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Het wijkraadbestuur wenst u
Een fijne zomer

Wat gebeurt er allemaal in Hoofddorp-Oost?
Na de bestuurswisseling 
is er een hoop gebeurd 
in bestuurlijk opzicht. 
Het nieuwe bestuur bestaat op 
dit moment uit de heren Edwin 
ten Wolde (voorzitter), Jan Bours 
(secretaris), Stefan Buijs (algemeen 
bestuurslid) en mevrouw Jessica 
Kunz (algemeen bestuurslid). 
Inmiddels zijn er ook al de nodige 
kennismakingen geweest met 
onder anderen het gemeentelijk 
Gebiedsmanagement en het 
Gebiedsbeheer. En natuurlijk niet te 
vergeten met de collega bestuurders 
van de Heimanshof. 

Wijkkrant
De wijkkrant werd de afgelopen 
jaren steeds slechter bezorgd. Dat 
resulteerde in veel ergernis en 
vragen bij onze sponsoren over het 
nut om een advertentie te plaatsen. 
Maar belangrijker, de meeste 
inwoners van de wijk ontvingen de 
wijkkrant domweg niet. Het bestuur 
heeft daarom besloten om zelf de 
bezorging van de wijkkrant op zich 
te nemen. Daartoe werden de leden 
van de bewonersraad gevraagd om 
ook een deel van die bezorging 
op zich te nemen. Een aantal gaat 
dat ook doen. Toch zal het een 
hele klus zijn om die wijkkrant bij 

alle bewoners in de brievenbus te 
krijgen. Daarom vraagt het bestuur 
u hierbij om te overwegen om het 
bestuur bij te staan bij de bezorging 
van de komende twee nummers 
voor dit jaar (1ste week oktober en 
1ste week december). Hoe meer 
mensen bereid zijn om in en om 
hun straat de wijkkrant te bezorgen, 
hoe lichter het werk is en hoe veel 
minder u en de andere bewoners 
hoeven te bezorgen.

Digitalisering
Het bestuur is begonnen met het 
kijken naar mogelijkheden om 
de wijkkrant te digitaliseren. Of 
wel, alle contacten, nieuwtjes, 
oproepen en uiteenzettingen via de 
tegenwoordige kanalen, als website 
(www.wijkraadhoofddorpoost.
nl), facebook (www.facebook.
com/wijkraadhoofddorpoost) en 
elektronische nieuwsbrieven naar 
de bewoners van deze wijk te 
sturen. Dat heeft veel voordelen, 
zoals een directere benadering 
en een snellere overdracht van 
nieuwtjes en weetjes. Ook is de 
bezorging dan geen uitdaging 
meer. Iedereen die geïnformeerd wil 
zijn kan geïnformeerd worden. Dat 
is althans de theorie. De vraag van 
het bestuur aan u is of u dat ook 

vindt. Graag zou het bestuur van u 
suggesties en ideeën ontvangen om 
u en al uw mede wijkbewoners zo 
goed mogelijk te informeren met 
betrekking tot uw leefomgeving.
U kunt uw vragen, ideeën en 
suggesties sturen naar info@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Privacy
Er is een nieuwe wet rond de 
privacy van kracht geworden in de 
EU en dus ook in Hoofddorp-Oost. 
Het bestuur krijgt van de gemeente 
de noodzakelijke begeleiding in de 
vorm van een informatie avond. In 
grote lijnen komt het er op neer 
dat de wijkraad een e-mail bestand 
heeft van zo’n 200 inwoners. Het 
bestuur van de wijkraad zal o.a. 
een regelement moeten opstellen 
waarin zij aangeeft hoe zij dit 
bestand heeft beveiligd, waar zij 
het voor gebruikt en hoe lang en 
met welk doel zij het bewaard. Tot 
nu toe was het nooit nodig om dit 
bestand aan derden te geven. Dat 
zal in de toekomst ook niet nodig 
zijn. Via de facebook pagina en de 
website zal het bestuur u verder 
informeren. Ook met betrekking 
tot foto’s die wij plaatsen op deze 
gremia zal het beleid moeten 
worden aangescherpt.

