Wijkkrant 1 - 2015

Wijkfeest 2015

Zaterdag 13 mei 11.00 - 17.00
In
samenwerking
met
de
Kruiskerk organiseren wij ook dit
jaar weer een wijkfeest met een
rommelmarkt.

Wat gebeurt er allemaal in
Hoofddorp-Oost?
Vertegenwoordigingen

Bouwprojecten

In de afgelopen periode heeft het
bestuur van de Stichting Wijkraad
Hoofddorp-Oost weer een nieuwe
penningmeester mogen begroeten.
Daarnaast zijn wij hard bezig
geweest om een stem te krijgen in
het overleg met en over Schiphol.
Daarin zijn we geslaagd. Dankzij 170
handtekeningen van bewoners is
Gijs Resoort onze vertegenwoordiger
in het vooroverleg van alle
bewonersorganisaties
rondom
Schiphol.

De
3
belangrijkste
bouwprojecten binnen onze wijk,
Leeghwaterkwartier,
Ensemble
en Eikenhove zijn in volle gang.
De bouw van de 1e fase van het
Leeghwaterkwartier vordert razend
snel. Ook de bouw van Ensemble
langs de Nijverheidstraat is, ondanks
wat tegenslagen in het begin, al
duidelijk behoorlijk gevorderd. Het
oude bejaardenhuis Eijkenhove is al
een tijdje in de sloopfase. Vooral de
veilige asbestverwijdering heeft veel
tijd gekost. Maar het eindresultaat
gaat er voor de omwonenden
heel knap uitzien. Over het vierde
bouwproject, Beukenhorst-Noord, is

Schoolzone

Variant 2

Naast de bouwprojecten in onze
wijk is het bestuur ook betrokken
bij de plannen rond Hoofddorp
Centraal, de corridor tussen het NS
station en Hoofddorp-Centrum.
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Dit jaar gaat de wijkraad met een
e-Nieuwsbrief komen. Wilt u die
ontvangen? Geeft u zich dan op
via
info@wijkraadhoofddorpoost.
nl onderwerp “e-Nieuwsbrief” met
vermelding van uw postcode en
huisnummer.

70

15

59

Burgemeester

72

63

76

65

17

78

67

80

69

82

71

84

86

88

bos

Parklaan

25

73

3

Nijverheidsstraat

983 t/m 985b

75

5

Pabstlaan

74

987

124a t/m 126g

68

13

66

989a

989

busvriendelijke drempel
hoogte 80 mm
verplaatsen lichtmast

E-Nieuwsbrief

Van den Berghlaan

64

schaal 1:2.000
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Op 30 mei aanstaande wordt in
samenwerking met de Kruiskerk
ook dit jaar weer het wijkfeest
georganiseerd. Alle bewoners van
Hoofddorp-Oost hebben gratis
toegang. Door de bouw van het
Leeghwaterkwartier is het nog niet
duidelijk hoe groot ons beschikbare
terrein aan de Nieuweweg zal
zijn. Het organiserend comité is al
begonnen met het opzetten van
een gevarieerd programma voor
groot en klein.

7

Overzicht

Burgemeester

35

37

opnieuw aanbrengen
voetgangersoversteekplaats

53

39

opnieuw aanbrengen
taludmarkering plateau

Wijkfeest 2015 op 30 mei

62

27

77

90

79

92

94

33b

96

969 t/m 975

33a-52
33a-01 t/m

45

49

51

59

43

41

39

35

37

81

45b t/m e

53
55

57
59b

47

Nieuweweg

Nieuweweg

10

14

12

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

40
40

36

40a
40a

38

965

bos

963

1

961

959
957

3

120

967
967

Nieuweweg

6

Nieuweweg

2

bos

28

15

951

951a

verhoogd gelijkwaardig
plateau

9

13

6

12

14

20

22

4

2

8

10

16

18

24

26

30

32

36

34

38

40

120a

5

953

(overrijdbaar) middeneiland

7

11

Uitgangspunten:

