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Nieuwsbrief nr. 56         mei, 2011 
 
Beste bewoners, 
 
Het voorjaar is heel goed van start gegaan, met heerlijk zomerweer, dus tijd voor de wijkraad om 
allerlei evenementen op touw te zetten!. 
         
 

 
 
Kano evenement  29 mei 2011  MELD U NU AAN ! 
Op zondag 29 mei organiseren wij voor de derde keer een kano dag voor jong en oud aan de 
“Verlegde Vijfhuizertocht (in de buurt van het dierenasiel). ! Er zullen allerlei manieren zijn om met het 
kanoën kennis te maken. Er wordt instructie gegeven, men kan tochten varen, met of zonder 
deskundige begeleiding of alleen maar even proberen. Aan de wal maken we het ook gezellig met 
een hapje en een drankje, dus ook diegene zonder zwemdiploma of kano aspiraties zijn van harte 
welkom!  
Alle informatie over dit evenement kunt u vinden op onze website www.wijkraadshn.nl bij Activiteiten. 
Aangezien de organisatie van deze dag in samenwerking is met Kanovereniging de Waterwolf uit 
Cruquius, is het noodzakelijk dat we een bepaald aantal aanmeldingen hebben! 
Vandaar ons vriendelijk verzoek om u zo spoedig mogelijk op te geven voor deze dag! 
De kosten zijn 2,50 per persoon, inclusief hapje en drankje.  Uw aanmelding, naam, adres, aantal 
personen, leeftijd en telefoonnummer doorgeven via info@wijkraadshn.nl of afgeven bij een van de 
leden. U kunt zich op de dag zelf melden vanaf 11.00 uur tot ca. 13.00 uur, het einde is afhankelijk 
van het weer; we verwachten rond 16.00 uur. 
 
 
Wijkfeest datum 2 juli 2011   GEEF U NU OP ! 
Ook deze keer het jaarfeest met BBQ,  maar nu net vóór de zomervakantie! Dit in verband met de 
schoolvakanties tot eind augustus. De kosten zijn weer gelijk aan verleden jaar.  
Volwassenen €10,00 Kinderen van 8 t/m 16 jr € 5,00 
Kinderen t/m 8 gratis en Senioren (65+) € 7,50. U kunt zich opgeven via info@wijkraadshn.nl of bij 
een van de leden. Giro 7957991 t.n.v. SHN.  
Ook dit jaar hebben we weer live muziek afgewisseld met discomuziek, alle andere extra’s (broodje 
Beenham, ijsje, springkussens) zullen ook dit jaar niet ontbreken. Begin juni krijgt u nog 1 x een 
uitnodiging.  
 

IK KOM NAAR HET WIJKFEEST OP ZATERDAG 2 juli A.S. 
 
Aub aantal personen invullen. U kunt het totaal bedrag overmaken op  Giro 7957991 t.n.v. SHN 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Naam: ………………………………………………………Adres:…………………………………………….…… 

Volwassenen:…………………….x €10,00=  Kinderen t/m 8 jr:  …………x gratis=0,-   

Kinderen van 8 t/m 16 jr…………x € 5,00= Senioren (65+) …….........  x € 7,50= 

Totaalbedrag: €…………………………………….. 

Telefoonnummer:……………………………………Mailadres:……………………@…………………………   
 
 

http://www.wijkraadshn.nl/
mailto:info@wijkraadshn.nl
mailto:info@wijkraadshn.nl
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Wat houdt ons bezig? 
We zijn op een informatieavond geweest over het voorontwerp structuurvisie Haarlemmermeer. In dit 
voorontwerp geven burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer aan wat ze van belang 
achten voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Dit voorontwerp moet eerst nog 
goedgekeurd worden door de gemeenteraad, voordat er een definitief plan wordt gemaakt. Tijdens de 
avond werd duidelijk dat de gemeente voornemens heeft om enkele duizenden woningen bij te 
bouwen in Hoofddorp-Noord.  
Het plan is nog in een concept fase maar we zullen het op de voet volgen. Als het plan definitief 
wordt, zullen we ongetwijfeld door de gemeente gevraagd worden om hierop een input te leveren. 
Meer informatie over de structuurvisie kunt u vinden op www.haarlemmermeer.nl/structuurvisie. 
 
We hebben een overleg gehad met een vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging 
Hoofddorp Noord en de gemeente Haarlemmermeer over de verkeersbeperking op de kruising  
J.C. Beetslaan/Broekermeerstraat.  
Zowel de ondernemersvereniging als de wijkraad vinden deze verkeersbeperking gevaarlijk voor het 
verkeer. In het bijzonder voor fietsers en scootmobielen.  
Ook is het voor menig automobilist niet duidelijk, wie er voorrang heeft. Daarnaast verdient het object 
ook niet de schoonheidsprijs.  
De gemeente gaat nu op zoek naar een alternatief. Als wijkraad hebben we wel de eis gesteld dat dit 
niet mag leiden tot een toename van het vrachtverkeer in de wijk. 
 
 
 
Agenda 
29 mei 2011  Kano evenement – vanaf 11.00  
   Inloopspreekuur (datum nog niet bekend) 
2 juli 2011  Jaarfeest 
11 september 2011 Fietspuzzeltocht  
 
 
 
 
 
Ledenlijst Stichting Hoofddorp Noord   E-mail adres: info@wijkraadshn.nl.  Website: www.wijkraadshn.nl 
 
Henk van den Bosch   J.C. Beetslaan 88     2131 AP 5620847 Voorzitter 
Harry Everts       Beemsterstraat 14,  2131 ZB 5622265  
Jacco de Koning,  Kooimeerstraat 8    5570427 Penningmeester 
Henriëtte van de Loo  J.C. Beetslaan 47,  2131 AH,    5641539 Secretaris 
Peter Oudshoorn  Beemsterstraat 7, 2131 ZA 5611532     
Jan Pieter Terlouw,   J.C. Beetslaan 50,  2131 AN 5613899 
Joost de Kinder   Wormerstraat 13,  2131 AX 5553970 
Jaap Avis   Wormerstraat  
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