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Beste bewoners, 

Nog net op de valreep, voor de schoolvakantie, krijgt u deze nieuwsbrief met daarin een uitnodiging voor 
het jaarfeest én een enquête! De enquête omdat we graag willen weten wat er leeft en wat de behoeften in 
de wijk zijn; de uitnodiging voor het jaarfeest omdat we graag zo snel mogelijk willen weten hoeveel 
mensen er komen. Graag tijdig aanmelden in verband met de tussenliggende vakantie en de organisatie 
van dit telkens weer unieke en gezellige evenement. Als u weet dat u kunt komen, geef u dan a.u.b. direct 
op via onze website www.hoofddorpnoord.nl of met het bijgaande formulier. 
 
Wat is er gebeurd in de wijk? 
Helaas hebben we twee activiteiten moeten afblazen omdat er te weinig aanmeldingen waren, dan kunnen 
wij hardwerkende vrijwilligers het helaas niet door laten gaan. Jammer! We hopen op een grote opkomst bij 
ons jaarfeest. 
 
J.C. Beetslaan 99 t/m 133 
Ymere heeft te kennen gegeven aan de bewoners van het laatste deel van Beetslaan, dat de huizen 
afgebroken zullen worden en de grond verkocht aan een projectontwikkelaar. 
Omdat het nog allemaal onduidelijk is wat er nu precies gaat gebeuren en wat de bedoeling van Ymere is; 
hebben de bewoners hulpgevraagd aan de wijkraad SHN. Lizeth Schutte is hiervoor de contactpersoon van 
de wijkraad SHN, Cisca van der Ploeg is de secretaris van Commissie J.C. Beetslaan 99 t/m 133. 
 
Brengparkjes Plastic 
Eindelijk krijgen wij ook de containers voor plastic afval in onze wijk, en wel in de volgende straten:  
IJpolderstraat, Stationsweg, Pabstlaan, Nassaustraat en Waterwolf. 
Als alles volgens planning loopt zijn de ondergrondse containers eind september klaar voor gebruik! 
 
Verkeerslichten kruising Pabstlaan/Hoofdvaart 
Dankzij overleg met tussen de wijkraad en de gemeente Haarlemmermeer zal de instelling van de 
verkeerslichten op dit kruispunt worden aangepast. Na een onderzoek en verkeerssimulatie is gebleken dat 
dit toch de beste oplossing binnen de huidige opties is. 
Op onze website onder “nieuws” vind u de presentatie van de diverse varianten én de voorkeursvariant. 
 
Facebook 
Sinds kort heeft de wijkraad Hoofddorp Noord ook een Facebook pagina, hierop proberen wij het laatste 
nieuws te zetten, maar het zou ook een platform kunnen zijn voor (kleine) ondernemers in de wijk of voor 
andere activiteiten. Als u suggesties of ideeën heeft, horen wij het graag. 
 
Website 
Als u gebruikt maakt van de @mail, wilt u zich dan alstublieft aanmelden voor de nieuwsbrief op 
www.hoofddorpnoord.nl.  Zoals gezegd zullen wij geen misbruik maken uw mailadres. 
 
Workshops 
Vanaf september zijn er weer allerlei leuke workshops te volgen met fikse korting. De workshops worden 
gegeven bij Knusz dat sinds kort gevestigd is in de Burgemeester aan de Pabstlaan. 
Inschrijven kan alleen via onze website, daar vindt u ook meer informatie over de workshops en natuurlijk 
via www.Knuszweb.nl en FB. 
De exacte data staat op de site, de workshops zijn Decopatch, Mozaïek, Miracle beads, Pepernootkransen, 
Chunkarmbanden, Zilverworkshop voor volwassenen en Lampenslinger maken voor ouder en kind. 
Diverse prijzen via SHN met ruim 50% korting! 
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Overleg met gebiedsmanager van de gemeente Haarlemmermeer dd. 23.6.2014 
Hieronder enkele onderwerpen die besproken zijn tijdens het overleg. 
 

 Vraag of opmerking  Actie 
   

1 Hinderlijke  gemeentelijke bomengroen tegen en over een tuin aan de 
Hoofdweg 
 

Doorgegeven aan toezichthouders en 
specialist groen  

2 Boomspiegels Beemsterstraat Wijkraad neemt contact met de bewoners 
3 Drempel Beemsterstraat/Hoofdweg ; kunnen er geen 6-kantjes in i.p.v. 

huidige bestrating 
Informeren bij toezichthouder grijs 

4 Huurwoningen aan de J.C. Beetslaan. Sloop en/of verbouw/nieuwbouw? 24/6 mail aan Ymere 
7 Planning van de plaatsing van de containers voor plastic afval Eind september 
8 Er zijn veel plekken waar de verharding in slechte staat is. JP (SHN) gaat 

met de toezichthouder een aantal plekken langs 
Afspraak plannen 

9 Maaien gebeurt te laat, en er blijft vaak afgemaaid gras op de verharding 
liggen. 
Er is meerdere keren over gebeld, maar het verbetert niet 

Toezichthouder en specialist groen 
informeren 

10 De wijkparel, het Fruitpark. Terugkerende vraag is wanneer het nu echt 
wordt opgepakt. Cirkels moeten groter, water blijft staan op deel van het 
terrein (er een wadi van maken?) 

Overleggen met specialist groen 

 

 
Agenda 2014 
 
23 augustus  Jaarfeest Hoofddorp Noord   Aanmelden via website 

3 september  Decopatch workshop voor kids  13.30-15.30    € 5,-  (ipv € 12,50) 

4 september  Mozaïek workshop voor volw   20.00-22.00  € 10,-  (ipv  € 20,00) 

10 september  Miracle beads voor kids   13.30-15.30    € 5,-  (ipv € 12,50) 

11 september  Miracle beads voor volw.   20.00-22.00  € 7,50  (ipv  € 15,00 

MEDIO september Fietspuzzeltocht    Gratis bij voldoende aanmeldingen 

September/Oktober Kookworkshop  

12 november  Pepernootkransen maken voor kids  13.30-15.30    € 5,-  (ipv € 12,50) 

13 november  Pepernootkransen maken voor volw. 20.00-22.00  € 7,50  (ipv  € 15,00 

19 november  Chunkarmbanden voor kids   13.30-15.30    € 5,-  (ipv € 12,50) 

20 november  Zilverworkshop voor volw.   20.00-22.00  € 10,-  (ipv  € 22,50) 

NAJAAR  Jaarvergadering SHN  
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