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Kerstbomeninzameling 
en Nieuwjaarsreceptie
13 januari 2018 

09.30 uur tot 12.00 uut (kerstbomeninzameling)
16.30 uur tot 18.30 uur (nieuwjaarsreceptie)

Wat gebeurt er allemaal in Hoofddorp-Oost?
Na de goed bezochte 
bewonersinformatie avond 
rond het groenonderhoud 
in onze wijk zijn er een 
aantal zaken duidelijk 
geworden en is er ook 
van de kant van de 
bewoners behoorlijk veel 
inbreng geweest. Dit heeft 
dankzij de inzet van de 
afdeling gebiedsbeheer 
geresulteerd in een aantal 
verbeteringen.

Ook de inloopavond over de 
herbestrating van een deel van 
Kalorama, de Van de Burghstraat en 
de Van den Berghlaan kon op een 
redelijke belangstelling rekenen. Het 
was goed om te zien dat de door 
de wijkraad doorlopend gevraagde 
participatie nu resulteert in een 
betere voorlichting aan de bewoners 
met mogelijkheid om ook een eigen 
inbreng te hebben.

De buslijn 162. Specifiek voor 
Hoofddorp-Oost  geldt dat er een 
andere buslijn gaat rijden. Dit wordt 
buslijn 161 (Hoofddorp Station – 
Arnolduspark – Hoofddorp Centrum 
– Paxlaan – Burg.Pabstlaan – 
Hoofdweg Westzijde – Lijnden 
– Zwanenburg) Deze bus rijdt van  
maandag tot en met zaterdag tot 
circa 19:00 uur. De datum waarop 
de nieuwe situatie start is 10 
december a.s. 

In principe was Hoofddorp-Oost al 
ontdaan van haar busverbinding, 
maar door direct te reageren 
heeft de wijkraad toch een buslijn 
in de wijk weten te behouden.  
Alle informatie over de nieuwe 
dienstregeling is terug te vinden op 
de website 
www.connexxion.nl 
(Op moment van schrijven was de 
aanpassing naar lijn 161 voor 11 
december nog niet gemaakt)

De wijkraad dreigt in 
deze wijk te verdwijnen. 
Het voortbestaan van de wijkraad 
staat nog steeds op de helling. 
Ook hier blijkt het van slechts 
enkele bewoners af te hangen of 
een wijkraad iets kan betekenen 
voor de leefomgeving van mensen 
in een wijk.  Er blijken voldoende 
zaken te zijn die de bewoners 
bezig houden. Ook zijn er genoeg 
situaties die verbetering behoeven. 
Het gemeentelijke apparaat is 
nog steeds niet in staat om goed, 
duidelijk en helder met bewoners 
te communiceren. De politiek gaat 
nog steeds teveel van zich zelf uit en 
geeft niet echt blijk oog te hebben 
voor de noden van bewoners. 

Een wijkraad kan nog steeds het 
verschil maken! We hebben wel  
vragen gekregen over wat je dan 
allemaal moet kunnen en hebben 
om in een wijkraad te gaan zitten. 
Dat is eenvoudig te beantwoorden. 
Maatschappelijk gevoel, interesse 
in je leefomgeving enige sociale 

vaardigheden en verder vooral zin 
om iets te doen voor de mensen 
om je heen. Maar wat ook helpt is 
nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid 
naar wat er in de wijk leeft, wat 
er speelt in de omgeving en waar 
verbeteringen kunnen worden 
aangebracht.

Het is en blijft vrijwilligerswerk! Tijd 
is dan ook nauwelijks een factor. 
Het is een kwestie van interesse. 
Iedereen heeft 24 uren in een 
dag en iedereen heeft 7 dagen in 
een week. Afhankelijk daarvan 
kun je, je vrije uren besteden aan 
ronddolen op sociale media, of 
aan de wijkraad, of aan de vele tv 
programma’s. Als je 50 uren werkt, 
60 uren slaapt en 50 uren aan het 
gezin en sociale verplichtingen 
besteedt, dan nog heb je 8 uur per 
week over voor de wijkraad (of voor 
de sociale media bijvoorbeeld) En 
dat kost een wijkraad nog niet eens 
aan tijd over een hele week.

