
NIEUWSBULLETIN APRIL 2021 

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

informatie over de buurt(vereniging) onder de inwoners van Nieuwemeer. 

 

Meestal begint de eerste nieuwsbrief met de jaarrekening en het verslag van het afgelopen 

jaar. Echter omdat een kascontrole en Algemene Leden Vergadering in deze coronatijd lastig 

te organiseren zijn, willen we dit nog even uitstellen tot de volgende nieuwsbrief. Ook zullen 

we dan pas het verzoek tot contributiebetaling gaan doen. 

Al vanaf maart 2020 is het erg rustig geweest in het buurthuis: geen clubs en geen andere 

activiteiten. Als laatste hebben we nog net de ALV op 9 maart 2020 gehouden, maar de 

paaskien van 21 maart werd afgeblazen. De Klaverjas- en de Bridgeclub zullen zodra dit 

verantwoord is weer beginnen. En hopelijk kunnen we dit jaar toch nog een bazaar, bingo en 

dijkouverture organiseren.  

 

Wel vaart de veerpont “Ome Piet” met ingang van zaterdag 17 april weer naar het 

Amsterdamse Bos. 

 

In memoriam  

Op 25 januari 2021 is Hugo van der Geest overleden. David heeft vlak daarna hierover het 

volgende geschreven: ”Afgelopen maandag  is Hugo overleden in het weekend voelde hij zich 

moe, waarna hij maandag de eeuwigheid is ingegleden. Gelukkig zonder pijn.  

Hiermee komt voor mij na 40 jaar een eind aan onze vriendschap met zijn ups en downs, en 

dat in coronatijd waar je elkaar niet meer kon zien en spreken. 

Wij zijn met Jannie en Hans en kleinkinderen verdrietig dat het zo moest gaan. 

Huug is melkboer geweest en Jannie runde de 4=6 winkel aan de Nieuwemeerdijk 319. 

Toen ze met pensioen gingen werd hun adres aan het Zernikehof. 

Ik heb er niet van geslapen en vind het nog steeds onwerkelijk om hem niet meer tegen te 

komen Hugo was een jaar ouder dan ik. We waren vanaf het begin lid van de klaverjasclub en 

later werd Huug  lid van de bridge club.  Beide clubs hebben hier mee weer een markant lid 

verloren. Dag Hugo. Een laatste groet van je vriend door dik en dun: David Knibbe.” 

 

Op 16 februari 2021 is Sjaak van Veen overleden. 

Hij was ziek en is maar 65 jaar geworden. Sjaak is negen jaren penningmeester geweest van 

onze buurtvereniging: van 1991 t/m 1999, een heel nauwgezette! Sjaak woonde op de 

Nieuwemeerdijk samen met Elsbeth Steenland. Ook Elsbeth heeft in het bestuur gezeten: 3 

jaar als voorzitter. Als je het over Sjaak had dan werden zij in een adem genoemd: Sjaak en 

Elsbeth. We wensen Elsbeth veel sterkte toe. 

 

VROM (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening Milieu) 

Onze vereniging heeft ook een zogenaamde Vromcommissie, die overleg onderhoudt met de 

gemeente over allerlei omgevingszaken. Op dit moment zijn een aantal zaken actueel: 

 

SMG-gelden (Stichting Mainport en Groen) 

De gemeente wil werk maken van de besteding van de SMG gelden met als voorwaarde 

recreatieve bestemming voor alle inwoners van Buurtschap Nieuwemeer.  

In de vorige nieuwsbrief stond al iets over de achtergronden van dit plan. 

Als inwoner van Nieuwemeer heeft u op 6 april een brief ontvangen met de mogelijkheid om 

tot 6 mei, via de website van de gemeente of op een bijgeleverd formulier, ideeën aan te 

dragen. (Een deel van) deze plannen zouden dan na stemming samen met de plannen van de 

gemeente gerealiseerd kunnen worden. Wij zouden het op prijs stellen, in het geval u 

ideeën aan de gemeente doorgeeft, deze ook aan de buurtvereniging te melden via: 



bestuur@bvnieuwemeer.nl of op papier bij Nieuwemeerdijk 253. Zo kunnen wij zelf ook 

in de gaten houden welke plannen er zijn en daar mogelijk achtergrondinformatie over 

verzamelen. 

Busstop bij halteplaats op het nieuw te bouwen viaduct over de Ringvaart 

De buurtvereniging is nog steeds bezig met een poging een halteplaats te realiseren. 

Voor zover wij hebben begrepen wordt jaarlijks door de gemeente in september informatie 

ingezameld voor een vervoersplan van 1,5 jaar later. Hierbij vraagt de vervoerregio van de 

gemeente o.a. informatie op bij de verschillende wijkraden. Half januari is er vervolgens 

overleg met Connexxion waarbij een collegevoorstel (wensen/suggesties) wordt ingediend. 

