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Kerstbomen
inzameling
De
kerstbomeninzameling
was een groot succes. Dit jaar
werden 308 bomen door 52
kinderen opgehaald.

Wat gebeurt er allemaal in
Hoofddorp-Oost?
Kerstbomeninzameling 2014
De afgelopen maanden is het
bestuur van de wijkraad vele uren
bezig geweest met de organisatie en
de uitvoering van een achteraf zeer
geslaagde kerstbomeninzameling.
308 bomen werden door 52 kinderen
ingeleverd. Dat is weer meer bomen
per kind dan voorgaande jaren. Een
prima prestatie. De loterij bood dit
jaar weer hele aardige cadeautjes
die door Intertoys Polderplein waren
geschonken.
Nieuwjaarsreceptie
De
Nieuwjaarsreceptie
was
ook dit jaar weer een gezellig
ontmoetingspunt voor bewoners,
gemeentelijke
ambtenaren
en
politici. Jammer dat er dan toch
altijd weer mensen zijn die thuis
niet genoeg krijgen en op zulke
gelegenheden hun melis op de
leest moeten slaan ten koste van
de beperkte middelen van de
wijkraad. Overigens was deze
nieuwjaarsreceptie ook voor de
wijkraad een bijeenkomst waar veel
goeie ideeën en suggesties van de
bewoners voor de toekomst werden
opgedaan.
:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

Blauwezone (P-zone)
Inmiddels is in de wijk de discussie
over de aangepaste venstertijden
van
de
blauwezone
aardig
opgelopen. Nog te weinig bewoners
durven de discussie op de website
w w w. w ij k ra a d h o o f d d o r p o o st .
nl aan. Dat is jammer. Zo blijft de
discussie voor de gemeentelijke
politiek wat mistig. Maar gelukkig
ontving de wijkraad op info@
wijkraadhoofddorpoost.nl
ook
nog de nodige reacties. Inmiddels
heeft het bestuur een brief met de
meningen van bewoners naar B&W
en naar de Gemeenteraad gestuurd.

Daarin is ook aangegeven dat de
wijze waarop deze wijziging van
de venstertijden werd ingevoerd
volstrekt in strijd is met de
afspraken die de gemeente zelf
met de wijkraden heeft gemaakt
over participatie, communicatie
en informatie. Gevraagd is om de
onterecht genomen beslissing terug
te draaien, dan wel zo aan te passen
dat bewoners in het weekend
tenminste familiebezoek kunnen
ontvangen zonder doorlopend op
de klok te moeten kijken in verband
met de parkeertijd.
Fietssuggestiestroken
en
verkeersdrempel
Voor
fietsers
zijn
er
‘fietssuggestiestroken’
voorzien
(rode banen aan beide zijden
van de straat). Deze zullen over
grotere delen van de Boslaan, de
Sweelincksingel en de Nieuweweg
moeten komen. Daarnaast wordt
gewerkt aan een verkeersdrempel in
de Burg. Pabstlaan ter hoogte van
de Klimopschool.
Groenonderhoud
Over het groenonderhoud dat in

december en januari zeer rigoureus
werd aangepakt zijn veel vragen
binnengekomen.
Dankzij
die
vragen is regelmatig contact met
de gemeente. In principe is met
de wijze van snoeien – volgens
de deskundigen – niets mis. Wel
zijn de uitvoerders hier en daar
fors uitgeschoten, terwijl andere
plaatsen te veel werden ontzien.
Over dit onderwerp is de wijkraad
nog niet uitgesproken. U kunt uw
vragen en opmerkingen richten aan
info@wijkraadhoofddorpoost.nl

In de komende maanden
zal ook de website een
ander gezicht krijgen en zal
de facebook pagina van
de Wijkraad Hoofddorp
Oost steeds meer worden
ingezet. Bekijk onze
facebook pagina op
www.facebook.com/
wijkraadhoofddorpoost

