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Bewonersbijeenkomst
‘Groen in de wijk!’

Oktober 2017
(Precieze datum wordt in september bekend gemaakt via facebook en website)

Wat gebeurt er allemaal in
Hoofddorp-Oost?
Deze zomer groeit en
bloeit de natuur in onze
wijk volop. De gemeente
zorgt voor het onderhoud
van de bonte mengeling
van en in het groen.
De wijkraad is betrokken bij het
‘groenbeleid’ en mag de gemeente
aanspreken op hoe dit onderhoud
wordt gepleegd. Omdat de wijkraad
zo goed mogelijk de mening
van de bewoners wil kennen en
vertegenwoordigen
organiseren
wij medio oktober dit jaar een
bewonersbijeenkomst waar de
beleidsambtenaren en uitvoerende
ambtenaren een uitleg zullen geven
over dat beleid. Daarna wordt er
uitgebreid aandacht besteed aan
UW mening en ideeën. De vraag
van het wijkraadbestuur aan u is om
deze zomer goed rond te kijken in en
om uw straat hoe dat gemeentelijke
groene onderhoudsbeleid daar
uitpakt. U kunt uw opmerkingen
en suggesties bij de wijkraad
inbrengen. Het is de bedoeling dat u
ook tijdens de bewonersbijeenkomst
aanwezig bent om daar uw vragen,
opmerkingen en suggesties in
:www.wijkraadhoofddorpoost.nl

te brengen of in ieder geval uw
instemming of afkeuring kenbaar te
maken.

Parkeerbeleid
Na de behandeling van het nieuwe
parkeerbeleid van onze gemeente
werd het stil. Het eerste overleg
voor de bewoners in de Parklaan/
Draverslaan staat in de steigers.
Op het moment van schrijven was
bekend dat de uitnodiging voor dit
overleg in juni zal uitgaan.

Het blijft een parkeerprobleem.
De indertijd vastgestelde 5000
parkeerplaatsen in het centrum
zijn er niet en – als het aan het
huidige gemeente bestuur ligt
– komen die er ook niet. De

parkeerdruk op de omringende
woonwijken blijft daarmee in
stand en kan op kosten van de
bewoners (parkeerontheffingen en
vergunningen) worden beperkt.
De gemeente bestuurders geven
aan dat men niet wil investeren in
voldoende parkeerruimte omdat er
steeds meer mensen met OV of de
fiets gaan. Ook wordt gerekend op
de snelle invoering van zelfrijdende
auto’s, die na aflevering van de
berijders elders (in de woonwijken?)
wel kunnen parkeren.

bij mooi weer genieten van
taartjes, hapjes en drankjes. Van
omwonenden werd opgemerkt
dat de felle buitenverlichting van
De Eik ’s avonds en vooral ’s nachts
erg hinderlijk is. Er is herhaaldelijk
contact gezocht met Woonzorg,
doch deze organisatie heeft nog
geen echt oplossingsgericht overleg
gevoerd.

Het Leeghwaterkwartier
Inmiddels heeft ook in het
Leeghwaterkwartier het eerste
buurtfeest plaatsgevonden. Ter
bekroning van dit feit werd vrijdag
19 mei jl. het ‘Ballenhuis’ en de
Pizza oven in gebruik genomen. De
sleutel van de pizza oven werd door
de wethouder overhandigd aan
bewonersvertegenwoordiger Jan de
Bruin.

De Eik
Eijkenhove is niet meer! Lang
leve De Eik! Donderdag 18 mei jl.
werd De Eik feestelijk geopend en
konden bewoners en omwonende
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AED in de wijk!
Gemiddeld vinden 70%
van de reanimaties thuis
plaats na een hartstilstand.
Hoe sneller je begint met
de reanimatie hoe meer
kans iemand heeft om te
overleven.

Hoofddorp Winkelstad
In Hoofddorp-Oost wonen
we
direct
tegen
het
winkelhart
van
de
Haarlemmermeer aan. Ook
op
politiekbeleidsmatig
terrein hebben wij direct
met de ondernemers van
Hoofddorp
Winkelstad
te maken en kunnen wij
op korte afstand ook
deelnemen aan activiteiten
die
daar
worden
georganiseerd.
Vandaar
dat wij u graag wijzen op
Hoofddorp Winkelstad.
Hoofddorp Winkelstad is het
bruisende hart van Haarlemmermeer
waar winkelen, werken, wonen,
uitgaan en cultuur uitstekend
gecombineerd
worden.
Het
winkelcentrum heeft een prachtige
mix van landelijke winkelketens en
lokale speciaalzaken. Het Centrum is
compact, compleet en wordt steeds
groener. En niet onbelangrijk: het
parkeren is ruim en voordelig!
Het winkelcentrum organiseert

regelmatig leuke evenementen voor
jong en oud:

Zondag 11 juni:
Workshop stropdassen
pimpen voor Vaderdag
Plein voor de Hema – 12.00 tot
16.00 uur
Speciaal voor Vaderdag kan
iedereen langskomen om een oude
stropdas om te toveren tot een waar
kunstwerk!

