
NIEUWSBULLETIN SEPTEMBER 2020 

Het bestuur van de vereniging verspreidt 4x per jaar een papieren nieuwsbulletin met 

informatie over de buurt onder de inwoners van Nieuwemeer. 

 

EXTRA VERZOEK: KOMT ER EEN BUSHALTE OP HET (NIEUWE) VIADUCT ? 

VUL HIERVOOR DE OPGAAFSTROOK IN AAN HET EIND VAN DE NIEUWSBRIEF. 

 

Recente activiteiten 

Vanaf maart is het erg rustig in het buurthuis: geen clubs en geen andere activiteiten. Als 

laatste hebben we nog net de Algemene Leden Vergadering op 9 maart gehouden, maar de 

paaskien van 21 maart werd afgeblazen. De Klaverjas- en de Bridgeclub hopen volgend 

kalenderjaar weer te kunnen beginnen. Het is nog niet mogelijk een bazaar of bingo te 

plannen. Ook het sinterklaasfeest kan dit jaar niet in de gebruikelijke vorm doorgaan. 31 

augustus is het bestuur weer voor het eerst bij elkaar gekomen. 26 oktober is de volgende 

bestuursvergadering en zullen we bespreken hoe we de activiteiten weer op kunnen starten.  

 

Glasvezel van Glasdraad 

In de kleine dorpen en buurtschappen van de gemeente Haarlemmermeer wordt glasvezel 

aangelegd. Volgens de planning zou dit in 2020 gerealiseerd worden.  

Een nieuwsbrief van Glasdraad Haarlemmermeer zou eens per 2 maanden verschijnen. 

Opgeven voor de nieuwsbrief kan via de website: glasdraadhaarlemmermeer.nl. 

De laatste nieuwsbrief (11-06-20) bevatte geen nieuwe info. Er staat nog steeds dat alleen 

rond Nieuw-Vennep planningsdata zijn genoteerd (beginnend in mei en eindigend in oktober 

2020). De planning van de overige gebieden moet nog volgen. Door Covid19 hadden de 

werkzaamheden wel wat vertraging opgelopen, maar deze zouden allang weer hervat zijn. 

 

Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer) 

Informatie over erfpacht en steigerzaken is te vinden op: nieuwemeer.info/sboh 

De laatste nieuwsbrief (december 2019) van de SBOH ligt ook voor u klaar in Rehoboth. 

 

VROM (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening Milieu) 

De Vrom commissie houdt overleg met de gemeente over allerlei omgevingszaken. Zoals: 

VIADUCT OUDE HAAGSEWEG:  Op 30 juli heeft het bestuur een bijeenkomst gehad met 

Edson Koorndijk (projectmanager HOV Westtangent) en Ferdinand Ex (communicatie 

adviseur gemeente Haarlemmermeer) over de vervanging van het viaduct over de ringvaart. 

De werkzaamheden van dit project beginnen volgens verwachting rond medio 2022. 

Het huidige viaduct over de Ringvaart heeft vanwege de technische staat een hoge prioriteit. 

De vervanging door een geheel nieuw viaduct zal daarom zo vroeg mogelijk in de fasering 

worden opgenomen. Tijdens de vervanging zal er gedurende een periode van 4 maanden geen 

oversteek mogelijk zijn op deze locatie voor auto’s en bussen. In die 4 maanden rijden de 

bussen om via de A4/A9 en voor fietsers en voetgangers wordt nog gekeken hoe de oversteek 

mogelijk te maken (pontje?). Het streven is dat het verkeer over de Nieuwemeerdijk tijdens de 

werkzaamheden zo min mogelijk hinder ondervindt. Maar waarschijnlijk zal voor de 



veiligheid de weg mogelijk gedurende korte periodes afgezet worden. In het bereikbaarheids-

plan bij het definitief ontwerp; wordt dit nader uitgewerkt.  

Het nieuwe viaduct krijgt een doorvaarthoogte die ongeveer 40cm hoger is en is uitsluitend 

bestemd voor busverkeer, nood- en hulpdiensten, fietsers, voetgangers (over het fietspad) en 

de eco-passage.  

