
NIEUWSBULLETIN MAART 2022 

Het bestuur van de vereniging heeft als intentie 4x per jaar een papieren nieuwsbulletin met informatie 

over de buurt(vereniging) onder de inwoners van Nieuwemeer te verspreiden.   

De vorige nieuwsbrieven kunt u inzien op de website van de vereniging: bvnieuwemeer.nl.  

 Uitnodiging AlV 28 maart 
 
aan: De leden van de Buurtvereniging Nieuwe Meer 

betreft: Agenda van de Algemene Ledenvergadering 

 

Het bestuur van de Buurtvereniging Nieuwe Meer nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de 

algemene ledenvergadering op maandag 28 maart 2022 om 20:00 uur in ons buurthuis Rehoboth. 

 

Bestuurswisseling 

David Knibbe is aan het einde van een negen jaars periode (3x3) gekomen. In die tijd en daarvoor, heeft 

hij vooral gediend als penningmeester, maar vindt het nodig dat er een vaste voorzitter is. Als zodanig 

stelt hij zich beschikbaar. Leden kunnen op hem stemmen. 

Martin Brekelmans heeft de tweede periode van drie jaar gediend en stelt zich beschikbaar voor de derde 

periode van drie jaar.  

Eric Labordus heeft de tweede periode van drie jaar gediend en stelt zich beschikbaar voor de derde 

periode van drie jaar.  

 

Het bestuur dringt er opnieuw bij alle leden op aan, om zich als vrijwilliger op te geven voor het bestuur 

en/of commissies.  

 

Op deze avond is de nieuwe gebiedsmanager Paul Heuberger aanwezig; hij wil graag kennis met u 

maken en is benieuwd naar u! 

 

Graag willen wij in het bijzonder onze nieuwe bewoners 

in ons buurtschap Nieuwe Meer  van harte uitnodigen 

om aanwezig te zijn in Rehoboth, zodat we met iedereen 

kennis kunnen maken.  
 

Namens het bestuur, 

Eric Labordus, secretaris 
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Notulen Algemene ledenvergadering 21 -06-2021 

 

Aanwezig: Martin Brekelmans, David Knibbe, Monique Groot, Dennis Bungener, Eric Labordus. 
Leden: 8 leden van de vereniging, vastgesteld via de ingevulde geen-COVID-19 verklaringen.  
 
1. Agenda 

 
2. Opening & vaststellen agenda 
De voorzitter ad interim, David Knibbe, opent de 48e jaarvergadering om 20.10u, stelt de agenda vast en heet de aanwezige 
leden van harte welkom. Helaas heeft zich geen lid aangemeld voor de rol van voorzitter 
 
3. Notulen vorige vergadering 9 maart 2020 
De notulen worden goedgekeurd.  
 
4. Mededelingen 
Verder geen andere mededelingen. 
 
5. Ingekomen en uitgaande post 
Wendy Ten Bookum heeft een mail ingestuurd over de afwezigheid van onderhoud aan de boom in de voortuin. Het bestuur en 
de leden kiezen om de boom geheel te laten verwijderen. 
 
6. Jaarverslag secretariaat & penningmeesters 
Erik Hoogenboom merkt op dat “Burggolf” niet meer bestaat; de naam is The International geworden. Verder geen 
opmerkingen.  
 
7. Verslag kascontrolecommissie 2020 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Brord Haaker en Henk Esveld, stemt in met de weergave van de financiële cijfers over 
2020 en adviseert de aan Algemene Leden Vergadering om het bestuur decharge te verlenen. De voorzitter bedankt de 
kascontrolecommissie voor hun bijdrage aan de controle. 
 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2021 
Margret Zelhorst, ditmaal voor de 1e keer (heeft dit eerder ook al gedaan) en Brord Haaker nu voor de 4e maal, bieden aan in de 
kascontrolecommissie 2021 zitting te nemen. De aanwezige leden hebben geen bezwaar. Hartelijk dank! 
 
9. Balans en financieel overzicht 2020 
De aanwezige leden hebben geen opmerkingen over de balans en het financieel overzicht over 2020.  
 
