkfeest hebben meegedaan.
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De Vereniging de Meertuinders
Al sinds 1982 zijn er helemaal in het noordelijke puntje 
van de wijk een aantal volkstuintjes. 

Werden deze tuintjes vroeger vooral 
geëxploiteerd door mensen met 
groene vingers die zo hun eigen 
aardappelen, groeten, fruit en 
bloemen verbouwden en kweekten, 
tegenwoordig is het een fenomeen 
waar iedere burger eens over zou 
moeten nadenken. We hebben 
het allemaal over onbespoten 
groenten, we hebben het allemaal 
over biologisch. Maar hebt u er 
wel eens over gedacht dat het heel 
eenvoudig en hartstikke goedkoop 
is om zulke zaken in je eigen tuintje 
te verbouwen? Bij supermarkten 
betaalt u een hogere prijs voor 
zaken die niet bespoten zijn en 
al helemaal als ze met de hand 
worden geplukt. Terwijl als u het zelf 
in uw vrije tijd doet, het veel minder 
kost om gezonde, onbespoten, echt 
verse (direct uit eigen tuin) groenten 
kunt halen. 

Wat is er prettiger om buiten te 
vertoeven, lekker in de grond te 
wroeten, te zaaien, de gewassen 
zien opkomen en bovenal te 
oogsten. Heerlijk is het om een 
moestuin te bewerken en een 
groot deel van het jaar van de 

zelf gekweekte verse, onbespoten 
gewassen te genieten.

De grote kunst is, om zonder 
gebruik te maken van schadelijke 
bestrijdingsmiddelen, mooie, 
maar vooral lekkere producten te 
kweken. Het is echt waar. U proeft 
het verschil.

Bezig zijn in en met de natuur, 
contacten met mede moestuinders, 
het uitwisselen van zaai en teelt 
ervaringen, het experimenteren met 
nieuwe of uitheemse gewassen. 

Een moestuin houdt u een heel jaar 
bezig.
De grond winterklaar maken, een 
zaaiplan opstellen, thuis voorzaaien 
en opkweken en als de tijd daarvoor 
is uitplanten, de grond bemesten 
wanneer dit nodig is, stekken, 
snoeien, sierplanten en bloemen 
kweken. Thuis geniet u van zelf 
gekweekte snijbloemen, 
het conserveren, inmaken of 
invriezen van allerlei groenten en 
fruit, zodat u ook in de winter nog 
volop van uw oogst geniet.

Zie ook: http://www.moestuindemeertuinders.nl

Heimanshof gelegen aan de 
Wieger Bruinlaan 1- 7
Binnen onze wijk is naast het vele openbare groen ook 
een prachtig natuurgebied binnen de hekken van de 
Heimanshof. 

Dankzij het bestuur en de 
professionele beheerder is het zeker 
de moeite waard om daar eens een 
kijkje te gaan nemen.

De Heimanshof, is te bezoeken 
op werkdagen van 9.00 tot 16.00 
uur (ingang op nummer 7). Elke 
woensdag van 10.00-17.00 uur en 
de derde zaterdag van de maand 
van 13.00-17.00 uur zijn vrijwilligers 
in de tuin aan het werk. Ook dan 
kunt u de tuin bezoeken.  Het 
telefoonnr. van de Kijkdoos (het 
bezoekerscentrum) is 023-5629124. 
Houdt u er wel rekening mee dat er 
niet altijd iemand aanwezig is. 

Ook is het best interessant om eens 
een lezing bij de Heimanshof te 
bezoeken. Voor dit jaar staan er nog 
de volgende lezingen gepland.

6 oktober 
Aardsterren, peperbussen en andere 
bijzondere paddestoelen, een lezing 
door Jos Ketelaar.

3 november
de Jack Vonklezing;
Exotische planten in 
Nederland door Wilfred Reinhold, 
Schadelijk? Niet-schadelijk?