Omdat er een rechte route aangelegd wordt van het viaduct over de Ringvaart naar een nieuw 

viaduct over de snelweg (A9 en oprit A4) zal het wegdek hiertussen hoger komen te liggen. 

Ongeveer ter hoogte van het golfterrein zal er een fietsonderdoorgang onder de busbaan 

komen van en naar de Koekoekslaan. De andere kant op zal ook het fietstunneltje onder de 

oprit A4 opengesteld worden voor fietsers van en naar Badhoevedorp. Het golfterrein zal 

uitsluitend bereikbaar zijn via de Schipholweg en het huidige viaduct over de A9. 

Op dit moment rijden er per dag ongeveer 800 bussen over het viaduct. In de spits zal het 

verkeer na de realisatie nog drukker worden (met 20% toenemen). Omdat het wegdek gladder 

is en in de toekomst de bussen steeds vaker elektrisch zullen zijn, zal naar verwachting de 

geluidsoverlast van motoren niet toenemen. Contactgeluid wordt nog onderzocht. Uiteindelijk 

zullen er ongeveer 850 bussen per dag over de brug gaan.  

Gedurende zomermaanden zijn er jongeren die van de brug afspringen, wat levensgevaarlijk 

is. Volgens de regels hoeven er echter geen hoge (geluids)schermen geplaatst te worden. Wel 

zal in het ontwerp gekeken worden of dit springen mogelijk te beperken/ontmoedigen is. 

Aan de overkant van de Ringvaart is een kunstwerk geschilderd onder het viaduct (APE). 

Men wil dit in het nieuwe ontwerp opnemen en stemt af met de kunstenaars. Tevens probeert 

men het kunstwerkje met de wasbeertjes dat aan onze zijde zichtbaar is in het uiteindelijke 

ontwerp terug te laten komen. 

Als gevolg van Covid19 kon/kan er geen informatie bijeenkomst in Rehoboth georganiseerd 

worden. Op 27/28 aug zijn er wel 2 informatieavonden online geweest voor buurtbewoners. 

De input van die bijeenkomsten en ook de schriftelijk ingediende reacties en vragen worden 

meegenomen in het definitief ontwerp, dat nu gemaakt wordt en in maart 2021 wordt 

vastgesteld. Voorafgaand aan de vaststelling worden weer informatiebijeenkomsten 

georganiseerd. Buurtbewoners hebben reeds 2 brieven hierover in de brievenbus ontvangen. 

Daarin staat ook dat u voor vragen en opmerkingen terecht kunt bij de projectmanager Edson 

Koorndijk: 0900 1852 of via mail: info@haarlemmermeer.nl o.v.v. HOV Westtangent. Als u 

niet in de gelegenheid was om deel te nemen aan de online informatie-avonden en nog iets 

belangrijks ter tafel wilt brengen, is dit dus het moment om dat daadwerkelijk alsnog te doen. 

SLOTERBRUG: in 2018 zijn Amsterdam en Haarlemmermeer begonnen met plannen voor 

een nieuwe brug. De verwachting is dat de uitvoering aan de nieuwe brug start in kwartaal 4 

van 2023. De oplevering is vervolgens een jaar later. De belangrijkste uitgangspunten zijn een 

bredere en hogere brug. De nieuwe brug krijgt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Doel 

is de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren.  

Informatie over de stand van zaken kunt u vinden op: sloterbrug.nl 

 

Minibieb “DE KOEKOEK” 

Sinds juni 2019 staat er een minibieb in de Koekoekslaan voor het huis van Rob en Astrid 

(nummer 61). Heeft u interessante boeken over, vul de minibieb dan aan. Staat er iets van uw 

gading bij, neem gratis mee of leen het. U kunt de boeken rustig doornemen, gezeten op het 

‘Bankje van Greet’. Wist u trouwens dat er inmiddels in de Koekoekslaan ook een ‘Bankje 

van Josephine’ bij is gekomen? 

mailto:info@haarlemmermeer.nl


Lidmaatschap buurtvereniging 

Alle inwoners in Nieuwemeer krijgen 4x per jaar een nieuwsbulletin in de brievenbus. Als u 

dit leest maar nog geen lid bent, vragen wij u zich aan te melden.  