Wat speelt er nog meer in 
en om de wijk
Gemeentelijke plannen over de 
vernieuwing van het wegdek in de 
Van den Berghlaan, de herinrichting 
van de Parklaan en de Kruisweg, de 
nieuwbouw naast de Beuksepoort 
(Kalorama) en de Hoofdweg 
Oostzijde, zullen, als alles meezit, 
allemaal vanaf deze zomer/herfst 
gestalte krijgen. 
Er is een bewoners enquête 
aangekondigd voor bewoners die 
aan de randen van de blauwezone 
wonen. De wijkraad roept u op om, 
als u die enquête in de brievenbus 
krijgt, die dan ook in te vullen. Dit 
is uw kans om uw mening over 
de parkeersituatie in uw straat te 
geven. Doen! 

Parkeren in de wijk en hoe wij 
onze wijk schoon kunnen houden 
wordt op de komende pagina’s 
uitgebreid behandeld. Ook zijn er 
informatieve artikeltjes van ONS, de 
Kinderboerderij ‘De Boerenzwaluw’ 
en een ingezonden artikeltje. 

Het bestuur wenst u veel lees plezier 
en hoopt u weer voldoende te 
hebben geïnformeerd over wat er 
zoal gebeurd in deze wijk.
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Misschien denkt u er niet zo 
bij na, maar u maakt dagelijks 
gebruik van de openbare 
ruimte. De stoep voor uw 
huis, de afvalbakken, de 
speeltuin waar u met uw 
(klein)kinderen naartoe gaat. 
Ziet u iets wat verbeterd kan 
worden? Een omhoog stekende 
stoep tegel, (grof)vuil naast de 
container of een kapot speeltoestel. 
Maak eventueel een foto en meld 
het dan alstublieft via: 0900-1852 of 
https://haarlemmermeergemeente.
nl/taak/direct-melden
Dan kan de gemeente hiermee aan 
de slag.

Onze ervaring is dat klachten 
binnen een goede termijn worden 
opgelost. Samen houden we onze 
wijk leefbaar. Helpt u mee?

Wijkschouw
Wat vindt u belangrijk?
Misschien ziet u dit woord voor het 
eerst: Wijkschouw. Misschien bent 
u er al mee bekend. Een keer per 
jaar maakt de wijkraad samen met 
de gemeente een rondje door onze 
wijk. Om de gemeente een kijkje te 
geven hoe wij als bewoners de wijk 
ervaren. Samen kijken we dan wat 
we in onze wijk kunnen verbeteren. 

Wij willen graag weten wat voor 
u belangrijk is. Zoals u in deze 
nieuwsbrief kunt lezen kunt u er 
zelf al voor zorgen dat de openbare 
ruimte verbeterd wordt. Onder 
anderen  door onregelmatigheden 
te melden. 
Deze wijkschouw is bedoeld om de 
puntjes op de i te zetten; wat speelt 
er in onze wijk?

De wijkraad wil graag weten wat 
voor u belangrijk is. Bent u slecht 
ter been en mist u een bankje om 
op te zitten? Passen de aangeboden 
speeltoestellen bij de leeftijd van uw 
kinderen? Stuur een berichtje naar 
info@wijkraadhoofddorpoost.nl. 
Hoe meer informatie we hebben, 
hoe nuttiger de wijkschouw en 
hoe groter de kans dat er zaken 
opgelost worden die voor ons allen 
belangrijk zijn.

Zwerfafval
Tijd voor een grote schoonmaak!
Iedereen ziet wel eens iets zwerven 
op straat. Soms is het teveel en/of 
te vaak, en dan wordt het zwerfaval 
hinderlijk. Enerzijds moeten we 
natuurlijk niets laten slingeren. 
Anderzijds wil je op logische plekken 
je afval kwijt. Maar wat als dat niet 
voldoende is?

De wijkraad wil graag in de 
zomermaanden gezamenlijk met 
een groep bewoners het zwerfafval 
opruimen. Hoe je het ook went of 
keert, eens in de zoveel tijd is dat 
nodig. Willen u of uw kinderen 
helpen? Wij horen het graag. 
Meer informatie en aanmelden 
kan via de facebook pagina van 
de wijkraad: www.facebook.com/
wijkraadhoofddorpoost.

Verbeteren openbare ruimte!
Wat kan er beter?