1 december    
Franke van der Laan, vertelt 
over de flora en fauna in de   
Haarlemmermeer 

Zie ook: 
http://www.deheimanshof.nl

Het programma voor de 
komende maanden
De wijkraad geeft nog één wijkkrant 
uit dit jaar. Die zal in principe 
uitkomen in week 49. Mocht u 
iets voor de wijkkrant hebben, 
een artikeltje, een suggestie voor 
een artikeltje of een idee dat de 
wijkraad zou kunnen aankaarten 
in de volgende wijkkrant?  Zorg 
dan dat u dit vóór 17 november 
aanstaande bij de wijkraad hebt 
ingediend via e-mail: info@
wijkraadhoofddorpoost.nl, of aan 
het postadres: Wijkraad Hoofddorp-
Oost, Van den Berghlaan 365, 2132 
AK Hoofddorp.

De kerstbomen inzamelingsactie is 
inmiddels vastgesteld op zaterdag 
11 januari 2014 van 13.00 uur tot 
15.00 uur. De daaraan verbonden 
prijsuitreiking zal dan samen met 
de nieuwjaarsreceptie worden 

gehouden op dezelfde dag van 
17.00 uur tot 19.00 uur.

In het kader van de komende 
verkiezingen voor de gemeenteraad 
in maart 2014 zal de wijkraad u 
via de website informeren over 
programma’s van partijen en hoe 
de partijen in het verleden over die 
onderwerpen hebben gestemd. 
Gebleken is dat daar nogal eens wat 
verschillen in kunnen optreden. Het 
is dan aan u om uw stem te bepalen. 
De wijkraad geeft geen stemadvies 
en doet ook geen suggesties.

Ons wijkfeest wordt gehouden 
op zaterdag 28 juni 2014. Met de 
Heimanshof proberen wij tot een 
stukje samenwerking te komen. 
De Heimanshof heeft namelijk dat 
weekend haar open dagen. 

Sinds de melding wordt deze 
hangplek 2 á 3 x per week in de 
avonduren bezocht. De groep die 
daar bij elkaar komt is momenteel 
in beeld. Het betreft jongens 
en meisjes tussen 15 en 19 jaar 
uit de nabij omgeving. Zij zijn 
geattendeerd op de troep die daar 
wordt achtergelaten. Zij klaagden 
er over dat de prullenbak niet groot 
genoeg is. Dit signaal is naar de 
gemeente doorgegeven zodat er de 
nodige actie op ondernomen kan 
worden.

Het melden van overlast loont. De 
jongeren worden in beeld gebracht, 
hun achtergronden worden bekeken 
en afhankelijk van de groep en de 
vorm van overlast wordt er met ze 
overlegd of wordt er ingegrepen.

Ondervind u overlast van jongeren 
en kunt u niet met ze in gesprek 
komen? Meldt dit!
U kunt dat digitaal doen via de 
gemeente, bij MeerWaarde, bij de 
straatcoaches en bij de politie. (zie 
colofon)

Naar aanleiding van overlastmelding(en) van twee 
bewoners uit Hoofddorp-Oost rond om de speelplaats, 
het Indianenveldje, aan de van de Berghlaan is er 
intensieve toezicht gehouden door de jongerenwerkers 
van MeerWaarde op de hangroep bij de speelplaats. 

Overlast melden loont.
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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 (van den 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

Vanaf september verandert de werkwijze van de sociale dienstverlening van de 
gemeente. Inwoners kunnen zich dan zeven dagen per week op elk moment van 
de dag digitaal bij de gemeente melden als zij een vraag hebben over zorg, werk of 
inkomen.

Een gevolg van deze verandering is 
dat er vanaf september geen Wmo-
loketten en loketten van sociale 
dienstverlening meer zijn in het 
raadhuis en in het servicecentrum 
in Nieuw-Vennep. De sociale 
dienstverlening van de gemeente 
werkt dan op afspraak. 

