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Leeghwater
kwartier
In onze wijk worden 4
nieuwbouwprojecten
uitgevoerd. Onder andere
langs de Leeghwaterstraat,
het Leegwaterkwartier 1e
fase.

Wat gebeurt er allemaal in
Hoofddorp-Oost?
Wijkfeest 2015
De wijkraad wil ook in 2015 graag een
wijkfeest organiseren. Wij zouden
nog een aantal bewoners willen
vragen om hand- en spandiensten
aan
de
wijkfeestcommissie
te verlenen. Hebt u ideeën,
suggesties
of
verbeterpunten
voor het wijkfeest, dan kunt u
die aan de wijkfeestcommissie
doorgeven via het e-mail adres
wijkfeest@wijkraadhoofddorpoost.
nl. De wijkfeestcommissie gaat in
december de plannen voor het
wijkfeest 2015 weer opstarten.
Herfstbladeren opruimen.
Dit keer kwam de herfst wat
later, maar de laatste tijd verloren
alle bomen dan toch hun blad.
De straten lagen regelmatig vol
afgevallen blad en dat kan hinderlijk
zijn. Wij moeten constateren dat ‘de
Meerlanden’ wel met veegwagens
de meeste straten kwamen vegen,
maar dat dit onvoldoende was
om de straten altijd bladschoon te
houden.

:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

Bewoners die vinden dat dit het
werk van de gemeente is hebben
slechts deels gelijk. Bij dit soort
zaken waarin in een korte periode
overlast ontstaat zoals bij vallend
blad en bij sneeuw, gaat het om
samenwerking. De gemeente veegt
periodiek en van de bewoners
wordt gevraagd om hun straatje
schoon te houden.
In opdracht van de gemeente heeft
‘de Meerlanden’ op een aantal
plaatsen bladkorven geplaatst. Het
was de bedoeling dat bewoners
daarin de door hen zelf bijeen
geveegde bladeren gooien. Enkele
bewoners stellen zich sociaal op en
vegen hun deel van de straat. Daar
zijn de bladkorven dan ook overvol.
Het tussentijds legen van deze
bladkorven verliep echter nog niet
vloeiend.
Afsluiting fietspad Spoordijk.
Hoewel
de
wijkraad
andere
oplossingen had voorgesteld werd
toch het fietspad tussen de Kruiskerk
en de Kockstraat afgesloten
vanwege de nieuwbouw in het
Leeghwaterkwartier. Hierdoor werd

de veilige fietsroute opgeheven
en ontstonden er gevaarlijke
situaties met bouwverkeer in de
Leeghwaterstraat, met het drukke
verkeer op de Nieuweweg en bij de
scholen in de Van den Berghlaan.
Na
overleg
met
de
projectontwikkelaar
en
de
gemeente
is
echter
wel
overeenstemming
bereikt
over
de nieuw in te richten situatie. In
plaats van een ‘servicestraat’ komt
er een geheel op fietsers gerichte
fietsstraat. In principe zullen van
deze fietsstraat, naast fietsers, alleen
motorvoertuigen van hulpdiensten,
nutsbedrijven,
leveranciers,
servicebedrijven en de Meerlanden
gebruik mogen maken.
Wijkschouw in onze wijk
In het vorige nummer van de
wijkkrant gaven wij aan dat er
samen met de gemeente een
wijkschouw zou worden gehouden
op of omstreeks 10 november.
Wij ontvingen van verschillende
bewoners tips, suggesties en
probleemsituaties die wij aan
ambtenaren en wethouder (Steffens-