Half juni maakt Connexxion eigenmachtig de plannen bekend voor het komende jaar. 

Wij waren met ons verzoek eigenlijk te laat om aandacht te vragen. Echter de vervoerregio 

heeft ons verzoek buiten het collegevoorstel direct/rechtstreeks bij de  

Wethouder Economie & Innovatie, Verkeer & Vervoer en Cultuur (Marja Ruigrok) onder de 

aandacht kunnen brengen. Zij reageerde als volgt: “Ik heb uw suggestie, tezamen met andere 

suggesties over het openbaar vervoer, met de gemeenteraad besproken. Wij staan positief 

tegenover uw suggestie. Daarom hebben wij deze begin januari ingebracht tijdens de 

consultatieronde met Connexxion. Connexxion zal nu zelfstandig de afweging maken om uw 

suggestie wel of niet over te nemen. Ik verwacht dat uw wens, vanwege de Coronacrisis, niet 

door Connexxion zal worden overgenomen voor het Vervoerplan 2022. Door de grote 

gevolgen voor het aantal reizigers is daar geen ruimte voor. Als dit inderdaad het geval is, zal 

Connexxion uw suggestie wel achter de hand houden voor als er weer ruimte ontstaat om de 

dienstregeling uit te breiden. Op dat moment zal ik Connexxion opnieuw verzoeken uw 

suggestie in overweging te nemen. Naar verwachting wordt het Vervoerplan 2022 in juni 

2021 door Connexxion opgeleverd. Dan zal de Vervoerregio Amsterdam deze toetsen, waarna 

duidelijk wordt of uw suggestie wel of niet wordt overgenomen.”  

Er is ons voorgerekend dat een extra halte Connexxion jaarlijks veel geld kost (elke bus moet 

rekening houden met extra reistijd). En zolang Connexxion zich aan de bedieningseisen 

houdt, zijn zij vrij bij de inrichting hiervan. De wijk Nieuwemeer wordt vooralsnog gezien als 

te klein om veel gewicht te hebben. Desondanks zijn we toch een stapje verder gekomen. 

 

Viaduct Oude Haagseweg 

In december 2020 zijn er 2 videobijeenkomsten met omwonenden geweest over de geplande 

vervanging van het viaduct over de Ringvaart. Op dit moment is het definitieve ontwerp in 

grote lijnen klaar. Ook de welstandscommissie is op een paar details na akkoord. Ergens in 

juni zou er dan een definitief go-besluit kunnen volgen. In het ontwerp zijn ook 3 ecologische 

verbindingen opgenomen. Waarvan één in het viaduct is opgenomen, één verbinding van Oost 

naar West gaat (langs de driving range) en één verbinding loopt aan de Zuidkant bij het nieuw 

te bouwen fietstunneltje.  

Als alles meezit kan het project af zijn rond 2023/2024. Voor verdere vragen en opmerkingen 

kunt u nog steeds terecht bij de projectmanager Edson Koorndijk: 09300 1852 of via mail: 

info@haarlemmermeer.nl o.v.v. HOV Westtangent. 

 

Sloterbrug 

In 2018 zijn Amsterdam en Haarlemmermeer begonnen met plannen voor een nieuwe brug. 

De verwachting was dat de uitvoering aan de nieuwe brug eind 2023 zou starten. De 

belangrijkste uitgangspunten waren een bredere en hogere brug. Met meer ruimte voor 

voetgangers en fietsers. Doel was de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren.  

Nu is door de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer echter het besluit genomen om de 

uitgangspunten voor de nieuwe Sloterbrug te heroverwegen en de verbeteringen voorlopig uit 

te stellen. Zij wachten eerst het resultaat af van het Amsterdamse plan 'Autoluw Sloten 

Nieuw-Sloten'. Dat plan gaat onder andere over de verkeersonveilige situatie (vooral voor 

fietsers) op de Sloterweg in Amsterdam. Er rijden daar nu veel auto’s, waar bewoners van 

Sloten en omgeving last van hebben. De dorpsraad Sloten – Oud Osdorp zou het liefst zien 
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dat verkeer vanaf de snelweg A4 - afrit Sloten om gaat rijden via de Oude Haagseweg, de 

Johan Huizingalaan en zo over de Plesmanweg naar Badhoevedorp. Via 4 elektronische knips 

op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen (met €90 boete per overtreding) zouden zij dit af 

willen gaan dwingen. De bewoners, instellingen en bedrijven in Sloten en directe omgeving 

hebben hierover een brief ontvangen: “Verkeersproblemen: een mijlpaal bereikt op weg naar 

definitieve oplossing”. Volgens hun analyses zou als gevolg daarvan ook het (sluip-) verkeer 

van/naar Badhoevedorp enorm afnemen en daarom zouden dus de uitgangspunten bij de 

plannen voor de vernieuwing van de Sloterbrug moeten worden heroverwogen. In april is er 

een bijeenkomst met bewoners en ondernemers. Tot de zomervakantie wordt een Nota van 

uitgangspunten uitgewerkt. Na de zomervakantie volgt een inspraakronde voor het concept 

van uitgangspunten, waarna eind 2021 de gemeenteraad besluit over de definitieve Nota van 

uitgangspunten. Verdere informatie over de stand van zaken kunt u vinden op: sloterbrug.nl. 