busvriendelijke drempel
hoogte 80 mm

- Plateau verhoogd aanbrengen (+80 mm)
- Gelijkwaardige kruising
- Fietsoversteek uit de voorrang
- Voetgangeroversteekplaatsen handhaven
- West / noordelijke voertuigbeweging voldoet aan trekker / opleggercombinatie
- Oost / noordelijke voertuigbeweging voldoet aan gelede bus
- Alleen de bebording binnen de kruising is weergegeven op deze tekening
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Burgemeester
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hoogte 80 mm
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Waar het bestuur steeds tegenaan
loopt is de staat van onderhoud van
trottoirs en straten. Vooral als er
kabels worden gelegd stampen de
‘stratenmakers’ de tegels, kapot of
heel, weer terug. Daarmee worden
de wandelpaden levensgevaarlijk.
Voor zover de tegels al vlak worden
teruggelegd liggen ze binnen de
kortste keren schots en scheef en op
vele plekken gewoon los. Dat is ook
het geval waar men zogenaamd
zaken
als
uitritconstructies/
verkeersdrempels
opnieuw
betegeld. Dat kost de gemeenschap
dus extra geld om achteraf de zaken
weer te herstellen.
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De Schoolzone in onze wijk is
geëvalueerd en er zal worden
gekeken
naar
een
betere
handhaving. Over het geheel
genomen is de Schoolzone een stuk
veiliger, als vooral automobilisten
zich aan de regels houden.
Binnen de Schoolzone zit een
ingewikkeld punt de driesprong
Nieuweweg
–
Burgemeester
Pabstlaan. Daarvoor is een oplossing
gevonden en zal ook als zodanig
worden uitgevoerd. Jammer genoeg
kan dat pas tijdens de komende
zomervakantie.

op moment van schrijven nog niets
meer bekend dan dat de huidige
kantoren langs de Kruisweg worden
gesloopt en dat er woningen
komen.

CONCEPT
-

F.J.M. Hazen

:www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost

:info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Websites • Vormgeving • Social Media
www.akkerdesigns.nl

:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

:www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost

:info@wijkraadhoofddorpoost.nl

30 km zone
Binnen
de
wijk
zijn
drie lagere scholen en
Kinderopvang
in
het
Arnolduspark en aan het
begin van de Boslaan/
Leeghwaterstraat. Dat is
veel kwetsbaar fiets en
loop verkeer binnen een
behoorlijk deel van de
wijk.
Daarnaast
is
er
een
oud
dorpsstraatje – de Nieuweweg –
dat in het ‘Mobiliteitsplan’ van de
gemeente één van de belangrijke
verkeersafhandelingsstraten
werd. Vooral om de kwetsbare
weggebruikers
enigszins
te
beschermen is overgegaan tot
het instellen van de ‘Schoolzone’
= 30 km/u zone. Daarnaast is het

De Kruiskerk

stukje Nieuweweg – tussen de
Kruisweg en de Burg. Pabstlaan –
ter bescherming van de belangen
van de bewoners en fiets- en
voetgangersverkeer een 30 km/u
zone ingesteld.
Helaas houdt nog niet iedereen
zich aan deze snelheidslimiet.
Ook het verboden parkeren op de
fietssuggestiestroken creëert vaak
gevaarlijke verkeerssituaties voor
fietsers en andere weggebruikers.
Natuurlijk doen de scholen aan
voorlichting en verzoeken zij ouders
regelmatig om zich én aan de regels
te houden én rekening te houden
met andere weggebruikers. Om
automobilisten een indicatie te
geven van hun snelheid worden er
smiley-installaties geplaatst.