10. Jaarverslagen van activiteiten en Commissies 2020 
De aanwezige leden hebben geen opmerkingen over de verslagen van de commissies. Heropstartende activiteiten worden 
aangepast aan de dan geldende COVID-19 richtlijnen.  
 
11. Vaststellen contributie 2021 
Het bestuur stelt EUR 15 voor, gelijk aan 2020. De contributie wordt vastgesteld op EUR 15. 
 
12. Begroting 2021 
De leden gaan akkoord met de gepresenteerde begroting 2021. 
 
 
13. Decharge & Bestuurswisseling 
Door het akkoord van de leden op de agendapunten 6,7,9 en 10 (Jaarverslagen, Verslag kascontrolecommissie, Balans & 
Financieel jaaroverzicht en Commissieverslagen), verlenen de leden het bestuur décharge voor al haar taken, 
verantwoordelijkheden en werkzaamheden over het jaar 2020.  
Rob Hutter wordt benoemd voor de 2e periode van 3 jaar. Beste leden: denkt u nog aan de nieuwe voorzitter? 



14. Rondvraag 
Marjan Kroon: heeft de buurtvereniging iets van doen met de huis aan huis bezorgde brief over de besteding van de SMG 
gelden? De gemeente is leidend, de BV wordt geïnformeerd en betrokken door de gemeente. 
Erik Hoogenboom: memoreren dat Piet Pape de voortrekker van het aanleggen van glasvezel in de Nieuwe Meer is. 
Piet Pape: er lijkt ongelijkheid te zijn voor afnemers van glasdraad. Bewoners zonder aansluiting zouden via KPN zonder 
aansluitkosten een aanbieding voor een abonnement hebben gekregen. Klinkt vreemd, Wilco Kranenburg onderschrijft dit, maar 
details ontbreken.  
Wilco Kranenburg biedt zich aan als vrijwilliger voor onderhoud tuin. In de volgende nieuwsbrief worden er vrijwilligers 
opgeroepen, om het achterstallig tuinonderhoud uit te voeren. 
 
15. Sluiting 
De voorzitter ai sluit de vergadering om 21:27u en biedt de aanwezigen een drankje aan.  
 

 

Jaarverslag secretariaat 2021 

Aan het einde van het afgelopen verenigingsjaar telde de Buurtvereniging Nieuwe Meer 92 leden, waarvan één 

erelid, een toename van 9. Daarnaast waren er 25 geregistreerde donateurs, een afname van 14. 

In het afgelopen jaar is het bestuur wegens Covid19 in 3 bestuursvergaderingen bijeengekomen. Er is één algemene 

ledenvergadering geweest. Verder zijn verschillende bestuursleden buiten een bestuursvergadering bijeen geweest 

voor enkele specifieke onderwerpen. 

Het bestuur van de vereniging heeft zich het afgelopen jaar onder meer met de volgende zaken beziggehouden: 

plannen rond de besteding van de SMG gelden, verbreding A9 en de verplaatsing van de rotonde aan het einde van 

de Nieuwemeerdijk, het herstellen van het stoppen van een bus op de Oude Haagseweg halte, de aanwijzing van de 

gemeente Haarlemmermeer om Rehoboth tot gemeentelijk monument te verheffen, toekomst van de 

buurtvereniging, zoeken voorzitter, beheer en onderhoud Rehoboth, nieuwe HOV traject over Oude Haagseweg en 

de vervanging van de Sloterbrug. 

Contacten hebben wij gehad met onder meer de volgende organisaties: Gemeente Haarlemmermeer, 

gebiedsmanagement, Rijkswaterstaat, omringende dorps- en wijkraden, NV Luchthaven Schiphol, diverse politieke 

partijen, Amsterdamse Bos, SBOH, Rijnland,  

Stichting Maatvast en Gemeente Amsterdam. 

