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ALGEMENE OPMERKINGEN HELE WIJK – 

Te hard rijdend verkeer! O.a. BEEMSTERSTRAAT/HOOFDVAART/BROEKERMEERSTRAAT/BEETSLAAN 

Te weinig en slecht onderhouden speelplaatsen/ Watergraafsmeerbuurt. 

Trottoirs/voetpaden in de hele wijk dringend aan vernieuwing toe, veel onbegaanbare plekken, waar kinderwagen/rolstoel 

niet over de stoep kan! 

 Vragen-Opmerkingen/aangeleverd door bewoners Schouw/opmerkingen/actie 

1 Verkeersheuvel in de Broekermeerstraat. Het 
onduidelijk wie hier voorrang heeft. Het is ook een 
oversteekplaats voor schoolgaande kinderen. 
Er wordt te hard gereden. 

Hier zou een oversteekplaats gerealiseerd 
kunnen worden!! Met duidelijke bebording. 
Veel schoolgaande kinderen, ontsluitingsweg. 
Voorrang is hier niet aangegeven.  We hopen 
dat een verkeersdeskundige met goede 
oplossing komt! 

 Speelveld bij de rotonde J.C. Beetsveld. Het 
voetbalveld op knappen, eventueel stuk 
kunstgrasveld, de volleybal weghalen en daar 
prachtige speeltuin neerzetten.  

Beter onderhoud. Groot veld nu alleen voor 
hangjongeren en jeu de boules. Leuk om hier 
ook een plekje voor kleine kinderen te 
realiseren. (Mag wel na 15/20 jaar). 
Gebiedsmanagement 

 overal ligt glas, er zitten gaten in het veld. Naast 
het voetbalveld is er ook volleybal veld dat is ook 
helemaal bezaaid met glas. Er hangen daar veel 
jongeren rond, dat is geen probleem maar het 
moet wel netjes blijven. 

Glas op speelveld Beetslaan is niet besproken 
hoe we dit kunnen oplossen. Zijn er voldoende 
prullenbakken? Worden deze tijdig geleegd?  
Allen 

 Voetpad/trottoir aan de Broekermeerstraat (103 
tm 113) is echt aan vervanging. Parkeerplaatsen 
aan de Broekermeerstraat (103 tm 113) zijn aan 
onderhoud toe, als het regent kan je je auto niet in 
omdat het water blijft staan en niet doorloopt 
naar de putten. We moeten echt letterlijk springen 
om onze auto in te kunnen. 

Gemeente gaat dit oppakken! Beheer 
 
14 oktober a.s. wordt de oude asfaltlaag 
verwijderd. Kan de afwatering dan nog 
meegenomen worden? 
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Verloedering Lutkemeerstraat - slecht 
onderhouden tuinen - huizen die verhuurd worden 
aan groepen arbeiders - geen sociale controle.  

Losstaande incidenten melden via meldknop op 
onze website (https://www2.haarlemmermeer.nl) 
Het heeft geen zin om ongenoegen of onvrede 
te melden, daar kan niemand wat aan doen. 
Alleen als er iets gebeurd dat niet mag, dan 
direct melden. Verwaarloosde voortuinen 
kunnen wel door IJmere opgepakt worden 
n.a.v. klachten omwonenden. 
• Antwoord IJMERE: Verloederde tuinen (o.a. 

Lutkemeerstraat/Schinkelstraat)  
De wijkbeheerder van Ymere is bezig met de 
handhaving van de tuinen. In een aantal tuinen 
lag nog groenafval, omdat bewoners al bezig 
waren nadat zij waren aangesproken. Bij de 
andere tuinen is de wijkbeheerder deze week 
langs geweest en die gaan wij ook schriftelijk 
attenderen op het tuinonderhoud.  

 Te weinig speelplaatsen, algemene klacht in dit 
deel van Hoofddorp Noord! 

Bepaling speelplaatsen H’meer, gebaseerd op 
leeftijd, lijkt niet helemaal te werken. Niet van 
deze tijd, waar beide ouders werken en 
grootouders vol ingezet worden als opvang. 
Hoogste tijd om hier eens met een frisse blik 
naar te kijken! Gebiedsmanagement/Politiek 

https://www2.haarlemmermeer.nl/
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Onderhoud van het groen, melding over de 
enorme wildernis rondom de vijver aan de 
Diemermeerstraat. We vragen ons af welk beleid 
er gevoerd wordt. B.v. het gazon rondom de vijver 
aan het eind van de Bijlmermeerstraat wordt 
keurig gemaaid? Gelden hier andere regels? Zo ja 
waarom?? 
 