Kerstbomeninzamelingsactie en
nieuwjaarsreceptie 2015

U kent vast het gebouw van de
Kruiskerk wel, aan de Nieuweweg
no. 2.
Misschien wel omdat u er vaak
langs komt.
En misschien ook wel van het
Wijkfeest, wat juist vlakbij de
Kruiskerk gehouden werd.

zijn er groepen gemeenteleden die
elkaar opzoeken voor een goed
gesprek of voor gezelligheid met
elkaar.
Voor de jeugd worden er af en toe
gezellige avonden georganiseerd.
Deze avonden zijn gericht op
jongeren tot 18 jaar.

Maar, wat is de Kruiskerk, die in
onze wijk staat, eigenlijk?
De Kruiskerk is een bruisende en
relatief jonge gemeenschap.
Elke zondag komen we twee
keer bij elkaar in een kerkdienst,
om 09.30uur en om 16.30uur. ‘s
Morgens is er crèche voor kleine
kinderen. En elke 14 dagen is er ‘s
middags kinderclub voor kinderen
in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Deze
kinderclub heet ‘Spoorzoekers’.

Als kerk willen we elkaar helpen in
het leven. Niet alleen ons zelf, maar
ook voor de mensen om ons heen.
Zo vinden we het ook belangrijk om
in gesprek te komen/ blijven met
u als bewoner van de wijk waarin
onze kerk staat. We maken allemaal
deel uit van de samenleving en
juist dan is het goed om in gesprek
te zijn met elkaar ongeacht wat
elkaars normen en waarden zijn.
We denken om elkaar en leven
met elkaar mee in voorspoed en
tegenspoed, in geluk en verdriet.
We zijn een gastvrije gemeente,
waarin iedereen welkom is.

De kinderen die meededen waren
dit jaar met veel kerstbomen op
de verzamelplaats gekomen. Dat
leverde veel leuke momenten op.
Voor de vele vaders en moeders die
een handje hielpen moet het een
aardige opoffering zijn geweest.
De opmerkingen van verschillende
ouders over het tijdstip van de
inzameling zullen wij in ieder geval
meenemen in het contact met de
Meerlanden.

ds. J.A. Vos (023-5748961)

Jammer dat we door gebrek
aan vrijwilligers geen tijd hadden
om wat foto’s te maken. Mocht
iemand foto’s gemaakt hebben, de
wijkraad zou ze graag in haar album
opnemen. U kunt ze opsturen naar
info@wijkraadhoofddorpoost.nl.

Niet alleen op zondag komen
we samen, ook tijdens de week
zijn er verschillende activiteiten.
We leven met elkaar mee. Er zijn
bijbelstudiegroepen.
Regelmatig

Electronische nieuwsbrief
Het bestuur van de wijkraad
realiseert zich dat bewoners niet
wekelijks de website checken
op het laatste wijknieuws.
Daarom wordt op dit moment
de ‘wijkraad e-Nieuwsbrief’
ontwikkeld om de bewoners
direct te informeren als er
zich zaken voordoen die voor
bewoners van belang kunnen
zijn.
e-Nieuwsbrieven kunnen echter
alleen
worden
verzonden
naar bewoners waarvan wij
de e-mail adressen hebben.
Tijdens de nieuwjaarsrecepties
hebben hebben wij een aantal
e-mail adressen gevraagd en
verzameld. Juist vanwege de
discussie over privacy zullen

:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

wij onze eerste e-Nieuwsbrief
aan al die adressen sturen. De
bewoners die dat niet op prijs
stellen kunnen dat dan via de
link in die nieuwsbrief aangeven
en worden uit ons bestand
geschrapt.
Mocht u wel door de wijkraad
willen worden geïnformeerd en
er niet zeker van zijn dat wij uw
correcte e-mail adres hebben,
meldt u zich dan aan bij
info@wijkraadhoofddorpoost.nl

met
als
onderwerp
“e-Nieuwsbrief”. Om ook op
uw straat gericht informatie te
kunnen ontvangen, zouden
wij graag ook uw postcode en
huisnummer ontvangen.

Ook dit jaar werd er weer
een geslaagde kerstbomen
inzamelingsactie georganiseerd
in samenwerking met de
Meerlanden.