 

Financieel jaarverslag 2021 

Net als 2020 was ook 2021 een ‘coronajaar’, wat financieel gezien betekende dat er nagenoeg geen verhuur, 

baromzet of activiteiten waren. De klaverjasclub is voorzichtig weer begonnen en ook de PAASBINGO zit er weer 

aan te komen, maar het opstarten van de bridgeclub is helaas niet meer gelukt. Voor de buurtvereniging was voor 

2021 een verlies begroot van 2.500. Dit is beperkt gebleven tot een verlies van ongeveer 650 euro. Voor een 

belangrijk deel is dit te danken aan de subsidie van de gemeente. De gemeente had bezuinigingen aangekondigd, 

maar in ons geval bleek dit mee te vallen. In de begroting werd uitgegaan van halvering van de subsidie, maar de 

subsidie is vergelijkbaar gebleven; een meevaller van 1.450 euro! en ook voor 2022 is reeds een mooi bedrag aan 

subsidie toegezegd/ontvangen (1.725 en 1.400 euro). Desalniettemin kunnen we ons niet rijk rekenen. De 

gemeentelijke heffingen, de energieprijzen, maar ook de onderhoudskosten van ons buurthuis blijven stijgen. We 

hebben het contract met de Meerlanden inzake het ophalen van afval opgezegd. In de coronatijd was er geen afval, 

maar de gemeente ging wel door met incasseren, totdat wij aan de bel trokken. Nadat de lockdown gedeeltelijk was 

opgeheven, wilden zij gelijk weer de reguliere bedragen gaan incasseren. Wij denken dat, ook als de activiteiten 

weer opgestart zijn, wij zo weinig afval aan te bieden hebben, dat daar niet een heel contract voor afgesloten hoeft 

te worden. De telefoonkosten zijn eenmalig hoger, omdat ook ons buurthuis in 2021 is aangesloten aan de 

glasvezel. Veel inwoners zijn blij met de aansluiting, die mede dankzij de inzet van Piet Pape in 2021 door 

Glasdraad is gerealiseerd. De gemeentelijke heffingen zijn fors; doordat Rehoboth geen woonhuis is, worden wij 

zakelijk belast. Dat betekent dat wij zowel eigenaren- als gebruikersbelasting moeten betalen en deze tarieven zijn 

ook nog eens 4x zo hoog als bij woonhuizen. De erfpacht is afgekocht tot 2052 en bedraagt in 2021 422,65. Het 

bedrag wordt eens in de 5 jaar herzien. Voor de komende 5 jaar zal de opstalvergoeding 479,08 gaan bedragen. 

Hoewel we proberen onze energiekosten laag te houden is dit toch een forse post in onze uitgaven. Het gebouw is 

niet heel goed geïsoleerd en er zijn ook moeilijk goede isolatie-oplossingen toe te passen. Helaas (financieel gezien 

dan) is het buurthuis in 2021 ook nog eens als gemeentelijk monument aangewezen; dit ondanks onze pogingen om 

dit te voorkomen. Wij vrezen dat dit tot verdere kostenverhogingen en extra vrijwilligerswerk zal leiden. 

Desalniettemin hebben we een sluitende begroting voor 2022 opgesteld. Zonder daarbij de contributie te hoeven 

verhogen. We gaan het zien….. 

 



 

BALANS PER 31-12-2021 17-1-2021

BEZITTINGEN 31-12-2021 31-12-2020

Vast activa gbouw / verbouwingen 40.000,00    40.000,00    

Vaste activa meubilair / apparatuur 150,00         349,00         

Barvoorraad 133,76         198,60         

Kassaldo (wisselgeld) 75,00            150,00         

ING rekening 1.116,75      1.925,40      

ING zakelijke spaarrekening 20.000,00    19.500,00    

Balanstotaal 61.475,51    62.123,00    

SCHULDEN 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen vastgelegd in gebouw / verbouwing 40.000,00    40.000,00    

