Nieuwsbrief mei 2017
Beste bewoners,
Na lange tijd weer eens een “echte” nieuwsbrief. Allereerst heten wij alle nieuwe bewoners van harte
welkom. Op de hoogte blijven? Meld u aan via www.hoofddorpnoord.nl voor de digitale nieuwsbrief.
Wat is er zoal gebeurd in de wijk?
•

•
•

•
•

•

•

•

Het afgelopen jaar is redelijk rustig verlopen. Dankzij de buurt-WhatsApp waarschuwen we elkaar als er
verdachte situaties zijn of als er bij iemand is ingebroken en er informatie nodig is. Helaas lijkt het wel of
er meer inbraken zijn, binnenkort zullen we de actuele cijfers op onze website plaatsen.
Informatie over de Buurt-WhatsApp vind u op onze website www.hoofddorpnoord.nl.
De coffeeshop bestaat inmiddels al ruim een jaar, de overlast blijft beperkt, zover wij weten.
Er zijn nu definitief plannen om de huizen achter in de j.c. Beetslaan te slopen en te vervangen door
sociale huurwoningen. Voorheen zouden er koopwoningen komen, plannen zijn echter gewijzigd. Hoe
dit tot stand is gekomen weten we nog niet, maar we houden u op de hoogte via onze website.
De nieuwbouw aan de Hoofdvaart begint ook al vorm aan te nemen, al met al zal het aantal inwoners
van Hoofddorp Noord flink toenemen.
Buslijn 145 staat op de nominatie om te verdwijnen. Tijdens de info avond op 23 mei jl. waren er veel
mensen die zich zorgen maken mocht deze buslijn verdwijnen. Ook wij zien hier problemen, alles zal via
station Hoofddorp moeten gebeuren, Schiphol wordt het knooppunt. Dat wil zeggen dat wij 1 x per uur
met de 161 naar het station kunnen en vandaar met bussen en treinen verder. Er kwam dan ook
gefundeerd bezwaar vanuit bewoners van bijv. Badhoevedorp, diverse scholen en de AM groep. Vooral
ouderen, mensen die slecht ter been of beperkt zijn zullen hier last van ondervinden. Wat er precies
voor actie ondernomen kan worden tegen deze plannen, is nog niet duidelijk wij houden u via onze
website en digitale nieuwsbrief op de hoogte.
Ergernis: vuil naast de vuilcontainers en niet IN de container. Helaas zien we steeds vaker dat bewoners
hun vuilnis naast de container zet (glas, papier, plastic), omdat deze vol zijn. Dit is niet de bedoeling en
geen fraai gezicht voor diegene die er in de buurt wonen; op het industrieterrein veroorzaakt het
zwerfvuil. Dus vriendelijk verzoek om het weer naar huis te nemen of een andere brengplaats te zoeken.
(bij de Formido en aan de Pabstlaan bijv.). Het zou ook fijn zijn als u de Meerlanden even belt om door
te geven dat een bepaalde container vol is. 0297-381 717 of bericht naar pi@meerlanden.nl of…….
De BuitenBeterApp: Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds
niet gerepareerd? vuilniszakken ergens gedumpt? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter. Deze
app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente.
Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem en foto gemeld. Zo kan het dus ook: snel,
makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat jij iets ziet wat niet deugt of beter kan.
Het Jaarfeest, ook dit jaar weer een buurt BBQ op 8 juli a.s. Verleden jaar is er tijdens de BBQ een
enquête ingevuld, naar aanleiding van de uitslag gaan we dit jaar extra uitpakken. Er komt dit jaar o.a.
een ijskar, live muziek en een extra springkussen voor de kleintjes. We zijn al druk bezig met de
voorbereidingen en hopen van harte dat we veel buurtbewoners zullen zien op 8 juli a.s.
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UITNODIGING JAARFEEST 8 JULI 2017 VANAF 17.00 UUR
…Food, Music, Friends & Fun…
Een gezellig feest voor jong en oud, de manier om uw
medebewoners van Hoofddorp Noord beter te leren kennen.
Zoals vanouds organiseren wij de BBQ op het speelveld aan
de Beemsterstraat/ Heerhugowaardstraat.
Wij verzorgen de BBQ, met stokbrood en salades, fruit, ijsje en een springkussen voor de kleintjes. Inclusief 1
consumptiebon. *Introducees zijn welkom *Consumptiebonnen te koop tijdens BBQ.
Strookje inleveren voor 22 juni bij: Jordy Dompeling, Zijpestraat 14 of onderstaande gegevens doorgeven via
info@hoofddorpnoord.nl.

Ik kom naar de buurt BBQ!

Naam:

Volwassenen

X €12,50 = …

Kinderen van 8 t/m 16 jr.

X € 7,50= …

Kinderen t/m 7 jr…

X Gratis= €0,

Senioren (65+)

X € 10,00= …

Totaalbedrag: €

Adres:

Cash of overmaken op NL65 INGB 0007 9579 91 t.n.v. SHN

Ik kan helpen bij het: opbouwen / tijdens het feest / bij het afbreken /bijzonderheden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst Hoofddorp Noord en Oost. 13 juni 2017. Buurthuis in Meerstede,
Burgemeester Pabstlaan 260, 2131 XW Hoofddorp, Dinsdag 13 juni 2017
Inloop met soep en een broodje: 18:00 uur.
Aanvang: 19:00 uur
Buurthuis in Meerstede is het buurthuis voor Oost en Noord Samen (ONS).
DIGITAAL AANMELDEN VOOR 5 JUNI: http://bit.ly/netwerkhoofddorpNO
Meer informatie over de bijeenkomst of de wijze van aanmelden?
GenR@haarlemmermeer.nl
We hopen u te ontmoeten op 13 juni en op 8 juli bij onze gezellige buurt BBQ
Voor meer informatie:
Wijkraad Stichting Hoofddorp Noord
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