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Rommelmarkt op de Heimanshof
Zondag 5 maart 12.00 tot 16.00 uur.
Zie de achterkant voor meer informatie

Wat gebeurt er allemaal in
Hoofddorp-Oost?
We hebben weer een
succesvolle
kerstbomen
inzameling gehad. En dat
vooral door de enthousiaste
en belangeloze medewerking
van vrijwilligers.

De Nieuwjaarsreceptie was voor
vele volwassenen weer eens een
moment om kennis te maken
met mede bewoners, politici en
ambtenaren van onze gemeente.
Elk jaar toch weer gezellig en voor
sommigen ook nuttig.

Ook dit jaar was het team van Floor
Stokkel de andere verzamelaars
de baas. Tijdens de loterij waren
er dankzij Toys XL weer heel veel
prijzen voor de kinderen die met
een lootje bij de loterij aanwezig
waren. Voor allemaal was er in ieder
geval een portie patat en een flesje
fris.

Na de actie om zoveel mogelijk
bewoners
te
betrekken
bij
het
parkeerbeleid
van
de
gemeente en het overleg met
de gemeente over het komende
gladheidsbestrijdingsbeleid,
het
maaibeleid en het onderhoud van
voet- en fietspaden heeft het bestuur
een aantoonbaar beter contact
met de betrokken ambtenaren
opgebouwd.
Wij
verwachten
ergens in september/oktober 2017
de bewoners te kunnen uitnodigen
voor een informatie avond over
het onderhoudsbeleid van de
grasvelden in 2018 in onze wijk.
Vervolgens heeft het bestuur
de contacten met de politie in
onze wijk verder verbeterd. We
overwegen om samen met de
politie een bewonersavond te
organiseren over veiligheid in de
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wijk, waarbij naar onze overtuiging
niet teveel ingezet moet worden op
inbraken alleen, maar ook op de
andere veiligheidsaspecten, zoals
verkeer en onderhoud aan groen en
infrastructuur.
Inmiddels zijn er meerdere What’s
App groepen in onze wijk. Dat
maakt het gevoelsmatig al een stuk
veiliger.
Wat ook een succesje kan worden
genoemd is onze samenwerking met
Meerstede. Samen met de wijkraad
Hoofddorp-Noord en de directie en
medewerkers van Meerstede zijn
wij gekomen tot een Wijkcentrum
ONS of wel ONS wijkcentrum.
In dat wijkcentrum worden vele
activiteiten
georganiseerd
en
ontwikkeld. In principe voor alle
leeftijden. Daar zijn natuurlijk ook
vrijwilligers bij nodig.

woningen langs de Kockstraat/
Lipkensstraat/Van
Gennepstraat
niet worden gesloopt maar worden
gerenoveerd.
Hebt u vragen, opmerkingen,
suggesties
of
ideeën
met
betrekking tot de activiteiten van de
wijkraad? Laat het ons weten! Hebt
u nauwelijks tijd, maar wilt u zich
wel informeren over wat er in uw
leefomgeving allemaal gebeurt?
Meld U aan als geïnteresseerde
bewoner. U ontvangt dan via e-mail
de zaken die spelen met de vraag
om daar een mening of idee over te
geven. Aanmelden?
info@wijkraadhoofddorpoost.nl

En er komt een uitbreiding van de
nieuwbouw naast de Beuksepoort,
er komen woningen in een
hofje langs de Nieuweweg en
appartementen langs de Wieger
Bruinlaan. Daarentegen zullen de
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Omgevingsraad Schiphol (ORS)
Twee jaar geleden werd de
Omgevingsraad
Schiphol
in het leven geroepen als
uitvloeisel van het advies
van de Alderstafel.
Het bestuur van de wijkraad
heeft toen voor het oostelijke
deel van Hoofddorp ruim 150
handtekeningen opgehaald bij
bewoners die ook een middel
zochten om enige inbreng te
leveren aan de gevolgen van het
wonen bij Schiphol. Een van onze
bestuursleden is daarmee Kiesman
en lid van de Kaagbaan cluster van
de ORS.
Aan de hand van een enquête
wisten wij dat er weinig overlast
werd aangegeven, maar dat
Schiphol wel duidelijk vlak bij ons
is gevestigd. Dat heeft buiten het
gemak ook een paar nadelige
gevolgen. We gaan het in dit artikel
niet hebben over overlast. Het

ondervinden van overlast is een
zuiver persoonlijke ervaring.