Eigen vermogen vastgelegd in meubilair / apparatuur 150,00         349,00         

Eigen vermogen vrije reserve 6.961,11      8.301,89      

Resultaat huidig jaar -649,11        -1.539,78     

Voorziening gebouw/verbouwingen 12.500,00    12.500,00    

Voorziening meubilair/apparatuur 2.500,00      2.500,00      

Bankkosten december 13,51            11,89            

Balanstotaal 61.475,51    62.123,00    

-                -                

TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa gebouw / verbouwingen

Omschrijving termijn afschrijf- aanschaf- restwaarde afschrijving restwaarde

aanschaf termijn prijs 01-01-21 2021 31-12-21

Brandslang 2001 361,21         1,00              -                1,00              

Keuken / bar 2002 10.239,03    -                -                -                

Gebouw 2006 20 44.911,80    24.706,00    -                24.706,00    

Tuin huis 2006 10 2.590,00      259,00         -                259,00         

Toiletten 2008 20 20.157,30    13.664,00    -                13.664,00    

Voorzetramen 2008 20 1.113,40      765,00         -                765,00         

Voorzetramen bar 2014 3 542,08         361,39         -                361,39         

Aanpassen stelpost 2015 1 -                243,61         -                243,61         

79.914,82    40.000,00    -                40.000,00    

Vaste activa meubilair / apparatuur

Inventaris 2001 2.209,41      -                -                -                

Koffiezet apparaat 2001 375,28         -                -                -                

Bar koeling 2002 1.549,00      -                -                -                

Bar spoelbak 2002 509,80         -                -                -                

Koelkast Liebherr 2002 179,00         -                -                -                

Koel / vrieskast 2002 250,00         -                -                -                

Audio apparatuur 2006 349,13         -                -                -                

CV 2006 10 2.095,00      -                -                -                

Mechanische ventilatie 2006 10 3.138,62      -                -                -                

Tafels (10) 2006 3.140,00      -                -                -                

Vitrinekast 2007 91,50            -                -                -                

Stoelen (40) 2007 2.629,90      -                -                -                

Beamer en scherm 2008 5 1.497,48      -                -                -                

Geluidsapparatuur 2008 377,70         -                -                -                

Steekwagen 2008 49,94            -                -                -                

Bartafels (2) 2010 5 119,00         -                -                -                

Kerstversiering 2010 59,95            -                -                -                

Siemens stofzuiger 2011 5 89,95            -                -                -                

Koelkast 2011 5 196,00         -                -                -                

Magnetron 2011 5 50,00            -                -                -                

Koffiezet apparaat 2012 5 62,94            -                -                -                

Hakvoort vaatwasser 2012 10 1.990,87      349,00         199,00         150,00         

Printer Brother 2013 5 59,99            -                -                -                

21.070,46    349,00         199,00         150,00         



 
 

 

 
 

RESULTAATREKENING Begroot Cijfers Begroot Cijfers

2022 2021 2021 2020

Inkomsten

Barverkoop 2.500,00      408,00         1.000,00      987,00         

Barverkoop voor eigen rekening 150,00         30,00            150,00         152,14         

Contributie KJC 800,00         295,00         400,00         405,00         

Gebruikersvergoeding bridge -                -                200,00         200,00         

Overige inkomsten activiteiten 600,00         -                -                -                

Overige gebruikersvergoedingen 500,00         590,00         400,00         383,50         

Contributie leden 1.750,00      1.912,50      2.000,00      2.040,00      

Donaties 300,00         362,50         350,00         392,50         

Subsidie H'meer activiteiten 1.725,00      1.800,00      900,00         1.800,00      

Subsidie H'meer participatie 1.400,00      1.100,00      550,00         1.100,00      

Totaal inkomsten 9.725,00      6.498,00      5.950,00      7.460,14      

Uitgaven

Barinkoop 1.000,00      248,61         400,00         389,62         

Uitgaven KJC 400,00         73,85            350,00         350,30         

Overige uitgaven activiteiten 300,00         -                100,00         90,82            

Bargebruik tlv vereniging incl. bestuur 150,00         30,00            150,00         152,14         

Gas/water/elektra 2.000,00      1.730,48      1.500,00      1.611,53      

Afvalverwijdering -                160,73         60,00            513,68         

Gemeentelijke heffingen 1.700,00      1.703,61      1.600,00      1.569,36      

Schoonmaakkosten 600,00         -                400,00         335,85         

Overige huisvesting / klein onderhoud 625,00         348,80         1.000,00      1.228,30      