 

Rehoboth een monument? 

Op 17 maart hebben wij een schrijven gehad van de gemeente waarin wij worden 

gefeliciteerd omdat we eigenaar zijn van een bijzonder pand langs de Ringvaart: ons 

buurthuis Rehoboth. In 1921 was door de gemeente een vergunning verleend voor de bouw 

van een zondagsschool en in 1928 voor een verenigingslokaal. Het pand werd toen mogelijk 

in gebruik genomen door de Nederlands Hervormde kerk, die tot 1973 in het pand was 

gevestigd. Daarna is het pand in gebruik genomen als buurthuis. 

De gemeente heeft op 16 maart 2021 besloten om voor Rehoboth een aanwijzingsprocedure te 

starten waarbij Rehoboth tot gemeentelijk monument zou kunnen worden verklaard. Zij 

vinden het een zeer zeldzaam voorbeeld van een kerkgebouw aan de Ringdijk uit het begin 

van de 20e eeuw, dat een belangrijke bijdrage levert aan het vertellen en zichtbaar maken van 

het verhaal van de Ringdijk en Ringvaart.  

Naar de gemeente toe hebben wij te kennen gegeven, dat wij blij zijn dat zij ons buurthuis zo 

bijzonder vinden. Maar ook dat wij bang zijn dat dit extra vrijwilligerswerk en extra kosten 

met zich meebrengt, die eigenlijk niet door de buurtvereniging op te brengen zijn. Dus dat wij 

het niet erg zouden vinden als de gemeente hierover negatief besluit. 

 

Glasvezel van Glasdraad 

Inmiddels is bijna in de hele buurt de glasvezel aangelegd, ook bij Rehoboth en in de 

Koekoekslaan. Alleen aan het einde van de dijk is men nog bezig. Op de website kan men 

zien aan  het groene vinkje op de homepage, wanneer men met het abonnement over kan 

stappen naar een glasvezel abonnement. Voor verdere info zie glasdraadhaarlemmermeer.nl. 

Op de site van glasdraad staan de serviceproviders genoemd waar u een abonnement naar 

keuze kunt afsluiten. Indien u geen abonnement heeft afgesloten voor 31-07-21 en Glasdraad 

uw woning wel heeft aangesloten brengen zij u een eenmalige boete in rekening van € 250,-. 

 

Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer) 

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

De laatste nieuwsbrief (van februari 2021) van de SBOH ligt ook in Rehoboth. 

In deze SBOH-nieuwsbrief wordt ingegaan op het toepassen van een minimum rekenrente 

van 1,5% door Rijnland bij het bepalen van de retributie bij opstalcontracten na 2006. De 

SBOH verzoekt u wanneer ook bij u de retributie wordt herzien en daarbij het percentetage 

van 1,5% wordt gehanteerd, dat aan hen te melden. Zij kunnen dan bezien of Rijnland ook 

namens u kan worden aangesproken. Mailadres van de SBOH-secretaris: s.b.o.h@inter.nl.net. 

 

Minibieb “DE KOEKOEK” 

Sinds juni 2019 is er een minibieb in de Koekoekslaan voor het huis van Rob&Astrid (nr. 61). 

“De Koekoek” heeft een uitstekend jaar gehad met heel veel boek wisselingen. Er komen 

zelfs mensen uit Amsterdam en Sloten speciaal voor de boeken naar de Koekoekslaan 

gefietst. Ook toen de bibliotheken door de Corona maatregelen gesloten waren, was de 
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minibieb 24/7 geopend. Alle mensen die boeken hebben gedoneerd worden hartelijk bedankt 

en hopelijk wordt 2021 weer een goed minibieb jaar. 

 

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 jaar een brief met een betalingsverzoek. Dit 

verzoek is nog even uitgesteld. De hoogte van de bijdrage wordt nl. vastgesteld op de ALV, 

die ook uitgesteld is. Maar ons voornemen is om dit op €15 te handhaven. 

Aanmelden kan bij David Knibbe: 020-6015007 of mail: penningmeester@bvnieuwemeer.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).  

Er kan gehuurd worden als de regels inzake corona dit toestaan. 

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

 

Activiteiten in Rehoboth 

Door Covid19 zijn alle activiteiten in het buurthuis sinds maart 2020 gestopt.  

Hopelijk kunnen we in 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: afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM 

 

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 

mailto:bestuur@bvnieuwemeer.nl