Binnen twee werkdagen, na 
het indienen van het digitale 
meldingsformulier neemt 
een medewerker van Sociale 
Dienstverlening contact met u op 
om een afspraak te maken voor 
een gesprek. Dit kan een telefonisch 
gesprek zijn, een persoonlijk gesprek 
in het raadhuis of bij u thuis.

Belangrijk om te weten is dat voor het 
invullen van het meldingsformulier 

een DigiD nodig is. Dit is een digitale 
handtekening waarmee iemand 
zich via internet kan identificeren. 
Het aanvragen van een DigiD, kan 
via de site van de gemeente www.
haarlemmermeer.nl/sociaal. Hier 
vindt u ook meer informatie over de 
sociale dienstverlening.

Vrijwilliger in de zorg voor de 
buurtgenoten.

In de huidige crisis bestaat een 
groeiende behoefte aan vrijwilligers 
die in de buurt mensen willen 
helpen met kleine klusjes. Het 
ophangen van een schilderijtje of 
foto, een loszittend stopcontact 
repareren, een gebroken vaas 
lijmen, een keer een hond uitlaten, 
een kattenbak verschonen, een 

praatje met iemand die alleen 
woont, bij een kopje koffie of thee, 
noem maar op. Zaken die door de 
terugtrekkende zorg bij veel mensen 
blijven liggen. De zorgverlening 
heeft geen tijd meer en geen 
mensen meer om dergelijke zaken 
op zich te nemen of te regelen voor 
mensen die hulp nodig hebben. 
De gemeente moet een aantal 
zorgtaken wegbezuinigen.

De wijkraad werd gevraagd om met 
ideeën, oplossingen en vrijwilligers 
te komen. Ook leuk om daar eens 
over na te denken. Als lid van de 
wijkraad kun je direct met je ideeën 
eens filosoferen met anderen die 
ook over deze zaken nadenken.

Zorg in de Haarlemmermeer

35 Bewoners hebben hun mening 
en hun visie gegeven op een aantal 
punten uit die Deel Structuurvisie. 
Op basis daarvan – en op basis 
van mondelinge reacties -  heeft 
de wijkraad een zienswijze 
ingediend. Een aantal punten uit 
onze zienswijze werden door B&W 
meegenomen in hun reactie. Met 
betrekking tot het doortrekken van 
de Pabstlaan (31 reacties) neemt 
B&W de opmerkingen mee in hun 
verdere afweging. 

Op 5 september jl. werd een 
hoorzitting voor de gemeenteraad 
gehouden over dit onderwerp. 

De wijkraad voorzitter heeft 
toen namens de bewoners van 
Hoofddorp-Oost de zienswijze 
toegelicht en gewezen op de 
bezwaren die waren ingebracht. De 
gemeenteraad neemt deze zaken 
mee in haar beoordelingen.

Gebleken is dat de plannen om 
de Pabstlaan door te trekken over 
de oude spoordijk zeker niet voor 
2020 aan de orde zullen komen. 
Waarschijnlijk zal een en ander na 
2025 voor een bestemmingsplan 
weer ter sprake komen. 

De bewoners kunnen er vanuit 
gaan dat de gemeente dit idee tot 
2030 zeker niet zal laten vallen. 
Wel is het de gemeente duidelijk 
dat de weg veel voorzieningen 
(kosten) zal vereisen met 
betrekking tot oversteekplaatsen, 
geluidshinder, fijnstof beperking 
etc.

Aan alle bewoners wordt gevraagd 
om op te letten en de Informeer uit 
het Witte Weekblad echt door te 
nemen. Ziet u iets dat vraagtekens 
over onze leefomgeving oproept, 
dan kunt u dit melden bij 
info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Naar aanleiding van de Deel Structuurvisie Hoofddorp 2030 heeft de wijkraad 
bewoners geraadpleegd.

Politieke visie op de toekomst voor
Hoofddorp-Oost