Binnen de twee uren werden er
304 kerstbomen ingeleverd door 67
kinderen.

De
nieuwjaarsreceptie
werd met de kinderloterij
geopend.
Dit jaar hadden Intertoys en Toy’sXL
samen de prijzen ter beschikking
gesteld. Het is elk jaar weer een
hele happening en ook dit jaar zijn
er vele contacten gelegd. Ondanks
de vele nieuwjaarsrecepties binnen
de gemeente waren ook een aantal
politici en ambtenaren aanwezig.
Van het bestuur uit gezien was
het een geslaagde bijeenkomst.
Ook van deze receptie hebben
wij echter geen foto’s. Mocht
u die wel hebben, de wijkraad
neemt ze graag op in haar album.
U kunt ze opsturen naar info@
wijkraadhoofddorpoost.nl.

Wijkfeest 2015 zaterdag 30 mei
In samenwerking met de
Kruiskerk
organiseren
wij ook dit jaar weer
een wijkfeest met een
rommelmarkt.
Het wijkfeest is voor alle bewoners
open van 11.00 uur tot 17.00
uur. Het wordt weer op dezelfde
plaats
aan
de
Nieuweweg
georganiseerd Naast infostands,
muziek, optredens, demonstraties
en gezellige activiteiten voor vooral
kinderen is er ook dit jaar weer een
rommelmarkt voor de bewoners.

:www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost

Voor de rommelmarkt kunt u als
bewoner van Hoofddorp-Oost een
kraam huren om uw spullen te
gaan verkopen. Zie voor de kosten
en andere informatie onze website
www.wijkraadhoofddorpoost.nl
Wilt u zich al vast aanmelden,
dan kan dit via wijkfeest@
wijkraadhoofddorpoost.nl
Het organiserend comité is nog
druk bezig met het samenstellen
van
het
programma
van
optredens.
Nieuwtjes
worden
ook op onze facebook pagina
geplaatst.
www.facebook.com/
wijkraadhoofddorpoost
:info@wijkraadhoofddorpoost.nl

Vorderingen nieuwbouw
Leeghwaterkwartier
Het gaat hard met de
bouw van de nieuwe
woningen
in
het
Leeghwaterkwartier.
De
eerste woningen hebben
zelfs al dakpannen.
Bij andere woningblokken is de
aannemer nog druk bezig met de
funderingen. De nutsbedrijven zijn
net gestart met de aanleg van de
leidingen voor gas, water en elektra.
Hierna kunnen de woningmuren
gemetseld worden en kan de
afbouw in de woningen van start.
Naar verwachting worden de eerste
woningen eind juni opgeleverd.

Open huis
Op zaterdag 13 juni bent u van harte
welkom om een kijkje te nemen op
het terrein tijdens de landelijke Dag

Colofon:

van de Bouw. Meer informatie over
tijden enzovoort volgt.
Supermarkt Das-As Salam
Zoals u wellicht heeft gemerkt, is één
woning al verder dan de anderen:
deze woning is bestemd voor de
supermarkt Das As-Salam. Zodra
de nieuwe supermarkt ingericht
en geopend is, wordt de huidige
winkel gesloopt zodat ook hier
nieuwbouwwoningen
gebouwd
kunnen worden.

Tijdelijke verkeersoverlast
Begin april start het woonrijp
maken van het openbare gebied:
het aanleggen van de bestrating,
verlichting enzovoort. Dit zal voor
de direct omwonenden van het
gebied helaas enige verkeersoverlast
met zich meebrengen. Zij worden
hierover tijdig nader geïnformeerd.

U kunt de bouw ook volgen via de webcam:
http://thunnissenleeghwater.live.netcamviewer.nl

Eikenhove gaat bestaan uit twee
appartementencomplexen. Het plan
telt 86 wooneenheden en varieert in
hoogte van 3 bouwlagen (9,5 meter)
tot 5 bouwlagen (15,5 meter). In
bijstaande situatietekening van het
nieuwe plan is het aantal bouwlagen
aangegeven. Het bouwdeel dat
parallel loopt aan de Van den
Berghlaan is 3 bouwlagen hoog.