U telt niet mee!
Het is duidelijk dat bestuur en
directie van Schiphol er alles aan
doen om gemaakte afspraken waar
mogelijk te negeren, te omzeilen,
rekbaar te interpreteren of met
dubieuze onderzoek methoden
van tafel te krijgen. Bijvoorbeeld
de Milieueffecten rapportage op
basis van verouderde gegevens en
meetmethoden. Ook het Bewoners
aanspreekpunt (BAS) blijkt een
wassen neus. Klachten worden
keurig geregistreerd. Maar er is
geen overheidsinstantie die er iets
mee gaat doen.
Ook een methode om de groei
ongebreideld te laten doorgaan
is het niet mee tellen van alle
bewoners die in een woning
van na 2005 wonen. Schiphol
gaat er vanuit dat die bewoners
nadrukkelijk weten dat Schiphol er

al vanaf 1916 is en dat het een van
de motoren is van onze economie.
Schiphol claimt daarmee het recht
op elke vorm van groei.
Aan de andere kant levert ons
gemeente bestuur ons de streek van
het bouwen van nieuwe woningen
aan en zelfs over de grenzen
(geluidscontouren) van Schiphol.
Maar ook het inbreien van nieuwe
woningen in bestaande wijken. Al
die nieuwbouw telt dus niet mee
bij de beoordeling van het aantal
mensen dat hinder van Schiphol kan
ondervinden. Die mensen worden
dus niet gehoord! Is dat ernstig?
Wij hebben daar geen mening over.
Maar het gaat in de hele Schiphol
Regio om tussen de 200.000 en
500.000 (tot 2040) mensen die
voor geluids- en milieu tellingen niet
mee tellen (spookgehinderden).
Onze gemeente is via B&W ook
vertegenwoordigd in het ORS. Toch
is de ervaring dat onze wethouder

zelfs geen minimale inbreng levert
in het belang van de bewoners.
We moeten natuurlijk ook niet
vergeten dat, hoe groter het aantal
inwoners hoe hoger het inkomen
van Burgemeester en wethouders
is. Net als de vergoedingen van de
leden van de gemeenteraad. Daarbij
levert Schiphol een grote financiële
bijdrage aan de gemeente.

Verkiezingen!
Het is altijd triest als er weer eens
veel te weinig mensen hun stem
uitbrengen. We hebben een
stemrecht! Maak daar gebruik van!
Denk er eens over wat de gesettelde
partijen tot nu toe in uw belang
hebben gedaan! Houd eens bij
wat die partijen stemmen als er
een onderwerp dat u interesseert
wordt behandeld. Ook al telt u voor
Schiphol niet mee. Uw stem telt wel
degelijk!

Betaald parkeren in Hoofddorp
Het college heeft eind januari
het
nieuwe
strategisch
parkeerbeleid vastgesteld.
Op
het
voorgenomen
besluit hebben inwoners
veel reacties gegeven, bijna
dertig pagina’s vol.
Daarvan was een groot deel door
onze bewoners in HoofddorpOost
ingebracht.
Volgens
wethouder Reneman gaan die
reacties bijna uitsluitend over
parkeersituaties. De zogeheten
zienswijzen
hebben
nergens
tot aanpassing van het beleid
geleid. Dat is feitelijk een onjuiste
conclusie van onze wethouder en
zijn beleidsambtenaren. Alleen