Het Wijk Ontmoetingscentrum 
(WOC) ONS, gevestigd aan de 
Burgemeester Pabstlaan 260 
Hoofddorp, staat volop in de 
bloei. 
Er worden steeds meer activiteiten 
georganiseerd. Zo wordt elk kwartaal 
een wijkborrel georganiseerd in 
het Wijk Ontmoetingscentrum. De 
laatste was op 16 maart 2018. Deze 
wijkborrel staat altijd in het teken 
van elkaar ontmoeten en ervaringen 
over de wijk gezamenlijk te delen. 

Tijdens deze goed bezochte 
wijkborrel is de opening en een 
demonstratie gehouden op 
de beweegtoestellen van het 
beweegplein voor jong en oud. 
Deze ligt naast het WOC, tegenover 
het Amaliahof. Verschillende 
doelgroepen in de wijk maken 

dagelijks gebruik van het 
beweegplein. 
De Jeu de Boules baan achter 
de Johannes de Doperkerk is 
opgeknapt. Hiervan kunnen 
wijkbewoners gebruik van 
maken, met uitzondering van de 
maandagmiddag. Dit is geheel 
vrijblijvend en op eigen initiatief.

Vanaf 14 mei 2018 gaat de 
‘‘BuurtBrasserie’’ in het Wijk 
Ontmoetingscentrum open van 
maandag t/m vrijdag tussen 11-
15 uur. U kunt hier terecht voor 
koffie, een taartje en de lunch. Een 
uitsmijter met een glas melk voor 
maar €3,-! 
De gastvrouw helpt u graag.

Op woensdag 13 juni vindt in het 
Wijk Ontmoetings Centrum het 
themadiner plaats, deze keer een 
Italiaanse avond. Aanvang 17:30 
uur en de kosten hiervan bedragen 
€17,50 p.p. De themadiners worden 
druk bezocht en als zeer positief 
ervaren.

Wijk Ontmoeting Centrum ONS
Wecycle
Wecycle is een initiatief onder 170 
kinderboerderijen waarbij kleine 
elektrische apparaten, denk aan 
telefoons en computers, kunnen 
worden ingeleverd. Dit zijn appa-
raten die ongebruikt of kapot zijn. 
Elk jaar is er een stijging te zien 
in de aantal innamen, dit belooft 
veel goeds voor de toekomst. De 
4 kinderboerderijen met de meest 
ingeleverde apparaten ontvangen 
jaarlijks een geldprijs. Wij gaan als 
kinderboerderij het derde jaar in 
met Wecycle. Vorig jaar zijn wij 
tweede geworden, dit vraagt om 
een eerste plek dit jaar! Daarvoor 
hebben wij natuurlijk jullie hulp 
nodig. Wij zijn erg dankbaar voor 
de 2775 apparaten die vorig jaar 
bij ons zijn ingeleverd. Met jullie 
hulp willen wij dit jaar de eerste 
prijs winnen en investeren in 
technisch gereedschap voor onze 
kinderboerderij. Zo zijn jullie van de 
oude apparaten af en maken wij 
de kinderboerderij weer een stukje 
mooier.

Rubberlaarzenconcert
Op woensdag 20 juni van 13.30 tot 
15.00 vindt het Rubberlaarzencon-

cert weer plaats. De gehele maand 
juni staat in het teken van ‘Ik 
toon’, waarbij door heel Nederland 
initiatieven worden genomen op 
het gebied van kunst en cultuur. In 
samenwerking met Pier K komen 
er op onze boerderij kinderen 
optreden die daar zangles hebben. 
Het is elk jaar weer een groot suc-
ces. Grijp je rubber laarzen uit de 
kast en kom gezellig langs!

Jonge dieren
Het is voorjaar, en dat betekent dat 
er weer jonge dieren geboren zijn. 
Kom snel langs om te kijken naar 
onze lammetjes, bokjes, cavia’s en 
konijnen!

Zomerworkshops
In de zomervakantie vindt er elke 
week een creatieve workshop 
plaats. Hierbij zijn alle kinderen 
welkom om te komen knutselen. 
De workshops vinden elke woens-
dagmiddag plaats vanaf 18 juli tot 
en met 29 augustus, van 14.00 tot 
16.00. Houdt Facebook in de gaten 
voor het thema van de workshop 
en de totale activiteitenkalender. 
Tot dan!