:info@wijkraadhoofddorpoost.nl

:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

:info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Opbouwwerk MeerWaarde
Als Opbouwwerker ben ik in de wijk
Hoofddorp-Oost een aanspreekpunt
voor de wijkraad. Ik ondersteun
en adviseer hen daar waar zij daar
behoefte aan hebben. Zo heb
ik vorig jaar tijdens het wijkfeest
een korte onderzoek uitgezet
bij bewoners die het wijkfeest
bezochten. En ondersteun ik de
wijkraad dit jaar bij het organiseren
van
de
braderie/rommelmarkt
die tijdens het wijkfeest plaats zal
vinden. Ik ben er natuurlijk niet
alleen voor de wijkraad, maar voor
alle bewoners in de wijk. Denk aan
vragen die u zou kunnen hebben
met betrekking tot zaken die de
gemeente aan gaan, vragen over
de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning), overlast situaties
(daarin werk ik samen met het

Jongerenwerk van MeerWaarde),
sloop van woningen, enzovoort.
Als opbouwwerker kan ik uw
vraag misschien zelf beantwoorden
of uw vraag bij de juiste instantie
neer leggen zodat zij uw vraag
kunnen beantwoorden. De (vraag
van) bewoners verbind ik aan de
professional die het antwoord zou
kunnen geven. Ik werk hierin samen
met Gemeente, Ymere, Politie en
andere instanties en met directe
collega’s.
Heeft u vragen, klachten, een
probleem, een zorg wat u zelf of
uw directe leefomgeving betreft dan
kunt u met mij contact opnemen via
nathalie.beltman@meerwaarde.nl
of via 06 – 111 99 614.

Wijkfeest 2014 op zaterdag 28
juni 2014
Na de eerste succesvolle jaren van het wijkfeest gaat
de wijkfeestcommissie van de wijkraad Hoofddorp-Oost
dit jaar een extra dimensie aan het feest toevoegen.
Het feest zal open zijn voor publiek
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Naast
de info-stands, muziek, optredens
en gezellige activiteiten voor vooral
de kinderen wordt het wijkfeest nu
uitgebreid met een rommelmarkt
en braderie.
U kunt als bewoner van de wijk een
kraam huren om uw spullen, die
u misschien al een tijd kwijt wilt,
te gaan verkopen. De huur van 1
kraam, een officiele marktkraam
van 1,5m bij 4m, bedraagt €
17,50. U kunt zich opgeven voor
het huren van een kraam via
info@wijkraadhoofddorp-oost.nl.
Of bellen naar 06 – 111 99 614
(Nathalie Beltman / MeerWaarde,
bereikbaar op maandag, dinsdag
en donderdag of spreek gerust de
voicemail in).

Dit jaar bestaat de wijkaard ook 25
jaar. Daar willen wij op het wijkfeest
wel aandacht aan besteden. De
feestcommissie zou graag leuke
ideeën van bewoners krijgen.
De volgende wijkkrant komt begin
juni uit en zal helemaal worden
gewijd aan het wijkfeest. In de
tussentijd kunt u op de website
en onze facebook pagina terecht
voor de laatste nieuwtjes en
mededelingen.

De verkeersregeling van de
burg. Pabstlaan
De nieuwe actie van de wijkraad betreft de
verkeersregeling op de kruising Burg. Pabstlaan met de
Hoofdweg West- en Oostzijde.
Op
vragen
van
de
Bewonerscommissie
Dokterswijk
heeft de Wijkraad Hoofddorp Oost
aan de wethouder en de HAP vragen
gesteld. Het antwoord van de VVD
wethouder, in het Haarlemsdagblad,
gaf aan dat de automobilisten maar
moesten wachten. Inmiddels is op
het gemeentehuis duidelijk dat die
opmerking verkeerd is gevallen.
De wijkraden Hoofddorp-Noord
en Hoofddorp-Oost treden in
deze zaak samen op. Zelfs de VRI
deskundigen van de gemeente zijn
stilletjes van mening dat de enige
oplossing is om een rotonde over
de Hoofdvaart te bouwen. In de
verkeersstroom die is ontstaan door
de herinrichting van de KruiswegCentrum en de Nieuweweg is
deze kruising over de Hoofdvaart
essentieel
voor
een
goede
verkeersafhandeling. Dat hadden
de planners en ontwikkelaars niet