:www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost

Van de Water) zouden voorleggen.
Ook waren er bewoners die speciaal
voor deze wijkschouw vrij hadden
genomen. De wijkschouw werd
door de gemeente gecanceld.
De wethouder zou niet in de
gelegenheid zijn om onze wijk te
schouwen. Er wordt nu door de
gemeente naar een datum in het
voorjaar gezocht. Zaken die directe
aandacht vereisen van de afdeling
‘Onderhoud en Beheer’ kunnen
worden opgegeven aan het digitale
loket van de gemeente.
Nieuwbouw in onze wijk.
In
onze
wijk
worden
4
nieuwbouwprojecten
uitgevoerd.
Namelijk langs de Nijverheidstraat/
Burg.
Pabstlaan
(Ensemble),
langs
de
Leeghwaterstraat
(Leegwaterkwartier 1e fase), in de
Beukenhorst “Beukse-Poort” tussen
Kalorama en de Kruisweg. Ook
zal het voormalige bejaardentehuis
Eikehoven verdwijnen en is het
terrein bestemd voor nieuwbouw.
Zie voor meer nieuws in de wijk
www.wijkraadhoofddorpoost.
nl/category/nieuws/
:info@wijkraadhoofddorpoost.nl
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Spectaculaire boomverplanting Leeghwaterkwartier
Het kan u niet zijn ontgaan:
de bouwvoorbereidingen
voor het Leeghwaterkwartier
zijn in volle gang. Er
stonden alleen nog twee
monumentale
bomen
(platanen) van 25 meter
hoog in de weg. Deze zijn
donderdag 30 oktober
met
een
gigantische
kraan verplaatst, wat een
spectaculaire
vertoning
opleverde.
Op de locatie komen 140
nieuwbouwwoningen die door
bouwer Thunnissen in opdracht van
woningcorporatie Ymere worden
gebouwd. Ymere en de gemeente
Haarlemmermeer delen de kosten
voor het verplaatsen van de twee
monumentale bomen, en daarom
verrichtten wethouder Tom Horn en
Ymere regiomanager Fred de Ruyter
de starthandeling.

Meer dan een dak boven
je hoofd
“Goed wonen is meer dan een dak
boven je hoofd. De woonomgeving
heeft veel invloed op het woongenot
van de bewoners en een goede
groenvoorziening hoort daarbij. Er
komen hier 140 nieuwe woningen,
waarvan 56 sociale huur en 84
koopwoningen en dat maakt de
investering meer dan waard”, aldus
Fred de Ruyter.

Uitstraling
Wethouder Horn onderschrijft dit
volmondig. “Haarlemmermeer wil
een duurzame gemeente zijn en
daarbij hoort verstandig gebruik
van bestaande groenvoorzieningen.
Bovendien hebben we niet zoveel
monumentale bomen in deze
‘jonge’ gemeente, daarom zijn we er
zuinig op. Dergelijke monumentale
bomen dragen bij aan de uitstraling
van het gebied en zorgen ervoor dat
de nieuwbouw meteen opgenomen
wordt in de omgeving. Daarbij is het

Strooiroutes in onze wijk.
Natuurlijk
hopen
veel
mensen op een echte
winter met sneeuw en
ijs. Een witte kerst zou
toch voor de afwisseling
wel
weer
eens
leuk
zijn. En schaatsen op de
Sweelincksingel is ook
een geweldige ervaring.
Sneeuw en ijs geven echter
ook veel overlast. Vooral
voor het verkeer en voor
voetgangers en fietsers
van jong tot oud.
Bij het strooien van de wegen
in onze wijk heeft de gemeente
belangrijke routes aangewezen
waar regelmatig wordt gestrooid en
zo nodig sneeuw wordt geruimd.
De belangrijkste straten zijn de
Hoofdweg, de Burg. Pabstlaan, de
Nieuweweg, de Sweelincksingel en
de Boslaan. Dit omdat dit busroutes

en uitrukroutes van hulpdiensten
zijn. In de tweede lijn worden de
Wieger Bruinlaan, het Arnolduspark,
de Van den Berghlaan en de
Koning Willem I laan gestrooid en
zo nodig schoongeveegd. Ook de
doorgaande fietspaden langs de
Kagertocht, tussen de Nieuweweg
en de Boslaan (Arnolduspad),
tussen de Kockstraat en de Boslaan
(Spoordijkpad) en van de Van den
Berghlaan via de Kockstraat en de
Beyerinckstraat naar de Kruisweg
worden gestrooid. (zie strooikaart)
De niet genoemde straten en hofjes
worden in principe niet gestrooid
of geveegd. Daar is het een zaak
van de bewoners zelf. Net als
bij het vegen en opruimen van
herfstbladeren wordt op u gerekend.
Voor sneeuwruimen is het zelfs zo
dat bewoners zelf verantwoordelijk
zijn voor een veilige stoep voor de
eigen (gehuurde) woning.