Voorstel indienen voor maaibeleid. Wijk 
Bijv kant Diemermeerstraat mooi glad houden, 
kant Pabstlaan, half hoog, met wilde begroeing. 
Overkant Broekermeerstraat bij de flat kan een 
groter stuk wildgroei ontstaan (tussen flat en 
sloot). 
Wat er met de herplaatsing van de bomen gaat 
gebeuren, horen we nog. Beheer 

 Oversteekplaats Pabstlaan? Kruispunt Burg. Pabstlaan/Broekermeerstraat/ 
Zoetermeerstraat.  
Geen oversteekplaats, zeker niet voor ouderen. 
Verkeersdeskundige? 
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Kooimeerstraat. De sloot die tussen de 
Burgermeester Pabstlaan en de Kooimeerstraat 
loopt. In toenemende mate hebben wij last van de 
woekerende bramenstruiken in de groenstrook die 
tussen die sloot en de tuin ligt. 

 
Dit wordt door gebiedsbeheer opgepakt. 
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In 1988 werd er gezegd dat binnen 5 jaar (1993) 
de woninkjes aan de Beetslaan vervangen zouden 
worden voor nieuwbouw. We zijn nu zeker 25 jaar 
verder en de huisjes zijn er nog steeds.  Huisjes 
zitten vol met schimmel op de muren en het water 
druipt aan de binnenkant van de diverse ramen 
omdat er geen dubbel glas is. Gaten in de kozijnen. 
Op een van de daken groeit nu zelfs een struik. 
Het ruikt er muf en soms ruikt je de mufheid als je 
langs de huisjes loopt. Er komt wel regelmatig 
iemand van Ymere langs voor de mensen en die 
mevrouw doet haar best waar mogelijk, maar 
staat ook vaak met haar rug tegen de muur.  

Brandweer gaat GGD inschakelen ivm het 
vaststellen van gezondheidsrisico’s.  
 
Wijkraad/bewoners Evt. via de politiek 
proberen om hier harde uitspraken/afspraken 
af te dwingen. Huisjes zijn praktisch 
onbewoonbaar. 
 
IJmere zal nu echt een beslissing moeten 
nemen na 25 jaar overleg.  
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

Aansluiting fietspad/hoofdvaart. 
Wordt gebruikt door brommers (koeriers) een 
hekje zou de snelheid afremmen. 
 
 
Drempels J.C. Beetslaan t.o. 19 – Deze drempels 
veroorzaken meer erger, dan snelheidsbeperking, 
volgens de omwonenden.    
 
Fietspad Pabstlaan slecht onderhouden 
 
Oversteek naar Meerstede aan kant fietspad te 
steil voor rolstoel/rollator.  

Verkeersdeskundige! Er wordt door gemeente 
te vaak over schijnveiligheid gesproken? 
Snelheidsremmende maatregelen en evt.  hekje 
plaatsen, zodat fietsers niet zomaar 
rechtsafslaand het trottoir op kunnen rijden. 
 
Idem 2de drempel Beetslaan (t.o. 19) en 
oversteek Broekermeerstraat. 
 
Onderhoud Fietspaden Pabstlaan staat in de 
planning. Beheer (wordt al aan gewerkt). 
 
Geconstateerd dat deze de hoek te haaks is. 
Wordt opgepakt. Beheer 

 Horstermeerstraat 9 – doorgang naar 
parkeergarages is officieel een weg. Het is echter 
een zeer onoverzichtelijk en gevaarlijk pad, dat 
absoluut niet als uitrit herkent wordt. (hoge 
heggen, doorlopende stoep en haaks op een 
drempel). 

Vraag kwam te laat voor de schouw. Ook iets 
voor een verkeersdeskundige. 
Idd onduidelijke in/uitgang, hoge heggen. 
Vreemde situatie! 
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 Het kruispunt Diemermeerstraat 
(viswinkel)/Broekermeerstraat, wordt niet 
herkend als een kruispunt. Verkeer vanuit 
Diemermeerstraat heeft voorrang, deze voorrang 
wordt echter nooit verleend, omdat de 
verkeerssituatie te onduidelijk is.  

Verkeersdeskundige. 

 Beemsterstraat – er wordt ook hier te hard 
gereden.  

Voor de veiligheid van de kinderen hekje 
plaatsen aan de straatzijde (Beemsterstraat) 
van het speelveld. Beheer 

 In de hele wijk wordt te hard gereden Iedereen: Kijken wat er in Nederland voor 
oplossingen gevonden zijn in vergelijkbare 
wijken? 

 Veeg je eigen stoepje schoon       Goed voorbeeld doet goed volgen! 

   

 

 