Gezocht!
Er wordt gezocht naar vrijwilligers met 
kennis en/of interesse van groen- en 
straatonderhoud en de beoordeling 
van ontwikkelingsplannen van 
de gemeente. Maar ook voor 
het diplomatieke contact met 
ambtenaren en politici. Dit allemaal 
om in het kader van de participatie 
in het gemeentelijke beleid te 
kunnen functioneren. Natuurlijk is 
er ook iemand nodig die in staat 
is om de juiste subsidies aan te 
vragen en sponsoren te zoeken. Er 

wordt gezocht naar vrijwilligers om 
een wijkfeest te organiseren, om 
een buurtbarbecue op te zetten. 
Vrijwilligers die het leuk vinden om 
iets voor kinderen te organiseren of 
voor de ouders of grootouders in de 
wijk.

Er wordt gezocht naar bewoners die 
het leuk vinden om op een van de 
onderwerpen een deel van hun vrije 
tijd in te zetten voor de leefomgeving 
en de leefomstandigheden in de 
eigen wijk. Neem dan contact op 
met het wijkraadbestuur: 
info@wijkraadhoofddorpoost.nl 

Wat is onze visie op een 
nieuw bestuur?
Een nieuw bestuur gaat geheel 
zelfstandig een eigen beleid en 
eigen prioriteiten stellen. Op zich 
lijkt ons dat al een heel interessante 
uitdaging. Veel interessanter dan 
ergens aan een bestaand bestuur 
aanhaken en meelopen met wat de 
oudjes vinden dat goed is. Dat kun 
je bij elke vereniging ook al gaan 
doen.

Jong en plannen om 
je met de politiek en 
bewonersbelangen te 
bemoeien? Het aanslepen 
en organiseren van een 
wijkraad is dan een 
geweldige en praktische 
leerschool!
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Vanuit het wijkraadbestuur 
is er overleg geweest 
met de voorzitter 
van de Woongroep 
Migrantenouderen. Dit 
o.a. naar aanleiding van 
een krantenberichtje van 
een paar weken geleden. 
Hoewel het huidige wijkraadbestuur 
per 13 januari a.s. aftreedt is 
het misschien voor een volgend 
bestuur prettig om een goed 
contact te onderhouden met de  
bewonersgroep beheerder en de 
consulente van Woonzorg.

De gemeenschappelijke ruimte 
wordt gebruikt voor een aantal 

activiteiten in onze wijk zoals een 
koffie/ontbijtochtend, een lunch, 
computerlessen, een spreekuur 
van Meerwaarde, bewegen, een 
spelletjes avond, bingoavond en 
nog een aantal andere creatieve 
en sociale bijeenkomsten. Daarbij 
zijn ook bewoners van Hoofddorp-
Oost welkom. Natuurlijk is het 
een gemengd gezelschap waarbij 
wordt ingezet op zoveel mogelijk 
samenwerken en begrip kweken 
voor elkaars visie.

Meer informatie op onze website 
www.wijkraadhoofddorpoost.nl 
onder de knop “Nieuws”

‘De Eijk’ (v/h Eikenhove) aan 
de Van den Berghlaan

WhatsAppen met de gemeente
makkelijk en snel

Kinderboerderij de Boerenzwaluw is er voor iedereen

Hoofddorp Centraal
Een van de grote projecten 
voor het toekomstige 
Hoofddorp waar de 
wijkraad samen met 
de bewoners rond de 
Fruittuinen direct bij zijn 
betrokken is het project 
Hoofddorp Centraal. 
Een onderdeel van dit totale project, 
dat gaat over het hele gebied tussen 
het NS Station Hoofddorp en het 
Centrum van Hoofddorp, is het plan 
Hyde Park in Beukenhorst-West.

De plannen rond de Fruittuinen 
en het tennispark zijn al zeer 
ver gevorderd en hangen op 
de financiële behandeling. De 
ombouw van het kantorengebied 
Beukenhorst-West naar een 
woonwijk zijn al door ontwikkelaars 
getekend en in maquettes getoond. 
Alle openbare informatie is te vinden 
op de website: 
https://hoofddorp-centraal.nl/

De ontwikkelaars en ontwerpers 
van Hyde Park in Beukenhorst-
West tekenden de bevindingen 
op van bezoekers van de 
participatiebijeenkomst van 
Hoofddorp-Centraal op 4 
oktober. Deze reacties op de 
plannen voor woningbouw en 
inrichting van de omgeving zijn 
gebundeld in het document 
‘Informatiemarkt: Bevindingen 
participatiebijeenkomst’. In het 
kader van het open proces delen we 
dit document met u via de website 
van Hoofddorp-Centraal.

De wijkraad heeft dit hele project 
Hoofddorp-Centraal ervaren als één 
van de meest in het oog springende 
projecten op het vlak van de 
participatie-overeenkomst met de 
gemeente Haarlemmermeer. Onze 
complimenten gaan dan ook uit 
naar het gemeentelijke projectteam.