ook wel zo prettig voor de direct
omwonenden die al jaren op deze
prachtige bomen uitkijken.”
Schepje bijdragen

Waterzuiveringsterrein braak
of iets voor ons allen?
In onze wijk tegen de
N201 aan lag tot 20 jaar
geleden de Hoofddorpse
waterzuivering.
Die
is
ca 20 geleden door 2
grote nieuw
installaties
bij
Zwanenburg
en
Zwaanshoek
vervangen.
Het gesaneerde terrein
ligt sinds die tijd braak,
dat wil zeggen er groeien
tienduizenden bomen en
boompjes en veel bramen.
Bij De Heimanshof en de
daaruit voortgekomen Stichting
M.E.E.RGroen ( MEER staat voor:
De Maatschappelijke, Ecologische,
Educatieve,
Economische
en
Recreatieve meerwaarden die met
actieve burgerparticipatie kunnen
worden bereikt)
was dat ook
opgevallen. Door die beide clubs,
waar inmiddels zo’n 1400 mensen
per jaar zo’n 12000 mandagen
werk verzetten is de werkverdeling
dat het bestuur van De Heimanshof
over de heemtuin van 1.7 ha gaat
en het bestuur van MEERGroen over
het uitventen van De Heimanshof
werkprincipes in heel Nederland en
inmiddels praktisch in 36 projecten
op ca 130 ha uitvoert.
Door deze clubs wordt er dagelijks
aan de weg getimmerd. Onder
anderen door ouders en kinderen
bij de waarde van gezond voedsel
en de natuur te betrekken.
Dat gebeurt jaar rond op 60
tuintjes op de natuurspeelplaats.
Na 5 jaar ontwikkelen was de
natuurspeelplaats klaar.

:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

Na de verplaatsing van de eerste
boom
mochten
toekomstige
(soms terugkerende) bewoners en
omwonenden een schepje bijdragen
door gezamenlijk aarde rondom de
boom te scheppen.

:www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost

Er is meer belangstelling dan de 60
tuintjes aan ruimte kunnen bieden.
Daarom werd in 2012 contact
gezocht met de eigenaar van de
waterzuivering. Op de 1.4 ha zouden
er op 0,5 ha 500 tuintjes in een
ecologische en recreatieve setting
van 0.9 ha ontwikkeld kunnen
worden in de komende 5 jaar. Het
overleg met de Eigenaar Rijnland en
de gemeente loopt nu ruim 2 jaar
en de mogelijkheid bestaat dat we
deze winter kunnen beginnen met
de ontwikkeling van het terrein.
Het is natuurlijk prachtig om een
zo groot terrein (net zo groot als
De Heimanshof, M.E.E.E.R.
te
ontwikkelen. We staan open voor
alle suggestie en ontwerpen, maar
naast de bestaande tuinders is er
ook ruimte voor vele nieuwe klassen,
individuele en groepstuinders en
vooral voor mensen die willen leren
biologisch te tuinieren of ecologisch
te beheren. Voor dit proces zoeken
we vele helpers en meedenkers. En
natuurlijk mensen die willen helpen
het project financieel mogelijk te
maken.
Geïnteresseerden kunnen contact
op nemen met Franke van der Laan,
Beheerder van de Heimanhof en
Directeur van Stichting MEERGroen.
info@stichtingmeergroen.nl of 0648226490

:info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Kerstboominzamelingsactie
Hoofddorp-Oost
Zaterdag 10 januari 2015
organiseert de wijkraad
weer
de
jaarlijkse
inzamelingsactie.

leveren kerstbomen moeten echte
kerstbomen zijn, zonder kruizen,
potten en kunststof. Vanwege de
veiligheid mogen kinderen niet
achter de afzetting komen.