Kinderboerderij 
‘De Boerenzwaluw’
Boslaan 5, Hoofddorp-Oost

De MeerSenioren Haarlemmermeer 
Noord organiseren veel activitei-
ten voor de ouderen onder ons. 
Daarnaast verzorgen zij vervoer van 
deur tot deur met ‘De Seniorenbus’. 
De chaufeurs van deze seniorenbus 
zijn allemaal vrijwilligers van SvHN. 
Deze bus rijdt voor leden én niet-
leden van de SvHN.

U kunt gebruikmaken van de bus 
voor alle bestemmingen binnen 
Haarlemmermeer Noord zoals:
• bezoek met medische, 

sportieve, sociale 
• en/of culturele bestemming,
• bezoek aan ons ve-

renigingsgebouw aan de 
Beemsterstaat

• bezoek aan familie, vrienden, 
winkels, overheidsinstellingen 
e.d.

Het tarief binnen Haarlemmermeer 
Noord is € 1,70 enkele reis en € 
3,20 retour. Graag gepast betalen 
omdat wisselen tot problemen kan 
leiden.

Voor meer informatie over de 
Seniorenbus en reserveringen 
van de Seniorenbus alsmede de 
tarieven buiten Haarlemmermeer 
Noord kunt u terecht op de website 
van de Seniorenbus: http://bus.
sv-hn.nl/

Voor meer informatie over de 
activiteiten van de SvHN kunt u ter-
echt op de website van de SvHN: 
https://sv-hn.nl/

De MeerSenioren Bus
Aan de Hoofdweg Oostzijde 
realiseert Ymere samen met co-
maker Thunnissen 60 tijdelijke 
woningen voor de periode van 
respectievelijk 15 en 25 jaar. 
Inmiddels is de vergunning verleend 
en de bouw aan de Hoofdweg-
Oostzijde is gestart.

Deze compacte sociale 
huurwoningen zijn bedoeld voor 
statushouders, starters en urgente 
woningzoekers (spoedzoekers). De 
ontwikkeling ervan is geïnitieerd om 

de druk op de sociale huurmarkt 
enigszins te verlichten en op korte 
termijn woningen toe te voegen aan 
de voorraad in de Haarlemmermeer. 
De grond is en blijft eigendom van 
de gemeente.

Start bouw tijdelijke woningen

Scan en volg onS
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Colofon:
Vormgeving en ontwerp:
Akker designs

Drukwerk:
Go Hard drukkerij
 
Redactie:
Henk-Jan Boswijk
Edwin ten Wolde

Het bestuur:
Edwin ten Wolde (voorzitter)
edwin.tenwolde@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Janet de Jonge (penningmeester)
janet.dejonge@ 
wijkraadhoofddorpoost.nl

Jan Bours (secretaris)
jan.bours@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Stefan Buijs (bestuurslid)

Jessica Kunz (bestuurslid)
jessica.kunz@
wijkraadhoofddorpoost.nl

De Bewonersraad:
Richard Balm
Leo Berlips
Henk Jan Boswijk
Paul Hubert
Ria Kemp
Niels Kettelerij
Joke Koopmans
Thessa de Langen
Cas Leenen
Bianca Oelnitz
Gijs Resoort (ORS)
Brenda Schimmel
Simone van Westreenen 
Marianne van Wijk-Moen
Joke Yntema

Bewonerscommissie 
Dokterswijk-Oost
Marianne van Wijk-Moen 
(secretaris) 

Bewonerscommissie de Eijk

Bewonerscommissie 
Lipkensstraat e.o.
Bianca von der Oelnitz (voorzitter)

VvE Ensemble
Ria Kemp
Secretaris

Klachten en meldingen over 
de openbare ruimte:
www.haarlemmermeer.gemeente 
.nl/melden-bij-de-gemeente of  
telefoon 0900-1852

Politie 
0900-8844
In noodgevallen 112

Wijkagent Dirk Koopman
dirk.koopman@politie.nl

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

De afgelopen jaren stond het 
vaak op de agenda van de 
wijkraad: parkeerproblemen. 
Op meerdere plekken in onze wijk is 
parkeren een probleem. Hieronder 
een uitleg van de maatregelen die 
dit jaar genomen worden om de 
problemen op te lossen. 