al de bewoners van de Parklaan/
Draverslaan en ondernemers en
bewoners aan de Kruisweg hebben
uitgebreid andere, aanvullende
voorstellen gedaan dan alleen maar
‘parkeersituaties’ aangegeven. Het
parkeerbeleid had op die punten
kunnen worden aangepast. Maar
dat is dus blijkbaar niet gebeurd.
Het wijkraadbestuur zal hier
nadrukkelijk nogmaals bij de
politiek aandringen de voorgestelde
aanpassingen met voorrang te
behandelen.
Vervolgens stelt men dat het huidige
aantal parkeerplekken in het
Centrum op niveau moet blijven.
Dit is een gotspe. Er moesten in het
centrum van Hoofddorp minimaal

5000 parkeerplekken zijn om aan
de vraag van het jaar 2009 te
kunnen voldoen. Inmiddels is er ook
een Primarkt en een nieuwe Lidl
bij gekomen en is V&D vertrokken.
Er zijn momenteel amper 2250
parkeerplaatsen in het centrum. Dit
heeft directe consequenties voor
de omliggende woonwijken, zoals
Hoofddorp-Oost.
De mededeling dat men de huidige
parkeerplekken voorlopig wil laten
blijven, geeft aan dat het beleid van
deze gemeente volstrekt niet in lijn
ligt met de reële parkeerbehoefte
van bewoners en bezoekers
van Hoofddorp-Centrum en de
omliggende woonwijken.

Start aanleg stadspark Hoofddorp

Bij de ontwikkeling van
het zogenaamde stadspark
werd feitelijk voor het eerst
en ook zeer uitgebreid
gebruik
gemaakt
van
de
mogelijkheden
die
participatie de gemeente
biedt. Met veel overleg en
opnemen van ideeën is het
plan tot stand gekomen. Ook
een
vertegenwoordiging
van de wijkraad heeft al het
overleg van de laatste 3 jaar
bijgewoond.
Het stadspark loopt van de
Kagertocht
(kantoren
gebied
Beukenhorst
West)
tot
de
Wilhelminalaan en van de Pr.
Hendriklaan tot de Piratenwijk.
Daarbij zijn het Wandelbos met
kinderboerderij en de fruittuinen de
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kern.
Het Wandelbos wordt sterk
uitgedund om er een ‘open’
omgeving van te maken. Daarbij
wordt er ruimte gemaakt voor de
nieuwe verbindingsroute tussen
het station en het Centrum van
Hoofddorp.

Het rooien van de bomen stond
gepland op 13 februari jl. en
zou zo’n 2 tot 3 weken gaan
duren. Daarna worden de overige
werkzaamheden
gedaan.
Na
verwachting is het park in opzet half
mei klaar. Daarna wordt de nieuwe
wandel/fietsroute door het park
aangelegd.

Een groot aantal bomen en struiken
zal worden gerooid zodat er een
park ontstaat. Een park waar
minder bomen staan zodat het er
veiliger is en met open plekken waar
buurtbewoners en medewerkers
van de kantoren bij mooi weer
buiten in de zon kunnen zitten. Ook
zullen er horeca en speelplekken
komen. Langs de groenstrook
achter de Boekanierslaan wordt
een nieuwe strook bosplantsoen
aangelegd.

Het sterk uitdunnen van het
wandelbos is volstrekt niet een
zaak waar iedereen het mee eens
is. Maar dat is het gevolg van de
volstrekt heldere en democratisch
uitgevoerde participatie procedure.
De veiligheid en het uiterlijk van
een park werd door de meeste
bewoners uit de directe omgeving
hoger gesteld dan een meer
natuurlijk bos met een grotere
opname van CO2 en fijnstof dan dit
park zal realiseren.
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Colofon:

Rommelmarkt op de
Heimanshof
Op zondag 5 maart is er
op De Heimanshof een
rommelmarkt van 12.00
tot 16.00 uur. U kunt als
wijkbewoners daar ook
spulletjes brengen en kopen
uiteraard.
Omstreeks 14.00 uur is er een
veiling van de mooiste spulletjes.
De opbrengst van de rommelmarkt