Zoals elk jaar helpt de wijkraad u
weer met het schoonhouden van de
wijk en biedt dus de mogelijkheid
om op een nette manier van uw
kerstboom af te komen. Door uw
kerstboom aan uw kind(eren) of
kinderen bij u in de buurt aan te
bieden kunnen zij wat zakgeld
verdienen en bent u zonder rommel
voor de deur van uw kerstboom af.

Per kerstboom wordt 50 eurocent
uitbetaald. Elk kind krijgt, ongeacht
het aantal ingeleverde kerstbomen
één lot voor de loterij. De loterij
wordt gehouden bij de opening
van de wijkraad Nieuwjaarsreceptie
omstreeks 17.00 uur. De prijzen
moeten direct bij het omroepen van
het lotnummer worden afgehaald.
Prijzen die niet direct worden
afgehaald, worden opnieuw verloot
onder de kinderen die er wel zijn.

Deze keer worden de kerstbomen
ingezameld op zaterdagochtend
tussen 9.30 uur en 11.30 uur op het
parkeerterrein bij de Fanny Blankers
Koenhal en het Party centrum ‘De
Wissel’.

De
regels
voor
de
kerstbomeninzameling
worden
ook op de website www.
wijkraadhoofddorpoost.nl bekend
gemaakt.

Het is de bedoeling dat alleen
kinderen tot ongeveer 13 jaar de
kerstbomen inleveren. De in te

Nieuwjaarsreceptie
Wijkraad
HoofddorpOost
Zaterdag 10 januari 2015
partycentrum de Wissel
vanaf 17.00 uur.
De Stichting Wijkraad HoofddorpOost nodigt haar relaties en alle
bewoners van Hoofddorp-Oost uit
voor haar nieuwjaarsreceptie. Deze
receptie biedt de gelegenheid om
elkaar, de leden van de wijkraad,
enkele politici en gemeente
ambtenaren, onder het genot van
een hapje en een drankje, informeel
te ontmoeten.
De receptie wordt geopend met
de loterij-prijsuitreiking onder de
kinderen. Daarvoor zullen de lootjes
worden getrokken van de kinderen
die in de ochtend kerstbomen
hebben ingeleverd.
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LEGENDA

Bebouwing

De Bewonersraad:
Erfstrook / Delfse stoep
Poer Soewarso
Tuin
Erfscheiding: hekwerk met hedera 1,80m

Paulus J. Hubert

Erfscheiding: hekwerk met hedera 1m

Paul Tas

Erfscheiding: haag, 0,70m breed, 1m hoog
Water

Joke Yntema
Verharding: rijbaan bestaand

fietsstraat asfalt
17 C

12 C

Verharding: parkeren bss kf, zwart elleboogverband

Jan Moes

15 C

Verharding: trottoir betontegel donkergrijs
Erfgrens in overleg
met aangrenzende
grondeigenaren

-0,30

0,00

+0,30

+0,60 +0,90

+1,20

V/S

15 C

Verharding: parkeerterreinen en rijbaan
Bewonerscommissie
servicepad bss kf bruinrood
Dokterswijk-Oost
Verharding:hofje gebakken klinkers df
Cor Colijndonkerbruin
(voorzitter)
Verharding: park grootformaat betontegels 1x1m,
Mariannelichtgrijs
van Wijk-Moen
Verharding: wandelpaden halfverharding
(secretaris)
Parkeren blauwe zone
Cees de Kort
(penningmeester)
Parkeren uitgeefbaar

Bewonerscommissie
Gemaaid gazon
Lipkensstraat
e.o.
Bloemrijk gras
Nancy Cornelisse
Kruidenvegetatie