Drukwerk:
Go Hard drukkerij
Redactie:
Henk-Jan Boswijk
Het bestuur:
Henk Jan Boswijk (voorzitter)
henkjan.boswijk@
wijkraadhoofddorpoost.nl
Janet de Jonge (penningmeester)
janet.dejonge@
wijkraadhoofddorpoost.nl
Judy Sakes (bestuurslid)
judy.sakes@
wijkraadhoofddorpoost.nl
Gijs Resoort (bestuurslid)
gijs.Resoort@
wijkraadhoofddorpoost.nl
De Bewonersraad:
Poer Soewarso

Eikenhove
In ons december nummer
konden wij nog weinig
informatie geven over
Eikenhove. Het voormalige
bejaardencentrum
zou
worden gesloopt en er zou
iets nieuws voor senioren
komen. Inmiddels is, met
dank aan een paar actieve
bewoners,
veel
meer
bekend.

Vormgeving en ontwerp:
Akker designs

Paulus J. Hubert
De nieuwe bouwblokken zijn zo
gesitueerd dat vrijwel alle woningen
aan de zuid-westzijde en de zuidoostzijde een balkon hebben. Vanaf
de Van den Berghlaan gezien liggen
de balkons dus aan de achterzijde
van de bouwblokken.

De planning
Verwacht wordt eind maart klaar
te zijn met de sloop van het
oude Eijkenhove. Daarna zal er
nog
grondonderzoek
moeten
plaatsvinden voor de fundering van
de nieuwbouw.
Het is nog niet precies bekend
wanneer met de nieuwbouw wordt
gestart. Er wordt vooralsnog uit
gegaan van een start bouw in
mei 2015 en een bouwtijd van 18
maanden.

Fundering
Wat betreft de fundering van
de nieuwbouw: Men is aan het
onderzoeken of gebruik kan
worden gemaakt van boorpalen.
Deze funderingspalen zullen ‘in de
grond worden gevormd’. Voordeel
van deze methode is dat er weinig
trillingen bij vrijkomen.

Laatste nieuwtjes!
Zie voor het laatste nieuws onze
facebook pagina en onze website.
www.facebook.com/
wijkraadhoofddorpoost
en
www.wijkraadhoofddorpoost.nl
Hebt u zelf informatie die wij nog
niet hebben opgenomen? Laat het
ons alstublieft even weten via info@
wijkraadhoofddorpoost.nl
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Paul Tas
Joke Yntema
Jan Moes
Cas Leenen
Bewonerscommissie
Dokterswijk-Oost
Cor Colijn (voorzitter)
Marianne van Wijk-Moen
(secretaris)
Cees de Kort (penningmeester)
Bewonerscommissie
Lipkensstraat e.o.
Nancy Cornelisse
Klachten en meldingen over
de openbare ruimte:
www.haarlemmermeer.nl of
telefoon 0900-1852
In geval van overlast door
jongeren kunt u dit direct
melden bij de straatcoaches:
straatcoaches@haarlemmermeer.nl
of bij de jongerenwerkers
van MeerWaarde:
diedeke.brouwer@meerwaarde.nl
mirjam.luyten@meerwaarde.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

P.O. Box 3277, 2601 DG Delft, The Netherlands
Oude Delft 203, 2611 HD Delft, The Netherlands

Phone +31 (0)15-2798100, Fax +31 (0)15-2798111
www.mecanoo.nl, info@mecanoo.nl

opdrachtgever

Woonzorg Nederland, Amstelveen

Bij dier in nood bel: 023 5653315
dierenambulance
Haarlemmermeer of
023-5246899 dierenambulance
van de dierenbescherming Haarlem.
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