Telefoon/internet 750,00         750,25         800,00         545,54         

Kosten inzake AED 250,00         175,45         250,00         210,54         

Afschrijvingen 150,00         199,00         200,00         199,00         

Bankkosten 200,00         180,04         170,00         155,41         

Nieuwsbrief 400,00         281,17         400,00         321,12         

Verzekeringen 1.000,00      953,28         1.000,00      913,16         

Overige, diverse 200,00         311,84         70,00            413,55         

Totaal uitgaven 9.725,00      7.147,11      8.450,00      8.999,92      

Resultaat -                -649,11        -2.500,00     -1.539,78     

Activiteiten 2021 barverkoop gratis drank/ inkoopprijs huur/contr.+ overig uit incl Saldo

tlv vereniging verhouding overig baten gratis drank

Klaverjas 398,00         -                -225,91        295,00         -73,85          393,24         

Bridge -                -                -                -                -                -                

Kerst/paaskien -                -                -                -                -                -                

Bazaar -                -                -                -                -                -                

Overig 10,00            -                -5,68             -                -                4,32              

Sinterklaas -                -                -                -                -                -                

Chicane (2019) -                -                -                -                -                -                

Bestuur/VROM/ALV -                30,00            -17,03          -                -30,00          -17,03          

408,00         30,00            -248,61        295,00         -103,85        380,54         



 

VROM (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening Milieu) 

De Vromcommissie onderhoudt overleg met de gemeente over allerlei omgevingszaken. Zoals daar zijn: 

 

SMG-gelden (Stichting Mainport en Groen) 

Door de gemeente is gevraagd of de bewoners van Nieuwemeer willen meedenken over de besteding van de SMG-

gelden: het geld (bijna 1 miljoen) dat beschikbaar is voor natuur, groen en recreatie in deze buurt. Verschillende 

mensen hebben gereageerd en ideeën ingebracht. De meeste hiervan hebben betrekking op de zgn. Bovenlandjes 

(van Schiphol Real Estate) en het Fortterrein (van de overheid). De gemeente is wel bezig om te kijken wat daar de 

mogelijkheden zijn, maar het blijkt lastig om hier op relatief korte termijn werk van te maken. Ook waren er wat 

ideeën, die makkelijker uitvoerbaar zijn, maar eerlijk gezegd van weinig betekenis (ook financieel gezien). Hier wil 

de gemeente dan vast mee aan de slag. Het bestuur gaat binnenkort in overleg met de gemeente over een te 

organiseren bijeenkomst in Rehoboth voor de bewoners waarbij deze plannen worden voorgelegd en toegelicht. U 

krijgt hier hopelijk binnen 1 à 2 maanden bericht over. Het gaat dus niet om plannen of wensen van de 

buurtvereniging, maar van de bewoners onder regie van de gemeente. De buurtvereniging wil m.n. door de ter 

beschikkingstelling van het buurthuis en de eigen inzet, de betrokkenheid van de bewoners optimaliseren.  

 

Verbreding A9 en verplaatsing van oprit en rotonde aan het eind van de Nieuwemeerdijk.  

Doordat de A9 verbreed wordt, dient ook de rotonde verplaatst te worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd 

door Rijkswaterstaat. Het streven is dat het totale project begin 2025 gereed komt. Op dit moment zijn ze begonnen 

met funderingswerkzaamheden aan de brug en het plaatsen van twee damwandenrijen in de buurt van de 

Schipholbrug. Daarna zal eerst de zuidelijke oprit A9 en de zuidelijke rijbaan verlegd worden. Vervolgens worden 

de oprit A9/A4, de rotonde aan de andere kant verlegd, maar pas bij het volgende overleg (in mei) kan er meer 

gezegd worden over de precieze fasering en planning. Het is de bedoeling dat de A9 altijd berijdbaar blijft, maar 

gedeeltelijk afsluiting en verkeershinder zullen onvermijdelijk zijn. De bewoners aan het eind van de 

Nieuwemeerdijk hebben gevraagd of er een grondwal mogelijk is (tegen geluid en zicht en voor luchtzuivering). 