V/S

Plantsoen

16 C
14 C

Klachten en meldingen over
Boom 1e grootte (nieuw of verplant)
de openbare
ruimte:
Boom 1e grootte (te handhaven)
www.haarlemmermeer.nl
of
telefoon 0900-1852
Boom 2e grootte
Solitaire heester

Nieuwbouw in onze wijk
Het bouwproject Ensemble
vordert gestaag. Om de
omwonenden
niet
te
veel overlast te bezorgen
en schade aan de niet
onderheide woningen in
de Parklaan te voorkomen
wordt hier een dure
en degelijke wijze van
heien gebruikt. De eerste
opleveringen worden in
december 2015 verwacht.
Bij het project Leeghwaterkwartier 1e
fase is veel overleg met de wijkraad
geweest. Bij dit project treedt Ymere
op als projectontwikkelaar. Naast
woningen in de sociale huursector
worden
ook
koopwoningen
gebouwd.
:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

Om de geplande fietsstraat zoveel
mogelijk vrij te houden voor
fietsers zijn er veel parkeerplaatsen
voor auto’s van bewoners en hun
bezoek op de binnenpleintjes van
de Van Lijnden van Hemmenstraat
en de Gevers van Endegeeststraat.
Tussen deze twee straten wordt een
groenstrook, het Ewijkplantsoen,
aangelegd. Op de plaats naast de
Kockstraat, waar in het verleden de
noodschool van de KBS ‘de Klimop’
stond wordt ook een plantsoen met
speelgelegenheid aangelegd. (zie
tekening)
Het project wordt in drie stappen
uitgevoerd. De eerste opleveringen
worden in april 2015 verwacht. De
eerste oplevering van de laatste stap
in december 2015.

Over de nieuwbouw van woningen
langs de Kruisweg in de Beukenhorst
is nog weinig bekend. Van de
projectontwikkelaar werd nog geen
reactie ontvangen met betrekking
tot de stand van zaken.

Deze tekening is onderdeel onderdeel van 01: ''Ontwerptoelichting'' van het definitief ontwerp
openbare ruimte. Het definitief ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen:

01- Ontwerptoelichting
02- Inrichting
03- Riool
04- Groen

05- Verlichting

06- Parkeerbalans

07- Beheerslastenraming
08- Grondonderzoek

09- Geotechnisch onderzoek
Voor verdere uitwerkingen zie tekening: 2444-DO-01

Amstelring maakt naar de wijkraad
niets bekend over de planning of de
plannen rond Eikehoven. Via een
oplettende bewoner ontvingen wij
het bericht dat de sloopaannemer
staat te popelen om te beginnen
met het verwijderen van asbest uit
het pand. Men is daar inmiddels
al mee begonnen. Het komend
voorjaar zal dan met de sloop
worden begonnen. Wat er voor in
de plaats komt is op dit moment
volstrekt onduidelijk.

:www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost

In geval van overlast door
Verlichting diverse masthoogtes en
jongeren armaturen
kunt u dit direct
V/S Zoeklocatie verblijven / spelen
melden
bij de straatcoaches:
Containeropstelplekken
straatcoaches@haarlemmermeer.nl
of bij
de jongerenwerkers
LEEGHWATERKWARTIER - DOIP 10 oktober 2014
van MeerWaarde:
diedeke.brouwer@meerwaarde.nl
mirjam.luyten@meerwaarde.nl
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OPDRACHTGEVER :

Ymere ontwikkeling
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Inrichtingsplan (DOIP openbare ruimte)
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PROJECTNR.

:

YMESH

SCHAAL
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1:500

VLUGP YMESH VOIP v7.dwg

TEK.NR.

:

BESTANDSNAAM :

P. de Medinalaan 128
1086 XR Amsterdam

tel. 020-6923007
fax. 020-4639259

www.vlugp.nl
buro@vlugp.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 5653315
dierenambulance
Haarlemmermeer of
023-5246899 dierenambulance
van de dierenbescherming Haarlem.

:info@wijkraadhoofddorpoost.nl

