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Nieuwsbrief nr. 59         Maart 2012 
 
Beste bewoners,  
 
De kerstbomenactie gecombineerd met nieuwjaarsreceptie was weer erg gezellig en een succes. We 
hebben iets minder bomen opgehaald dan verleden jaren, maar het was zeker de moeite waard.  
 
Wat hebben we u te melden en wat kunt u allemaal verwachten de komende tijd? 
 
Welkom 
Allereerst zijn wij zeer verheugd om te kunnen melden dat we een nieuw lid hebben in de wijkraad. 
Lizeth Schutte, woonachtig in de Schinkelstraat. Lizeth heeft geregeld dat zij hulp krijgt van bewoners 
in dit deel van Hoofddorp Noord. Vanaf heden gaan wij dan ook de nieuwsbrief in groter gebied van 
Hoofddorp Noord verspreiden. Als u nog niet bekend bent met de wijkraad, kijk op 
www.wijkraadshn.nl voor algemene informatie, hoe we zijn ontstaan, wat we zoal doen en de laatste 
nieuwtjes. Als u vragen heeft, een leuk idee, of als u wil meehelpen om een evenement in de wijk te 
organiseren, u kunt ons altijd bereiken via info@wijkraadshn.nl  
 
Geen rotonde 
Dankzij een goede samenwerking tussen de gemeente Haarlemmermeer, ondernemersvereniging 
Hoofddorp Noord en de wijkraad Stichting Hoofddorp Noord is het kruispunt Broekermeerstraat/J.C. 
Beetslaan opgeknapt. Dit kruispunt was al jaren een doorn in het oog van zowel de 
ondernemersvereniging als de bewoners. Niet alleen onveilig voor het langzaam verkeer, maar ook 
nog eens oerlelijk. In gezamenlijk overleg is er een plan uitgedacht, dat door de verkeersdeskundige 
van de gemeente is uitgewerkt. Het resultaat mag er zijn. Een mooi verkeersplateau met een kleurig 
kunstwerk van Franz Bodner. Vrachtverkeer kan en mag nog steeds niet vanaf de J.C. Beetslaan 
rechtsaf de Broekermeerstraat in en ook niet vanaf de Broekermeerstraat linksaf de J.C. Beetslaan in. 
Tot nu toe hebben we alleen positieve reacties gehad van de bewoners. Wel blijkt voor sommigen de 
voorrangssituatie niet geheel duidelijk. Daarom hierbij even een uitleg. Het is geen rotonde, maar 
een verkeersplateau. Dit betekent dus dat verkeer van rechts voorrang heeft. 
 
Schoolzone Dik Tromschool 
Het is de bedoeling dat rondom alle scholen in Haarlemmermeer een schoolzone komt. In zo’n zone 
moeten extra verkeersmaatregelen ervoor zorgen dat de kinderen veilig naar school kunnen en ook 
veilig weer naar huis. Met bijvoorbeeld extra verkeersborden of lijnen moeten de verkeerssituaties en 
voorrangssituaties voor iedereen duidelijk zijn. Ook komen er bijvoorbeeld eigen fietsroutes, 
afgescheiden voetgangersgebieden, veilige voetgangersoversteek plaatsen en anti-
parkeermaatregelen. De ingang van de schoolzones wordt met bebording en markering aangegeven. 
Binnenkort is de Dik Tromschool aan de beurt. Inmiddels is er overleg geweest tussen de gemeente, 
politie, bestuur en medezeggenschapsraad van de Dik Tromschool en de wijkraad Stichting 
Hoofddorp Noord. Tijdens dit overleg heeft ieder zijn of haar wensen kenbaar gemaakt. De 
verkeersdeskundige van de gemeente Haarlemmermeer gaat nu een plan uitwerken.  
Op woensdag 7 maart organiseert de gemeente Haarlemmermeer een inloopavond, in “De 
Wissel” Arnolduspark 3 waarop omwonenden en ouders van leerlingen de plannen voor deze 
verkeersmaatregelen kunnen bekijken.  
 
Kinderactiviteiten 
We hebben een paar leuke kinderactiviteiten op stapel staan. Maar mocht u nog leuke ideeën hebben 
en wat handjes om te helpen, wij horen u graag. 
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Workshop Cupcakes 
Kent u ze al? De Cupcakes; een klein gebakje, meestal gebakken in een klein papieren of aluminium 
bakje. Ze zijn altijd heel mooi versierd, maar het is natuurlijk nog leuker als je het mooi decoreren zelf 
mag doen. Onder de deskundige leiding van Mandy de Koning leer je in 2 uurtjes de fijne kneepjes.je 
zult versteld staan wat je allemaal in één workshop kunt leren.  
 
De workshops zijn op zaterdag 7 april en woensdag 11 april van 14.00 tot 16.00 uur; locatie 
Kooimeerstraat 8, geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Er kunnen maar 8 kinderen 
per workshop deelnemen, u moet uw kind dus wel aanmelden! 
Aanmelden via: info@wijkraadshn.nl en het volgende in de mail zetten: 
 
Datum 1ste keus – evt. datum 2de keus. / Naam. adres en leeftijd kind, plus telefoonnummer 
 
 
Theatervoorstelling 
Nog voor de zomervakantie komt er een theatervoorstelling voor alle leeftijden. De exacte datum is nu 
nog niet bekend.  
 
Wijkschouw/inloopjaarvergadering 
We doen ons uiterste best om dit jaar een wijkschouw te combineren met een inloop jaarvergadering. 
Bij beide activiteiten is iedereen van harte welkom. Definitieve datum volgt. 
 
Fietspuzzeltocht 
10 juni fietspuzzeltocht, zet het vast in uw agenda!! Deelname gratis, mooie fietstocht met gezellige 
pauzestop. Na afloop prijsuitreiking met een hapje en een drankje. 
Vertrek altijd vanaf het speelveld aan de Heerhugowaardstraat, om 12.00 uur. Wij houden u op de 
hoogte! 
 
Jaarfeest Hoofddorp Noord 
Het inmiddels “beroemde” jaarfeest voor de gehele wijk, organiseren we dit jaar op 7 juli 2012. 
Dit jaar weer voor de zomervakantie, omdat de schoolvakantie laat valt. Zet ook deze datum in uw 
agenda. Meer informatie volgt in het voorjaar. 
 
Agenda 2012 
7 maart  inloopavond schoolzone Dik Trom, in “De Wissel” Arnolduspark 3, 20.00-22.00 uur. 
7 april  Workshop Cupcakes maken – via info@wijkraadshn.nl aanmelden! 
11 april Workshop Cupcakes maken – via info@wijkraadshn.nl aanmelden 
10 juni  Fietspuzzeltocht 
7 juli  Jaarfeest 
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