Men denkt daarin tegemoet te kunnen komen, maar de technische mogelijkheid moet worden onderzocht en 

afgestemd met bevoegd gezag. 

 

Viaduct Oude Haagseweg 

De huidige bus route gaat via de Ringvaartbrug en een bochtige route, over het bestaande viaduct naar Schiphol 

Noord. Voor een kortere reistijd en betrouwbare dienstregeling op deze route wordt de Ringvaartbrug vervangen. 

En komt hieronder een fietstunneltje ter hoogte van de Koekoekslaan (entree van de golfbaan). Ook wil men een 

nieuw viaduct over de A9 realiseren.  

Besluitvorming door de gemeenteraad (Go/ No Go besluit) is uitgesteld tot in de eerste helft van 2022. Er wordt 

momenteel een zogenaamde realisatieovereenkomst uitgewerkt waarin de afspraken voor de volgende fase tussen 

de verschillende partijen worden vastgelegd. Wanneer alle partijen hierop akkoord hebben gegeven kan de 

aanbesteding van de aannemer worden vervolgd. Ze hopen dat dit in de zomer rond komt. Eind van het jaar hopen 

ze dan een aannemer te kunnen contracteren. Ze zijn nu dus nog altijd in onzekerheid of het project in deze vorm 

(met zowel een brug over de ringvaart als een viaduct over de A9) gerealiseerd kan gaan worden… 

Op dit moment is men bezig met het in beeld brengen van de kabels en leidingen (gas/elektra), die gelegd en 

verlegd zullen moeten worden.  

Wat betreft het BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) is de inzet om de brug tijdelijk in 

zijn geheel af te sluiten tijdens het vervangen van de brug. Hiervoor willen ze geen tijdelijke hulpburg te bouwen. 

Dit vanwege de beperkte ruimte, complexere fasering en hogere kosten. Nood- en hulpdiensten, busverkeer en 

fietsverkeer zal tijdelijk (circa 6 maanden) moeten omrijden. Ze zijn aan het afstemmen met de nood- en 

hulpdiensten onder welke condities dit veilig mogelijk is. Dit is in tegenstelling tot wat ons beloofd is, namelijk dat 

er voor fietsers een oplossing zou komen. Want omrijden voor deze verkeersdeelnemers is heel ingrijpend. 

Wat betreft de compensatie van bomen/groen: hiervoor is een beplantingsplan opgesteld. Het talud zal worden 

voorzien van verschillende soorten bomen/groen. Deze zullen in groepjes van 5 a 12 stuks geplaatst worden en bij 

het planten een hoogte hebben van tussen de 80 en 125 cm. Het gaat hier in totaal om vele honderden in aantal. Het 

kappen van bomen/groen wordt dus binnen het project weer gecompenseerd. 

Verdere info kunt u vinden op internet: HOV-Westtangent Gemeente Haarlemmermeer. Voor verdere vragen en 

opmerkingen kunt u terecht bij een nieuwe projectmanager Joost Beljon: 0900 1852 of via de mail: 

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

 

Het fietspad van en naar Badhoevedorp  

De aanleg van het fietspad van en naar Badhoevedorp is bijna gereed. Fietsen lukt nog net niet, maar een wandeling 

naar Badhoevedorp is zeer aan te bevelen. 



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

Onze wens voor een haltestopplaats op het nieuwe viaduct ter hoogte van de Nieuwemeerdijk is  door de 

vervoerregio van de gemeente doorgegeven aan de betreffende wethouder (Marja Ruigrok). Zij heeft dit zowel in 

2021 als nu in januari 2022 ingebracht tijdens de consultatieronde met Connexxion. Vorig jaar heeft Connexxion 

dit advies niet overgenomen. Half juni 2022 zal Connexxion hun nieuwe plannen bekend maken voor het 

Vervoersplan 2023. Echter voor woongebieden met minder dan 1.000 inwoners geldt geen bedieningsplicht.  