De overige 30% van de mensen
die een hartstilstand krijgen is op
straat, in een openbaar gebouw
of tijdens sport of ontspanning
buitenshuis. In Nederland zijn er ca.
300 reanimaties per week buiten
het ziekenhuis. Ruim 75% van deze
gevallen worden gereanimeerd door
omstanders vóór de komst van de
ambulance. De gemiddelde leeftijd
is 67 jaar. De overlevingskans is 23%
en bij een schokbaar beginritme
(met de AED) is de overleving
gemiddeld 44%.

Wat is nu een handige plaats voor
een AED, eigenlijk ergens midden
in woonwijken zodat er altijd
binnen een bepaalde straal eerste
hulp verleners kunnen worden
opgeroepen om de AED op te halen
en mee te nemen naar een bepaald
adres.
In Hoofddorp-Oost zijn verschillende
AED’s binnen gebouwen. Op dit
moment hangen er in de FBK hal en
in het winkelcentrum AED’s, maar
na sluitingstijd kun je hier niet meer
bij. We zijn dus heel blij met de AED
die nu in de Van de Burchtstraat aan
een gebouw in een verwarmde kast
hangt.
Hebt u suggesties? Opmerkingen?
Wilt u de wijkraad steunen bij
het organiseren van een veilige
wijk? Laat het ons weten! info@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Zondag 25 juni:
Groene Loper Festival 2017
Raadhuisplein - 12.00 tot 17.00 uur
Zondag 25 juni vindt het Groene
Loper Festival weer plaats op
het Raadhuisplein in Hoofddorp
Centrum. Tijdens het festival
kun je genieten van muziek,
theater, workshops en een groene
markt. Duurzaam, Inspirerend en
verrassend!
Kijk voor meer informatie op de
website www.hoofddorpwinkelstad.
nl of Facebookpagina van Hoofddorp
Winkelstad.

Met akkoord van buren is vergunning sneller geregeld
Als mensen bij een grote verbouwing
of aanbouw bij hun huis een akkoord
sluiten met hun buren, kan de
vereiste omgevingsvergunning veel
sneller een feit zijn. Een vergunning
kan dan in het gunstigste geval
binnen acht weken zijn geregeld.
Het gaat vooralsnog om een
experiment, maar het college van B
en W verwacht er veel van.

Het gaat daarbij om aanpassingen
en verbouwingen waar je als
burger een ‘omgevingsvergunning’
voor moet aanvragen. Wanneer
dat moet kun je checken op
de beveiligde website van het
gemeentelijke
omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.
nl/Particulier/particulier/home/
checken?init=true&clear-case=true

Als de buren van een inwoner
akkoord gaan met zo’n verandering,
is de gemeente ook eerder geneigd
om een gewenste verbouwing
of andere ontwikkeling goed
te keuren. “We gaan natuurlijk
niet automatisch akkoord”, aldus
wethouder Elzakalai. “Maar zo’n
burenakkoord maakt de kans wel
groter dat de gemeente uiteindelijk
akkoord gaat.”

Goed contact en overleg met je
buren maakt het allemaal dus veel
eenvoudiger.
Wethouder Elzakalai van Ruimtelijke
Ordening presenteerde 9 mei
tijdens het persuurtje het zogeheten
burenakkoord. Dat is geen uniek
instrument in Nederland en elders
zijn de ervaringen positief. En een
goed voorbeeld doet doorgaans
goed volgen.

Driekwart van de burenruzies opgelost door Buurtbemiddeling
In 2016 heeft Buurtbemiddeling in
125 conflicten in Haarlemmermeer
bemiddeld. Hiervan werd 69%
opgelost
na
inmenging
van
Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling
vergroot daarmee zowel het
woonplezier van mensen als ook
hun gevoel van veiligheid in eigen
huis en buurt. Buurtbemiddeling is
inmiddels een beproefde methode
en drijft grotendeels op de
betrokken en deskundige inzet van
vrijwilligers.
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Soorten
overlast
Haarlemmermeer

in

Het merendeel van de meldingen
die vorig jaar binnenkwamen bij
Buurtbemiddeling
gingen
over
geluidsoverlast, gevolgd door ruzies
over de tuin en overlast van dieren.
Van de bewoners in conflict
woonden 53% in een huurwoning
en 47% had een koopwoning. De
meeste meldingen van burenruzies
kwamen uit Hoofddorp en Nieuw
Vennep. In 90 gevallen gingen
de ruzies over huis-tuin- en
keukenkwesties. In 35 gevallen
betrof het complexere problematiek.