Vormgeving en ontwerp:
Akker designs

is voor de actie ‘Help onze kids
de boom in’ die de heemtuin in
de maand maart houdt. Doel is
zoveel mogelijk geld op te halen
om het spannende en educatieve
bomenpad in de struintuin dit jaar
open te krijgen. Dan kunnen ook
onze kinderen uit de wijk daar veilig
ontdekken en spelen. U kunt uw
spulletjes al op zaterdag 4 maart
brengen vanaf 12.00 uur op de
Wieger Bruinlaan 7.

Drukwerk:
Go Hard drukkerij
Redactie:
Henk-Jan Boswijk
Het bestuur:
Henk Jan Boswijk (voorzitter)
henkjan.boswijk@
wijkraadhoofddorpoost.nl
Gijs Resoort (vice-voorzitter)
gijs.Resoort@
wijkraadhoofddorpoost.nl

De lichttuin
Tijdens het wijkfeest van 2013
hebben de wijkraad en de Kruiskerk
samen geld ingezameld voor het
lokale goede doel. Dat jaar een plek
buiten bij het Spaarne ziekenhuis
waar mensen een beetje rust en
troost zouden kunnen vinden na
een ernstig ziekte- of sterf geval
binnen de familie of vriendenkring.
Nadat wij de schenking aan dit
goede doel deden, ontstonden er
organisatorische problemen binnen
het ziekenhuis en werd het stil rond
het idee.

Inmiddels is het Spaarne ziekenhuis
gefuseerd met ziekenhuizen in
Haarlem Noord en Haarlem Zuid
(Schalkwijk) en Heemstede en
heet het nu ‘Spaarne Gasthuislocatie
Hoofddorp’.
Nu
alle
stofwolken rond die reorganisatie
en
structuurwijzigingen
is
neergedwarreld was er weer tijd om
aan dit project verder te werken.
26 januari jl. werd dan eindelijk
‘de Lichttuin’ geopend door het
ontsteken van lichtjes in een spiraal
die zowel het heelal als het leven

weergeeft. Het is voor iedereen
zeker de moeite waard om er eens
een kijkje te nemen. Vooral als je
gewoon even met een groot of
klein verdrietje tot jezelf wilt komen.
Bij de receptie van het Spaarne
Gasthuis kunnen ze u eenvoudig
wijzen waar het is.
De foto is overgenomen uit HCNieuws en toont de voorzitter
van de wijkraad die een kaarsje
heeft aangestoken namens o.a. de
wijkraad.

Activiteiten
voor senioren
Het wijkraadbestuur heeft na de
beperkte belangstelling voor ons
wekelijks koffie ochtendje besloten
om samen te werken met De
Meerstede, de Horizon en in de
toekomst met elke organisatie die
onze bewoners werkelijk iets te
bieden heeft.

Bron: HC-Nieuws

Foto’s nieuwjaarsreceptie 2017

Janet de Jonge
(penningmeester)
janet.dejonge@
wijkraadhoofddorpoost.nl
Brenda Schimmel (secretaris)
brenda.schimmel@
wijkraadhoofddorpoost.nl
Jessica Kunz (bestuurslid)
jessica.kunz@
wijkraadhoofddorpoost.nl
Judy Sakes (bestuurslid)
judy.sakes@
wijkraadhoofddorpoost.nl
De Bewonersraad:
Poer Soewarso
Cas Leenen
Janny Steenman
Leo Berlips
Joke Yntema
Jan Moes
Paul J. Hubert
Richard Balm
Thessa de Langen
Joke Koopmans
Paul Tas
Bewonerscommissie
Dokterswijk-Oost
Cor Colijn (voorzitter)
Marianne van Wijk-Moen
(secretaris)
Bewonerscommissie
Lipkensstraat e.o.
Bianca von der Oelsnitz
VvE Het Ensemble
Ria Kemp (Secretaris)
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
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