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Beste bewoners,
We zijn al weer gewend aan het nieuwe jaar, de dagen worden weer langer en het voorjaar laat zich
af en toe al zien.
Stichting Hoofddorp Noord is ook weer met frisse moed aan een nieuw jaar begonnen en we kunnen
terug kijken op een jaar met diverse activiteiten waarvan de laatste Kerstbomenactie weer een succes
was!
Ook dit jaar gaan wij weer van alles organiseren en proberen het een en ander van de grond te
krijgen.
FRUITPARK
Zoals het er nu uitziet, zullen op woensdag 19 maart de fruitbomen aan de Burg. Pabstlaan geplant
worden, de overige werkzaamheden, zoals het aanleggen van wandelpaden en dergelijke zullen in
het najaar plaatsvinden.
Op onze website kunt u de tekening bekijken van het fruitbomenplan. www.wijkraadshn.nl
De bewoners die direct aan de Pabstlaan wonen en zicht hebben op het toekomstige fruitpark worden
door de gebiedsmanager rechtstreeks geïnformeerd.
WERKZAAMHEDEN RIOLERING
Dinsdag 19 februari is er een inloopavond georganiseerd waar de omwonenden van de Burg.
Pabstlaan waren uitgenodigd. Behalve een toelichting over de fruitbomen werden de bewoners
geïnformeerd over de werkzaamheden aan de riolering Burgemeester Pabstlaan en Raadhuislaan
(ter hoogte van Oude Raadhuis). Na de bouwvak vakantie 2008 zal er volgens de huidige planning
gestart worden met de werkzaamheden. De Burg. Pabstlaan zal in gedeelten vanaf de Hoofdvaart tot
aan de Zoetermeerstraat open gebroken worden om de bestaande riolering in zijn geheel te
vervangen. De riolering wordt aangepast in het kader van het terugdringen van het aantal riool
overstorten op het oppervlaktewater. Daarnaast geeft de huidige staat van de riolering en de
capaciteit voldoende aanleiding het bestaande riolering in zijn geheel te vervangen. Aansluitend zal
de weginrichting van dit deel gewijzigd worden.
MARSVELD
Het onderhoud aan het marsveld laat af en toe te wensen over, SHN is in gesprek met de gemeente
om dit te verbeteren. In het verleden werd het veld schoongehouden door 2 leden van de wijkraad,
incidenteel gebeurd dit nu nog door enkele bewoners van de wijk; verzoek aan allen; houd het veld
schoon en ook de rommel van anderen opruimen komt het gehele veld ten goede!.
SHN is ook in gesprek met de gemeente om de jeu de boules baan uit te breiden, zodra hier meer
over bekend is zullen wij u vanzelfsprekend hierover informeren.
VERKEERSSLUIS BEETSLAAN
De verkeerssluis aan het einde van de Beetslaan wordt herhaaldelijk omver gereden, door
vrachtauto’s die te breed of te hoog zijn; regelmatig is de sluis weer hersteld, helaas mocht dit niet
baten.
Op dit moment is men aan het uitzoeken wat de meeste efficiënte manier is om het vrachtverkeer
duidelijk te maken dat de Beetslaan en de Broekermeerstraat verboden zijn voor doorgaand
vrachtverkeer!!
NIEUW SPEELTOESTEL
Begin februari is het speeltoestel aan de Koegrasstraat/Beemsterstraat geheel vernieuwd.
We hopen dat de jeugd weer veel speelplezier zal hebben.
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Op 15 maart a.s. organiseert de Stichting Nederland Schoon in samenwerking met gemeenten en
reinigingsbedrijven weer een landelijke opschoondag. Het doel van deze dag is dat iedereen extra
aandacht besteed aan de directe woonomgeving en vooral het zwerfvuil aanpakt.
In heel Nederland wordt de bezem of de prikker ter hand genomen. In de Haarlemmermeer zullen
diverse acties opgestart worden. Alhoewel wij als Stichting Hoofddorp Noord geen specifieke actie
organiseren, vragen we toch alle bewoners van de wijk om deze dag nog eens extra kritisch te kijken
naar uw eigen buurtje en het aanwezige zwerfvuil op te ruimen, als we dit met zijn allen doen, dan zal
Hoofddorp Noord NOG schoner zijn dan het al is!
Voor meer informatie www.nederlandschoon.nl
AGENDA 2008
Tijdens de laatste vergadering van SHN, zijn we bezig geweest met het vaststellen van de diverse
data.
De gebruikelijke datum voor de BBQ, 2 weken voor de zomervakantie, is dit jaar moeilijk te realiseren
in verband met de voetbalwedstrijden die in juni plaatsvinden.
Ook valt de zomervakantie dit jaar erg vroeg en hebben we daarom besloten om de BBQ eenmalig te
verzetten NA de zomervakantie en wel op 23 augustus.
In juni zullen wij u hierover nogmaals informeren, aangezien de organisatie dit jaar tijdens de
zomervakantie het e.e.a. zal moeten voorbereiden.
De fietspuzzeltocht die we traditiegetrouw altijd na de zomervakantie houden, zal dit jaar op 22 juni
plaatsvinden.
WORKSHOP
Ook gaan we dit jaar weer minimaal 2 workshops organiseren, de eerste workshop is al gepland op
woensdag 19 maart a.s. Het is een kralenworkshop!
Tijdens deze workshop krijg je de gelegenheid om je eigen armband of ketting te maken, maar
natuurlijk is het ook mogelijk om een sleutelhanger of versiering voor je mobiele telefoon te maken.
Alle materialen zullen aanwezig zijn. De workshop is bedoeld voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar.
Locatie Portugees Centrum – 19 maart 2008 – aanvang 14.30 tot 16.30 uur – kosten 2 euro.
Onderaan dit formulier een strookje waarme u uw kind (eren) kunt opgeven. Dit kan ook via ons
mailadres info@wijkraadshn.nl . Formulier inleveren bij j.c. Beetslaan 47 of bij Wormerstraat 6.

15 maart
19 maart
22 juni
23 augustus
13 september

Landelijke Opschoondag
Kralenworkshop !!
Fietspuzzeltocht
SHN-Jaardag (met BBQ)
Straatverkoop
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IK KOM NAAR DE KRALENWORKSHOP OP WOENSDAG 19 MAART A.S. van 14.30 tot 16.30 uur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam Kind(eren): ……………………………………………………………………J/M……………………………..
Leeftijd:………………:…Adres:…………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………
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