In haar brief benadrukt de wethouder dat ook het Amrath Apart Hotel, de Tyndale Techological Seminary en de 

beoogde herontwikkeling rondom de Jan van Gentstraat zo’n halte wenselijk maakt. Ook de ontsluiting van het 

nieuwe fietspad naar Badhoevedorp is bij de inbreng door haar genoemd. De bus wil dus van Amsterdam naar 

Schiphol-Noord rijden zonder ergens in Badhoevedorp te stoppen. Het is vreemd dat Haarlemmermeer daar wel 

financieel aan bijdraagt. 

De nieuwe gebiedsmanager (Paul Heuberger) heeft een andere optie geboden: onderzoeken of flexvervoer zoals dat 

in Rijssenhout en Buitenkaag werkt een uitkomst biedt. Als een halte geen mogelijkheid blijkt, is het misschien 

mogelijk om flexvervoer in te stellen, bijvoorbeeld van Nieuwe Meer tot knooppunt Schiphol Noord.  

Misschien dat dit iets is, als blijkt dat Connexxion ons verzoek in juni 2022 nogmaals afwijst.  

 

Sloterbrug 

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

uitgangspunten zijn een bredere en hogere brug. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Doel is de 

verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren.   

Nadat het plan in 2018 vertraging opliep, vond in 2021 een herstart plaats. Voor de herstart werd een nieuwe 

kostenraming gemaakt. Die raming laat een extra investering van 17,9 miljoen zien. In 2018 werden de kosten nog 

op 11,3 miljoen geschat, en nu komt men uit op 29,2 miljoen.  

Een financieel gat dat voor zowel Amsterdam als Haarlemmermeer op dit moment niet is te dichten. Besloten is het 

project te heroverwegen en op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven, waarbij de verkeersveiligheid prioriteit 

heeft. Het verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer wordt een minder hard uitgangspunt. Ook wordt 

onderzocht of de bestaande brug langer mee kan dan de 10 jaar waar men nu van uitgaat. Het onderzoek duurt naar 

verwachting 6 tot 9 maanden. Participatie van de omgeving in de keuze voor een alternatief is onderdeel van het 

proces. Verdere informatie kunt u vinden op: sloterbrug.nl. 

 

Rehoboth een monument. 

Op 7 september heeft de gemeente Rehoboth aangewezen als gemeentelijk monument. Zij vinden het een zeer 

zeldzaam voorbeeld van een kerkgebouw aan de Ringdijk, dat een belangrijke bijdrage levert aan het vertellen en 

zichtbaar maken van het verhaal van de Ringdijk en Ringvaart. Wij hebben schriftelijk en telefonisch bezwaar 

gemaakt en zijn ook bij een hoorzitting geweest hierover, omdat wij bang zijn dat dit extra kosten (specialisten 

raadplegen, bouwvoorschriften volgen) en ook extra vrijwilligerswerk met zich meebrengt. Echter zonder resultaat. 

Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer) 

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

De SBOH vraagt u te melden als u ook tegen het probleem aanloopt dat u (of een potentiële koper) geen 

financiering kunt krijgen door de opstalvoorwaarden van Rijnland. Zij kunnen dan bezien of Rijnland ook namens 

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

De laatste nieuwsbrief van de SBOH is ook te lezen op de website van Nieuwemeer (bvnieuwemeer.nl) en op te 

halen in Rehoboth. Dit kan het best op dinsdagavond als het buurthuis open is voor de klaverjasclub (19.30-22.30). 