Leden/donateurs krijgen in het begin van het kalenderjaar een brief met een betalingsverzoek 

van €15. Aanmelden kan bij David Knibbe: 020-6015007 of via de mail: knibbe6@planet.nl.  

De buurtvereniging zet zich in voor de buurt en haar bewoners op allerlei terreinen. 

 

Mogelijkheid tot het gebruik gebouw “REHOBOTH”  

Alleen voor leden. Er dient een overeenkomst getekend te worden. Kosten: €75,00 + 

waarborg: €30,00 (borg wordt teruggeboekt na controle van inventaris en gebouw).  

Voor info & beheer: Martin Brekelmans, Nieuwemeerdijk 368, telefoon: 06-47317751 

 

Activiteiten in Rehoboth 

Door Covid19 zijn alle activiteiten in het buurthuis sinds maart gestopt.  

Hopelijk kunnen we per 1 januari 2021 weer voorzichtig beginnen.  

Elke dinsdagavond     vanaf 20.00u  klaverjassen (Ans Laan: 020-6570175) 

Elke vrijdagavond      vanaf 20.00u  bridgen (Jannie v/d Geest: 020-6010534) 

Elke zaterdagochtend vanaf 09.45u  bootcamp; kosten €2,50 per ochtend 

Eerstvolgende bestuursvergadering: maandag 26 oktober. 

 

Bestuur van de Buurtvereniging 

Voorzitter:    vacant  

Interim voorzitter:  David Knibbe  020-6015007 

Secretaris:   Eric Labordus  020-3483092 

1e Penningmeester:  David Knibbe  020-6015007 

2e Penningmeester:  Monique Groot 020-6010849 

Beheerder:   Martin Brekelmans 06-47317751 

Lid:    Dennis Bungener 06-41259820 

Lid:    Rob Hutter  020-6010573 

Mailadres buurtvereniging: bestuur@bvnieuwemeer.nl 
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KUNNEN WIJ EEN BUSHALTE KRIJGEN OP DE OUDE HAAGSEWEG? 

 

Als buurtvereniging streven wij nog steeds naar een bushalte naast het viaduct over de 

ringvaart ter hoogte van de Nieuwemeerdijk voor buurtbewoners/-bezoekers, hotelbezoekers 

(The Lake, Amrath) en na de ontsluiting ook voor bewoners/bezoekers van en naar 

Badhoevedorp. Om een halte te realiseren is het aantal gebruikers belangrijk. Op dit moment 

denkt men (op basis van vroeger gebruik) dat slechts 85 personen per jaar van de halte 

gebruik zouden maken. Wij denken dat dit vele malen meer is (zeker nu er de laatste 3 jaar 2 

hotels zijn bijgekomen). Daarom willen wij u vragen aan te geven hoe vaak u denkt gebruik te 

gaan maken van een busverbinding naar Schiphol en/of (centrum) Amsterdam als die halte er 

zou zijn. Wij gaan dan een lijst samenstellen met de aantallen (inclusief het geschatte gebruik 

van The Lake Hotel en AmrathApartHogel) en deze lijst aanbieden aan de juiste personen (bij 

Connexxion en GVB). Mogelijk kunnen wij in een ‘proefjaar’ aantonen dat zo’n 

busverbinding ook voor de vervoerders rendabel zal zijn. 

 

Kun u onderstaande strook afknippen en voor het eind van de maand in de brievenbus bij 

Rehoboth of één van de bestuursleden doen. U kunt uw naam of huisnummer toevoegen, maar 

dat is niet verplicht. Wel zou ik u willen verzoeken reële aantallen te noteren. (Wij hebben er 

niets aan als wij een ‘proefjaar’ zouden krijgen en de aantallen significant lager zouden zijn.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Ik woon in het buurtschap Nieuwemeer. Als er een bushalte zou komen bij het nieuwe viaduct 

over de Ringvaart dan zal ik daar waarschijnlijk gebruik van gaan maken om van/naar 

Schiphol en/of Amsterdam te reizen.  

 Ik schat het jaarlijks aantal keer dat ik hiervan gebruik ga maken op:  

(n.b. Heen en terug is 2x gebruik maken van de stopplaats; er moet 2x een bus stoppen!) 

 

 

Naam/huisnummer: 

(niet verplicht) 