Succesvolle
werkwijze

aanpak

en

De
bemiddelaars
reiken
bewoners handvaten aan om hun
zelfredzaamheid te bevorderen.
Wanneer buren dan een volgende
keer overlast of irritaties ervaren,
weten zij zelf beter het gesprek
met hun buren aan te gaan. In
Nederland bieden 240 gemeenten
Buurtbemiddeling aan. Gemeenten
en woningcorporaties financieren
de coördinatie en organisatie van
buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling Haarlemmermeer
is onderdeel van MeerWaarde.
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Colofon:

Fiets 4 daagse Hoofddorp
De Avond Fiets 4-daagse
wordt
gehouden
van
maandag 26 juni tot en
met donderdag 29 juni
2017.
Dit jaar, 2017, wordt de Avond
Fiets 4 Daagse alweer voor de
20e keer voor u georganiseerd. En
de fietsclub bestaat dit jaar ook
nog eens 35 jaar. Tijd voor extra
aantrekkelijke deelnameprijzen.

De routes zijn net als andere jaren
een verrassing en telkens weer
vernieuwend. De afstand van
de route is dit jaar vastgesteld
op ongeveer 30 km per avond.
De routes voeren u langs en
door mooie plekken en tal van
bezienswaardigheden, zowel binnen
als buiten de Haarlemmermeer.
Iedere dag weer is er een nieuwe
route in verschillende richtingen.
Na het volbrengen van tenminste 3

routes ontvangt iedereen een mooie
herinnering! Er kan dagelijks gestart
worden tussen 18:30 en 19:30 uur.
€ 3,50 per persoon.
Alle informatie lezen en aanmelden
kunt u op de website van
Rijwiel Tourclub Hoofddorp (RTC)
http://www.rtc-hoofddorp.nl/
avondfiets4daagse/
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Vrijwilligers en vrije plaatsen in het bestuur
De dorps- en wijkraden in de
gemeente hebben geregeld overleg
met B&W. Tijdens dat overleg
kunnen alle zaken die in de dorpen,
wijken en kernen spelen aan de orde
komen. Dit kan tijdens zogenaamde
speed
dates
met
leidende
ambtenaren en wethouders. Dit
keer waren onderwerpen: Verkeer
en
vervoer,
Burgerbegroting,
Bestuurlijke ondersteuning, Ruimtelijke
ontwikkeling, Samenwerkingsafspraken,

Nieuwe
speelplek in
de wijk
Na
een
aantal
jaren
van
overleg
met
de
gemeente, gaat het nu
eindelijk gebeuren. De
Parklaan, Draverslaan en
Nijverheidslaan
krijgen
een eigen speelplek voor
kinderen.
Op het grasveld op de hoek van
de Draverslaan / Pabstlaan wordt
de komende weken een speeltuin
gerealiseerd. In de 2e helft van mei
kregen de bewoners drie ontwerpen
te zien waaruit ze konden kiezen. Er
komen een aantal speeltoestellen
voor kinderen in de leeftijd van 2
t/m 10 jaar. Na de zomervakantie
wordt de speeltuin opgeleverd.
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Samenvoeging met de gemeente
Haarlemmerliede/Spaarnwoude
en de Omgevingswet. Zaken
waar ook deze wijk direct mee te
maken heeft. Het zijn alleen teveel
verschillende onderwerpen om door
de enkele vrijwilligers die nu de
wijkraad vormen te behappen.
De wijkraad is op zoek naar
bewoners van deze wijk die
kennis hebben van een of enkele

onderwerpen en hun kennis willen
inzetten voor onze wijk. Dat kan ook
de sociale sector zijn, zoals de WMO
en de zorg in de wijk. De vraag die
beantwoord moet worden is bij alle
onderwerpen: ‘Hoe werkt het en
hoe kan het beter?’ Samen kunnen
de bewoners onze leefomgeving in
vele opzichten verbeteren. Klagen
lost niets op.

ONS - Oost en Noord Samen
ontmoetingscentrum
De gemeente, Meerwaarde
en de wijkraden Hoofddorp
Oost en Noord hebben de
handen ineen geslagen
en zijn een begonnen
om de plannen om een
ontmoetingscentrum op te
zetten voor beide wijken
uit te werken.
Meerstede

heeft

hiervoor

een

ruimte beschikbaar gesteld die
gebruikt kan worden voor allerlei
activiteiten. Op dit moment wordt
door een commissie besproken
welke activiteiten georganiseerd
kunnen worden. Het is de bedoeling
om een met een programma te
komen waarin alle leeftijden aan
bod komen. Ideeën uit de wijk
zijn van harte welkom! We hopen
voor de zomervakantie de eerste
activiteiten bekend te maken.

What’s App groepen!
Buurtpreventie!
Sinds een aantal jaren
bestaan
er
WhatsApp
groepen in Hoofddorp.
Ook in onze wijk zijn
er
actieve
WhatsApp
groepen.
Belangrijkste
actie is, elkaar op de
hoogte
houden
van
onraad en dan eventueel
112 bellen.

Bestaat er in uw buurt geen
WhatsApp groep dan kunt u hem
zelf beginnen Door u aan te melden
bij de www.wabp.nl.
Wilt u lid worden van een
bestaande groep ook dan kunt u
via deze site de beheerder vinden.
Via de gemeente kunt u dan ook de
bekende borden aanvragen. Onze
VEILIGHEID is belangrijk!
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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 Oelnitz (voorzitter)
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
U kunt dan ook terecht 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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