 

Overlast partyboten 

Eén van de woonbootbewoners heeft een klacht ingediend bij de gemeente. De klacht gaat over het feit dat vrij 

grote sloepen met een capaciteit van 30-60 personen via de Nieuwe Meersluis (Schinkelsluis) de Nieuwe Meer 

opvaren en daar vervolgens urenlang ronddobberen terwijl er harde muziek gedraaid wordt. De boten zijn voorzien 

van generatoren en stevige geluidsinstallaties en zijn regelmatig behoorlijk volgeladen met veel mensen die in 

ruime mate alcohol of andere genotsmiddelen consumeren.  Zeker het laatste jaar is het eerder regel dan 

uitzondering dat er op de zomermiddagen en -avonden 4-6 boten ronddobberen en de hele avond en nacht 

doorgaan. Ook wildplassen en vuilnis achterlaten behoren tot de ergernissen. In tegenstelling tot Amsterdam wordt 

er op de Nieuwe Meer niet adequaat gehandhaafd door ònze gemeente. Verschillende partijen hebben deze brief 

ondertekend, waaronder ook de buurtvereniging. 

 

Veerpont “Ome Piet” vaart van half april tot half oktober en gaat binnenkort dus weer van start. 

mailto: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).   

Pak een boek, geef een boek, ruil een boek of leen een boek. 

“De Koekoek” staat er bijna 3 jaar en kan zich verheugen op grote belangstelling. 

 

Lidmaatschap buurtvereniging 

Alle inwoners in Nieuwemeer krijgen ongeveer 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.  

Wij zijn voornemens om de hoogte van de contributie voor 2022 op €15 te laten staan. 

Aanmelden kan bij Monique Groot: 020-6010849 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).  

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

 

Activiteiten in Rehoboth 

De bazaar, de kerst- en paasbingo, de sinterklaasviering en de dijkouverture zijn 2 jaar niet doorgegaan.  

Maar vanaf nu zullen we weer activiteiten organiseren. Te beginnen met: 

Zaterdag 8 april 2022 vanaf 19.30u  PAASBINGO   

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

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

Eerstvolgende bestuursvergadering: maandag 25 april 2022 

 

Hallo Bingofans, 

Twee jaar geleden hadden wij een hele paasbingo voorbereid, maar toen kwam corona, en de boel werd afgeblazen. 

Nu hebben we weer groen licht, en gaan we de bingo weer draaien. 

De ballen zijn afgestoft, en de prijzen zijn weer fantastisch. Als je denkt, bingo is een suf spelletje, dan heb je het 

mis, het is een super gezellige familie avond voor jong en oud, met spanning en humor. Ook als je nog niet eerder 

van onze buurtvereniging hebt gehoord en hier nieuw bent komen wonen, is dit een leuke manier om, met je 

nieuwe buurtgenoten kennis te maken. Vooral voor de jonge gezinnen, dan kunnen kinderen ook zien dat er nog 

meer kids in de buurt wonen. Bingo is een spel dat kan worden gespeeld van 4 tot 100 jaar. Dus als je van die 

leeftijd bent, en van een spelletje houdt, kan je dit niet aan je voorbij laten gaan. Dus kom gezellig mee spelen, 

want wij gaan er onze uiterste best voor doen, om er weer een super gezellige avond van te maken. 

De Bingo avond is op zaterdag 9 april, de deur opent om 19:30 uur en we beginnen meestal om 20:00 uur. Er wordt 

geen intree geld gevraagd, alleen een vrolijk gezicht is al genoeg om mee te kunnen doen. 

De Bingo Babes 

 

Verslag van de KlaverJasClub 

Precies twee jaar geleden kwam het coronavirus en daardoor kwamen alle activiteiten in ons buurthuis stil te 

liggen. Vorig jaar zijn we in september weer met goede moed begonnen met onze klaverjasclub.  Met 22 leden zijn 

we gaan kaarten.  Maar half november zijn we gestopt vanwege de coronamaatregelen. Sinds twee weken zijn we 

toch weer gestart met de competitie.  Het was dus een seizoen met hindernissen. Maart en april kunnen we nog 

gezellig klaverjassen. En dan hopen we in september weer een volledige competitie te starten.  

Nieuwe leden mogen zich uiteraard aanmelden om onze club te versterken. 

Met vriendelijke groet, Ans Laan  (telefoonnummer zie hierboven). 

 

Bestuur van de Buurtvereniging 

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. Website: bvnieuwemeer.nl. 
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