Parklaan en Draverslaan
Voor de bewoners aan de Parklaan 
en de Draverslaan is parkeren op 
dit moment niet vanzelfsprekend. 
Centrum bezoekers maken intensief 
gebruik van deze gratis parkeer 
gelegenheid. Een logische keuze, 
maar erg vervelend voor de 
bewoners. Dit probleem zou na 
de zomer voorbij zijn. Er is echter 
een kink in de kabel gekomen 
bij de gemeente. Momenteel is 
onduidelijk wanneer de wijzigingen 
worden doorgevoerd.

Het gaat om de volgende 
oplossingen:
Er worden parkeervakken aangelegd 
in de Parklaan en Draverslaan. 
Parkeren buiten deze vakken is 
verboden. Voor deze parkeervakken 
wordt betaaldparkeren ingevoerd 
(tariefgroep B). Bewoners krijgen 
een (digitaal) bewoners vignet. 

Wilt u meer weten over de 
parkeeroplossing in deze twee 
straten en welke gevolgen dit heeft 
voor u als bewoner? Neem dan 
contact op met de gemeente 
0900-1852

De laatste jaren worden wij 
ons steeds meer bewust van 
het feit, dat we zuinig moeten 
zijn op de aarde. Dat we haar 
leefbaar moeten houden…
toch? Dit begint al in onze 
eigen omgeving. Of denkt u, 
wie na mij komt die redt het 
wel?
Misschien kan ik u dan op andere 
gedachten brengen. Denkt u dan 
bijvoorbeeld eens aan al die kinderen 
die nog een heel leven voor zich 
hebben. Willen we dan een wereld 
achterlaten die is vervuild met van 
alles en nog wat.

Wat u  o.a. zelf kunt doen is;  Minder 
gas, licht en water gebruiken, uw 
auto vaker laten staan en het afval 
scheiden.

Maar… als u uw plastic, papier en 
flessen naar het brengpark brengt 
en dus uw afval scheidt, laat dan 
a.u.b. uw groot huisvuil thuis. Bel de 
”Meerlanden”, maak een afspraak. 
Ze komen het dan GRATIS bij u voor 
de deur ophalen.
MAAK VAN HET BRENGPARK GEEN 
VUILNISBELT!!!!

Uw antwoord zou kunnen zijn:” 
Mijn buurman doet het toch ook 
niet, waarom ik dan wel”? Juist 
daarom; om die buurman en ook 
de kinderen tot voorbeeld te zijn . 
Om te laten zien hoe het ook kan. 
Jong geleerd is oud gedaan zegt het 
spreekwoord.

p.s:  Wist u trouwens dat er op 
illegaal storten van afval een 

minimum boete van 300 euro staat. 
Er zullen mensen zijn die zich niet 
herkennen in dit bericht,
Mensen die dat wel doen. 
ALSTUBLIEFT! Samen zijn we sterk.

Ingezonden bericht. 
Naam van de inzender is bij de 
redactie bekend.

Winkels Kruisweg
Iets kopen in een winkel aan de Kruisweg? Parkeren is helaas niet 
vanzelfsprekend. Daarom worden na deze zomer extra parkeerplaatsen 
aangelegd in het deel tussen Nieuweweg en Beijerinckstraat. Op deze 
parkeerplaatsen wordt ook het betaaldparkeren ingevoerd. Het eerste half 
uur voor 10 cent (Shop & Go), daarna tariefgroep A.

Van den Berghlaan
Er is onderzoek gedaan naar de parkeer problematiek in de Van den 
Berghlaan. Om de oplossing zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de 
behoeften van de bewoners heeft de gemeente aanvullende informatie 
nodig. Daarom wordt in de komende maanden een bewoners enquête 
gehouden. 

Woont u in de Van den Berghlaan, dat nog niet in de blauwezone valt? 
Vergeet dan niet om de enquête in te vullen. Bij te weinig respons wordt 
de uitkomst namelijk níet meegenomen in de beslissing van de gemeente.

Voor andere delen van de wijk zoekt het bestuur van de wijkraad naar 
bewoners die mee willen doen aan het overleg met de gemeente. Zijn er 
in uw straat parkeerproblemen of zijn er regelmatig parkeerovertredingen? 
Laat het de wijkraad weten! U kunt een e-mail sturen naar info@
wijkraadhoofddorpoost.nl

Parkeer oplossingen

Kleine moeite