Wie een praktische vraag 
heeft aan de gemeente, kan 
die stellen via WhatsApp. 
Bijvoorbeeld vragen over 
een nieuw paspoort, 
afval of het melden van 
kapotte straatverlichting. 
De gemeente heeft hiervoor een 
speciaal nummer: 06-1331 0900. 
Van maandag t/m vrijdagen tussen 
08.30 en 17.00 uur beantwoorden 
medewerkers van de gemeente 
vragen via WhatsApp.

Waarom WhatsApp?
Veel mensen hebben WhatsApp 
en vinden het makkelijk om op 
deze manier contact te leggen. En 
mensen ervaren het als persoonlijk. 

Dat blijkt uit de reacties van 
inwoners die al WhatsAppen met 
de gemeente. 

Met WhatsApp kan een bericht 
of vraag op elk moment worden 
verstuurd. Een foto van de situatie 
is snel bijgevoegd. En de gemeente 
kan in haar antwoord een link naar 
meer informatie meesturen. Zo zijn 
mensen meteen op de juiste plek. 
Ook voor mensen die slecht horen 
is WhatsApp heel geschikt voor 
direct contact met de gemeente. 
Wel waarschuwt de gemeente 
via WhatsApp geen persoonlijke 
gegevens te sturen, zoals een 
burgerservicenummer.

De kinderboerderij De 
Boerenzwaluw is voor 
iedereen en iedereen kan 
helpen om deze boerderij 
nog een stukje mooier te 
maken. De vorige keer 
vertelde we u over de 
inzameling van kleine 
elektrische apparaten, die 
niet meer worden gebruikt 
of kapot zijn. 
We krijgen van Wecycle jaarlijks 
een bijdrage als wij deze apparaten 
verzamelen en bij hen inleveren. 
Verschillende mensen hebben het 
gelezen en we hebben weer veel 
apparaten mogen ontvangen.  
Hartelijk dank hiervoor.

Supermarkt Deen in Hoofddorp 
heeft in oktober een actie gehouden 
voor de Boerenzwaluw. Onze 
boeren en boerinnen mochten een 
cheque van 500 euro in ontvangst 
nemen.  Dit is om ezel Nono een 
jaar lang te kunnen verzorgen. 
Ook u kan een dier sponsoren. 
Dit kan voor een maand of voor 
een jaar zijn. Vanaf 5 euro kunt u 
al meedoen. Misschien leuk om 
iemand cadeau te doen? Een mooi 
cadeau voor de ontvanger en voor 
de kinderboerderij! Wij zorgen voor 
een persoonlijke brief van het dier 
dat gesponsord wordt. 

Met elkaar zijn we Haarlem-
mermeer Waterproof.
Ook de kinderboerderij gaat met 
zijn tijd mee. Duurzaamheid is 
iets waar we steeds meer op 

gaan richten. De beheerders 
zoeken hierin de samenwerking 
op met andere organisaties. 
Haarlemmermeerwaterproof is 
een initiatief van de gemeente 
Haarlemmermeer en NMCX 
Centrum voor duurzaamheid. 
Samen hebben we een doel om met 
elkaar de Haarlemmermeer bestand 
te maken tegen het steeds vaker 
voorkomende hevige regenval en het 
gratis regenwater beter benutten. In 
zogenaamde ‘versteende’ gebieden 
van Haarlemmermeer is veel steen 
en weinig groen te vinden. Het 
water kan hierdoor niet weg, en dit 
zorgt voor veel overlast en schade. 
In november ontvingen we van 
Haarlemmermeerwaterproof een 
regenton, die wij gaan gebruiken 
voor drinkwater van ons pluimvee 
en het plein schoon te boenen. 

Nog heel even en het jaar2017 is 
voorbij. De feestcommissie heeft het 
jaarprogramma voor 2018 al klaar. Er 
zullen weer verschillende workshops 
worden gegeven en activiteiten 
worden georganiseerd. Te beginnen 
op woensdag 3 januari met een 
inloopworkshop  van 14.00-16.00. 

U kunt onze activiteitenkalender 
gratis ophalen op de kinderboerderij 
en natuurlijk zullen ook de 
activiteiten op facebook bekend 
worden gemaakt. 

Namens alle mensen die werkzaam 
zijn op de kinderboerderij, wensen 
wij u fijne feestdagen en een mooi 
2018. 
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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

De Stichting Wijkraad 
Hoofddorp-Oost 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 
en enkele politici en gemeente 
ambtenaren, onder het genot van 
een hapje en een drankje, informeel 
te ontmoeten.

Trekking lootjes!  
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.  Prijzen worden 
alleen uitgereikt aan kinderen die 
aanwezig zijn. 

