
                      Jaarvergadering Stichting Hoofddorp Noord 
 

Verslag jaarvergadering 15 november 2017 
Antwoorden op vragen die tijdens de vergadering zijn gesteld zijn hier en daar al in het verslag verwerkt. 
 

Agenda  

19.30 Inloop met koffie 

20.00 Welkom door Henk van den Bosch – Voorzitter SHN 

20.05  Presentatie Wijkagent – Veiligheid in de wijk 

20.30 Vragenronde n.a.v. presentatie 

20.50   Wat speelt er in de wijk - korte presentatie directeur Dik Trom 

21.00   Vragenronde n.a.v. presentatie 

21.10  Presentatie Ymere – Plannen Hoofddorp Noord 

21.25 Tijd voor discussie en rondvraag. 

21.40  Afsluiting door de voorzitter 
 

Ruim 50 personen aanwezig. 

Veiligheid in de wijk: 

Er is in 2017 een toename van inbraken in deze wijk. Wat de reden hiervan is, is onduidelijk.  

85% van de inbraken zijn heterdaad. Vraag hoeveel van de resterende 15% worden er opgelost? 

Antwoord: Haarlemmermeer valt onder Noord Holland, nr. 8. Het percentage in Haarlemmermeer is 

ongeveer gelijk aan dat van Noord Holland. 

 

 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk, zorg dat het huis er bewoond uitziet, meld verdachte situaties bij 

112.  (0900-8844 hét landelijke servicenummer van de politie. Met dit nummer kunt u bellen voor al 

uw niet-spoedeisende vragen of problemen. Is er wel spoed geboden, omdat u bijvoorbeeld een 

verdachte situatie ziet? Bel dan met het alarmnummer 112.) 

Blijf alert! Blijf melden en delen, met de politie, wijkraad, buurt WhatsApp en met uw directe 

omgeving. 

Actie: Alle bewoners 

 

Coffeeshop: Geen klachten, overlast valt mee. Er lopen wel veel meer “onbekende” personen door 

de wijk. Verder hebben enkele bewoners een patroon gezien in bepaald gedrag van de bezoekers. 



Tussen 19.00 en 21.00 uur, met name rond 20.00 uur zijn er vaak kleine groepjes die rondhangen op 

de hoek van de j.c. Beetslaan en de Starnmeerstraat. Meestal om het e.e.a. door te verkopen. 

Bewaking van de coffeeshop is dan vaak te druk om direct in te grijpen. 

Actie: Gevraagd is om contact op te nemen met de gebiedsmanager en/of handhaving, zodat er op 

deze specifieke tijden gesurveilleerd wordt. 

 

• Paaltjes Starnmeerstraat- is uitgezet bij de gebiedsbeheerder om zo snel mogelijk te repareren. 

Antwoord: Er zijn wat ideeën voor een definitieve verbetering waar de gemeente met de 

verkeerskundigen overleg over heeft. Wordt vervolgd. 

• Er wordt uitgezocht of de 2 nieuwe planken die hoog in 2 bomen bij het Marsveld hangen een 

functie hebben.  

Antwoord: Vermoedelijk is het een vleermuiskast; omdat de woningen aan de J.C. Beetslaan 

noordzijde worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw, zijn alvast een aantal 

vleermuiskasten in de omgeving opgehangen. Mochten er in de woningen vleermuizen 

voorkomen, dan hebben die al vervangende woonruimte, aldus onze polderecoloog. 

• Bebording vrachtverkeer J.C. Beetslaan. Er was een vraag of de borden duidelijk genoeg zijn? 

Antwoord: Bebording is duidelijk, helaas zijn er nog navigatiesystemen die het verkeer door de 

j.c. Beetslaan heen leiden.  

• Verkeer Wormerstraat levert soms nog wel problemen op. Auto’s die bijv. tegen de rijrichting in 

rijden. Ook hier gebeurt dit op min of meer vaste tijden. 

Actie: Gevraagd is om contact op te nemen met de gebiedsmanager en/of handhaving, zodat er 

op deze specifieke tijden gesurveilleerd wordt. 

Actie: Is het mogelijk om toch een bord te plaatsen die de rijrichting aangeeft, bijv. auto’s die 

richting Kooimeerstraat rijden en dan terugkomen. 

• Legmeerstraat. Doordat er flink gehandhaafd wordt, staan auto’s aan beide kanten op de straat 

geparkeerd. Dat is de bedoeling natuurlijk, echter is de ruimte tussen de geparkeerde auto’s wel 

erg smal.  

Antwoord: De ruimte voor brandweer en ambulance is volgens de gebiedsmanager nog wel 

voldoende. 

 

Woningbouw j.c. Beetslaan: 

Planning is dat de woningen 99-133 in de j.c. Beetslaan 1ste helft 2018 afgebroken worden.  

Nieuwbouw 2de helft 2018 of begin 2019 (afhankelijk van allerlei factoren). 

Wat en hoe er precies gebouwd zal worden is nog niet duidelijk, maar wel dat het sociale 

huurwoningen worden, waarvan 8 woningen en ca. 33 appartementen, appartementengebouw van 3 

verdiepingen. Parkeergelegenheid achter de woningen/appartementen. 

Zoals het er nu uitziet worden de appartementen in een U vorm gebouwd, dat geeft een fraaier 

straatbeeld. 

Actie: De wijkraad heeft afgesproken met Ymere, dat zij met een aantal bewoners in gesprek gaan én 

blijven m.b.t. tot plannen en uitvoering van dit project.  Een soort klankbordgroep/denktank. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals de 1ste tekening van de architect, wordt de wijkraad 

benadert, die op haar beurt enkele bewoners zal uitnodigen om deel te nemen. 

 

Woningbouw is bedoeld voor alle doelgroepen. Conclusie SHN: Mensen die lang ingeschreven staan, 

of die een grote woning achterlaten, hebben voorrang, daarom zal het voor jongeren waarschijnlijk 

zeer lastig zijn om in aanmerking te komen volgens de regels van Woningnet, die de verhuur gaat 

regelen. 

 

Helaas is de presentatie van de Dik Tromschool niet doorgegaan i.v.m. ziekte. 