of niet voldoende voorzien. Hebt
u een mening over die kruising?
Laat het ons weten op de website
w w w. w ij k ra a d h o o f d d o r p o o st .
nl
of
per
e-mail
info@
wijkraadhoofddorpoost.nl.
Ook heeft de aansluiting Burg.
Pabstlaan met de Nieuweweg
de aandacht van de wijkraad.
Vooral voor fietsers is deze
aansluiting onoverzichtelijk. Maar
ook het deel van de Nieuweweg
tussen Burg. Pabstlaan en de
Leeghwaterstraat/Parklaan
zou
wat betreft bewoners, in ieder
geval voor bestemmingsverkeer,
twee richtingen moeten krijgen. De
Wijkraad Hoofddorp Oost heeft hier
al contacten over met de gemeente
en er wordt nu gewerkt aan een
gedeeltelijke verbetering van de
veiligheid op deze aansluiting.

Pasen en een nieuwe Dominee in de Kruiskerk
Dominee
Johan
Vos is de nieuwe
predikant van de
Kruiskerk. In de
morgendienst
op
zondag 20 oktober
is ds. Vos bevestigd
als predikant van
deze Gereformeerde
(vrijgemaakt) kerk.
Zijn collega predikant en vriend ds.
Krol uit Terneuzen verzorgde de
kerkdienst.
Johan Vos stond in de middagdienst
voor het eerst op de preekstoel
van zijn nieuwe gemeente. Beide
kerkdiensten werden druk bezocht.
Naast de vaste kerkgangers van
de Kruiskerk waren er veel gasten
waaronder afgevaardigden van
andere kerkgenootschappen in de
:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

Haarlemmermeer en de wijkraad.
De vaste kerkgangers zijn enthousiast
over hun nieuwe dominee. Zij
verwachten dat Johan Vos elke
zondag onderwijs geeft uit de Bijbel.
Met zijn jaren lange ervaring zal hij
daarnaast betrokken worden bij alle
andere activiteiten van de Kruiskerk.
De Kruiskerk staat in Hoofdorp
Noord aan de Nieuweweg. Elke
zondag zijn er kerkdiensten om 9:30
en 16:30 uur. Deze kerkdiensten
zijn gratis en voor iedereen
toegankelijk. Voor de allerkleinsten
is er ’s morgens een crèche. Zie
voor nadere kennismaking www.
hoofddorp.gkv.nl.
De Kruiskerk nodigt de bewoners
van Hoofddorp-Oost uit om dit
Paasfeest mee te vieren. Voor alle

leeftijden is er in de week van 14
t/m 20 april een leuk programma
samengesteld. In en rondom het
kerkgebouw worden activiteiten
gehouden zoals:
•
Vespers
•
Seniorenontmoeting
•
Kindermiddag
•
Schilderen
•
Paaseieren zoeken
•
Jongerenavond
•
Paasbrunch
Op het publicatiebord bij de ingang
van het kerkgebouw is het hele
programma te zien. Houd ook de
website
www.hoofddorp.gkv.nl
in de gaten voor de meest actuele
informatie.
U kunt voor nadere informatie bellen
met Pauline Aalbers 023-5636628