Wij verzoeken alle bezoekers om 
zich bij de entree van de zaal aan 
te melden. U ontvangt dan per 
persoon 2 consumptiemuntjes. Alle 
kinderen met een lot krijgen na de 
prijsuitreiking op vertoon van hun lot 
een portie patat en een frisdrankje.

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 13 januari 16.30 - 18.30

Kerstboominzamelingsactie

Afscheid gebiedsmanager, drs. Hans Kleiss

Zaterdag 13 januari 2018 
organiseert de wijkraad 
weer de jaarlijkse kerst-
boominzamelingsactie.
Zoals elk jaar helpt de wijkraad u 
weer met het schoonhouden van 
de wijk en biedt dus de mogelijk-
heid 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 ver-
dienen en bent u zonder rommel 
voor de deur van uw kerstboom af. 

De ingezamelde kerstbomen 
worden op zaterdagochtend 
tussen 9.30 uur en 11.30 uur op het 
parkeerterrein bij de Fanny Blankers 
Koenhal en het Party centrum ‘De 
Wissel’ door de wijkraad samen met 
‘de Meerlanden’ ingenomen.

Per ingeleverde kerstboom wordt 50 
eurocent uitbetaald.

De in te leveren kerstbomen moeten 
echte kerstbomen zijn, zonder krui-
zen, potten en kunststof. Vanwege 
de veiligheid mogen kinderen niet 
achter de afzetting komen.

Alleen kinderen tot ongeveer 13 jaar 
die kerstbomen inleveren ontvan-
gen een lootje voor de kinderloterij. 
Natuurlijk mogen oudere kinderen 
en zelfs volwassenen kerstbomen 
inleveren tegen 50 cent per boom.

Het gaat er vooral om dat wij samen 
de wijk schoonhouden en er niet 
overal afgedankte kerstbomen in de 
straten en plantsoenen liggen.

De loterij wordt gehouden bij de 
opening van de wijkraad Nieuw-
jaarsreceptie omstreeks 16.45 uur in 
het Partycentrum ‘De Wissel’. 

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.

De regels voor de kerstbomen-
inzameling worden ook bekend 
gemaakt op de website www.
wijkraadhoofddorpoost.nl en onze 
facebook pagina www.facebook.
com/wijkraadhoofddorpoost 

Op dinsdag 28 november 
jl. nam Hans Kleiss 
afscheid als Gemeentelijk 
Gebiedsmanager van 
Gebied 2, waarvan ook 
Hoofddorp-Oost deel 
uitmaakt. 

Tijdens zijn afscheid werd ook 
zijn opvolger bekend gemaakt. 
Onze nieuwe gemeentelijke 
Gebiedsmanager en aanspreekpunt 
is vanaf 1 december jl. David Michel.

Het wijkraadbestuur heeft 
jarenlang met steun van het 
Gebiedsmanagement kunnen 
functioneren. Hans Kleiss was altijd 
bereid om de wijkraad Hoofddorp-
Oost met veel geduld en empathie 
bij te staan. Daarbij staat hij bekend 

om zijn doortastendheid, no 
nonsens en directheid. Hij behoorde 
tot de weinigen bij de gemeente 
die geregeld op zijn fiets in de wijk 
polshoogte nam van de situatie. 
Daarom wist hij ook direct waar 
we het over hadden als er een 
onderwerp aan de orde kwam. 
Ook de wijze waarop hij ons heeft 
geïnformeerd, geadviseerd en bij 
tegenslag gemotiveerd wordt zeer 
gewaardeerd.

Dat niet alles dat wij voorstelden 
of wensten werd uitgevoerd was 
vooral het gevolg van politieke 
besluitvorming, beperkte financiële 
middelen en soms ook ambtelijke 
afdelingen waar lieden zaten die 
niet altijd in staat waren om mee te 
denken.

De wijkraad Hoofddorp-Oost is Hans 
dankbaar voor alle keren dat hij het 
bestuur en de bewonerscommissies 
tijdig informeerde over 
gemeentelijke plannen en het 
bestuur betrok bij die plannen. 
Natuurlijk moeten wij dat zien als 
een taak van de Gebiedsmanager. 
Maar wij hebben sterk de indruk dat 
Hans hier met veel begrip, humor, 
geduld, doortastendheid en vooral 
met oog voor de belangen van de 
bewoners heeft opgetreden. 

Namens het bestuur, de 
bewonerscommissies en de 
bewonersraad wensen wij Hans 
Kleiss een goede toekomst met veel 
tijd om zijn wensen in te vullen. 