:info@wijkraadhoofddorpoost.nl

De jongerenwerkers van MeerWaarde

MeerWaarde is een brede welzijnsorganisatie en wij voeren vanuit MeerWaarde het
jongerenwerk uit. Wij willen nogmaals onder de aandacht brengen en vertellen waar
jongeren en bewoners uit wijken ons voor kunnen aanspreken.
Het Jongerenwerk van MeerWaarde richt zich op jongeren
tussen de 12 en 23 jaar. Anders
dan voorgaande jaren richten wij
ons steeds meer op de vraag van
de jongeren, waardoor er minder
vaste, aanbod gerichte, activiteiten
georganiseerd worden.
Wij willen graag vanuit jongeren
horen waar hun behoeftes liggen
en wat er gemist wordt in de
wijken. Dit kan bijvoorbeeld een
activiteit zijn, denk aan sport-,
kook-, meidenactiviteiten etc. Wij
gaan ook graag in gesprek met
andere wijkbewoners met vragen
en ideeën.
Naast het (helpen) organiseren
van activiteiten geven wij ook
voorlichtingen rondom bepaalde
(maatschappelijke) thema’s, beantwoorden wij vragen en bieden

we begeleiding op het gebied
school(keuze), werk, solliciteren,
relaties, seksualiteit, alchol, drugs,
pesten, huiswerkbegeleiding, etc.
Wij willen graag samen met jongeren nieuwe activiteiten opzetten.
Voor en door jongeren daar streven
wij naar!
Daarnaast zijn wij regelmatig in
de middag en avond op straat te
vinden. Hier leggen wij contact met
jongeren op plekken waar zij graag
zijn. Wij gaan op zoek naar zaken
die zij missen in hun wijk en organiseren samen met de jongeren (en
andere bewoners) activiteiten in de
wijk. Tevens leggen wij contact met
buurtbewoners, winkeliers, scholen
en wijkraden en proberen jong en
oud dichter bij elkaar te brengen
door middel van gezamenlijke activiteiten. Samen met de Gemeente,

Politie en andere netwerkpartners
proberen we overlastsituaties in
kaart te brengen en op te lossen.
Dit alles met het doel de leefbaarheid in wijken te vergroten.
Wij zijn te herkennen in onze kleding met hierop het MeerWaarde
logo. Spreek ons gerust een keer
aan als je ons tegenkomt!
Via allerlei social media en andere
PR kanalen zullen wij u op de
hoogte houden van onze werkzaamheden.
Heb je vragen of ideeën, neem dan
contact op met de jongerenwerkers
in jouw gebied:
Hoofddorp Centrum : diedeke.
brouwer@meerwaarde.nl / mirjam.
luyten@meerwaarde.nl

Speciale sponsor
vermelding
Een bedrijf dat niet zit te
wachten op het plaatsen van
een advertentie maar wel de
activiteiten van de wijkraad wil
ondersteunen kan een speciale
vermelding op de website en/
of in de wijkkrant krijgen.
Neem contact op met ons via
info@wijkraadhoofddorpoost.
nl

Kunstproject Dokterswijk
Het kunstproject in de Dokterswijk werd afgerond en
opgeleverd.
Tijdens een gezellige bijeenkomst
met de bewoners die actief
hebben
meegeholpen,
de
vertegenwoordigers
van
de
gemeente,
Ymere,
Vereniging
Huurders
Haarlemmermeer
(VHH) en de wijkraad werd deze
oplevering feestelijk afgerond. De
bewonerscommissie heeft hiermee
in een zeer korte tijd een prachtig
project opgezet, samen met de
bewoners en kunstenaars uitgevoerd
en met een goed georganiseerde
feestelijke bijeenkomst afgerond.
Het resultaat mag er zijn. De flats

hebben nu een eigen gezicht en
de hele Dokterswijk is een stuk
minder onpersoonlijk geworden.
De bewoners hebben dit vooral te
danken aan het enthousiaste bestuur
dat hier veel tijd in heeft gestoken.
De Wijkraad Hoofddorp Oost is blij
met een zo goed functionerende
bewonerscommissie.
Deze bewonerscommissie zet zich
ook hard in voor de bereikbaarheid
en de veiligheid in en rond dit stukje
Hoofddorp-Oost.
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