
 
NIEUWSBULLETIN JUNI 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.  
 
VROM (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening Milieu) 
De Vromcommissie onderhoudt overleg met de gemeente over allerlei 
omgevingszaken. Zoals daar zijn: 
 
SMG-gelden (Stichting Mainport en Groen) 
Op 31 mei hebben de inwoners van Nieuwemeer van de gemeente een uitnodiging 
gehad voor een informatiebijeenkomst in Rehoboth over de besteding van de SMG-
gelden: en wel op dinsdag 14 juni om 19.30 uur. DEZE UITNODIGING GELDT VOOR 
ALLE INWONERS; dus niet alleen voor leden van de Buurtvereniging! Inmiddels 
hebben we een schriftelijke toezegging van de gemeente ontvangen dat de SMG-
gelden geoormerkt zijn voor recreatieve en ecologische doeleinden vnl. in het 
buurtschap. 
Veel van de aangeleverde ideeën van de bewoners hadden te maken met de 
Bovenlandjes en het Fortterrein. Deze ideeën zijn wel bekeken, maar het blijkt 
moeilijk om hier (op korte termijn) iets mee te doen; het waarom en wat zal door de 
gemeente worden toegelicht op de informatieavond. Ook waren er meerdere 
ideeën om iets aan/met de voortuin en het buurtgebouw te doen. Ook dat zal ter 
sprake komen op de informatiebijeenkomst. Maar voornamelijk betreft het deze 
avond een presentatie van de ideeën die wèl op korte termijn kunnen worden 
uitgevoerd: KOMT DAT ZIEN! 
 
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 A9 in 2026 gereed komt. Info op internet: Rijkswaterstaat A9, 
Informatie en Werkzaamheden, A9 Badhoevedorp – Holendrecht. 
 
 
 



Oude Haagseweg (HOV Westtangent) 
De brug moet om veiligheidsredenen vervangen worden en krijgt in 2 richtingen een 
rijstrook voor de HOV-Westtangent. Ook komt er net als nu een fietspad en een eco-
zone. In het oorspronkelijke plan zou daarna de busbaan verhoogd doorgetrokken 
worden met een nieuw viaduct voor de A9, zodat bussen rechtstreeks door kunnen 
rijden naar Schiphol-Noord. Tevens zou er een bushalte komen in de buurt van de 
Nieuwemeerdijk, maar die zou in eerste instantie alleen bedoeld zijn voor wanneer 
er een toernooi georganiseerd wordt op het golfterrein. Dwars door het verhoogde 
talud, ter hoogte van de ingang van de golfbaan, zou een poortje komen voor 
fietsers/voetgangers, zodat de fiets/loop-verbinding tussen Badhoevedorp en de 
Koekoekslaan blijft bestaan. Omdat het hele project toch duurder uitvalt dan 
gepland, heeft eind mei een extra overleg plaatsgevonden tussen de bestuurders 
van de verschillende partijen. Hier zou een ‘Go / No Go’ besluit op genomen 
worden. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden en eerdaags zal de 
gemeenteraad Haarlemmermeer ingelicht worden. De buurtvereniging zal dan in de 
cc eveneens op de hoogte worden gebracht van dat extra overleg.  
Dorpsraad Badhoevedorp heeft daarnaast de wens geuit om de Oude Haagseweg te 
heropenen voor autoverkeer. Door Gemeente Haarlemmermeer is aangegeven dat 
de scope van het project op dit punt niet wordt veranderd; het blijft een 
brug/verbinding die slechts toegankelijk is voor HOV, fietser en voetganger. Verdere 
info kunt u vinden op internet: HOV-Westtangent Gemeente Haarlemmermeer.  
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de 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 op 19 mei jongsleden 
officieel geopend. 
 
Busstop bij halteplaats op het nieuw te bouwen viaduct over de Ringvaart 
Onze wens voor een haltestopplaats op het 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. In juni wordt dit 
besproken, maar de verwachting is dat dit niet door Connexxion zal worden 
overgenomen. 
Onze gebiedsmanager (Paul Heuberger) heeft als alternatief aangeboden om te  
onderzoeken of flexvervoer uitkomst biedt, bijvoorbeeld van Nieuwe Meer tot 
knooppunt Schiphol Noord. In Rijssenhout en Buitenkaag wordt ook om deze reden 
gebruik gemaakt van flexvervoer. 
 
Sloterbrug 
In 2018 zijn Amsterdam en Haarlemmermeer reeds begonnen met plannen voor een 
nieuwe brug. De belangrijkste uitgangspunten waren een bredere en hogere brug, 



met meer ruimte voor voetgangers en fietsers met als doel de verkeersveiligheid en 
doorstroming te verbeteren. Door financiële problemen wordt het project nu 
heroverwogen; nadruk op de verkeersveiligheid blijft daarbij hoofdzaak. Tevens 
wordt onderzocht of de bestaande brug langer mee kan. Het onderzoek duurt naar 
verwachting 6 tot 9 maanden vanaf februari 2022. Inmiddels is door de 
gemeenteraad van Amsterdam besloten om na de zomer op de weg net over de 
Sloterbrug in Amsterdam (Langsom) tot de rotonde Plesmanlaan/Baden Powellweg 
een maximumsnelheid in te stellen van 30 km/uur om Sloterweg-West veiliger te 
maken. Tevens zullen begin 2023 de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen gesloten 
worden voor doorgaand verkeer door middel van 4 knips (camera’s). Zie ook: 
amstersterdam.nl/sloterbrug en sloterbrug.nl. 
 
Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer) 
Uitgebreide informatie over erfpacht en steigerzaken is te vinden op: 
nieuwemeer.info/sboh.  
Er lopen nog een aantal rechtszaken, maar daarover is niets definitiefs te melden. 
De verwachting is echter dat nog deze maand meer bekend wordt. Dan zal ook een 
nieuwsbrief SBOH verschijnen. 
De SBOH vraagt u te melden als u 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) of 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. En er 
veel overlast/vervuiling plaatsvindt. Verschillende partijen hebben deze brief 
ondertekend, waaronder ook de buurtvereniging. 
 
Veerpont “Ome Piet” vaart van half april tot half oktober. 

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 nu 3 jaar en kan zich verheugen op grote belangstelling. 
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Lidmaatschap buurtvereniging 
De buurtvereniging zet zich in voor de buurt en haar bewoners op allerlei terreinen. 
De nieuwsbulletins (meestal 4x per jaar) worden echter verspreid over àlle 
inwoners. Als u nog geen lid bent, maar de buurtvereniging wel wil steunen, vragen 
wij u zich aan te melden. Lidmaatschapsgeld: € 15,00 per jaar. 
Aanmelden kan bij Monique Groot: 020-6010849 of mail: 
penningmeester@bvnieuwemeer.nl.  
 
Mogelijkheid tot het gebruik gebouw “REHOBOTH”  (alleen voor leden) 
Er dient een overeenkomst getekend te worden. Kosten: €75,00 + waarborg: €30,00. 
De borg wordt teruggeboekt na controle van inventaris en gebouw.  
Voor info & beheer: Martin Brekelmans, Nieuwemeerdijk 368, telefoon: 06-
47317751 
 
Activiteiten in Rehoboth  
Elke dinsdagavond: vanaf 20.00u  klaverjassen (Ans Laan: 020-6570175) 
Zondag 13 november Dijkouverture (Thomas Kwakernaat): 
Eerstvolgende bestuursvergadering: maandag 13 juni 2022 20.00 uur 
 
Bestuur van de Buurtvereniging 
Voorzitter:   David Knibbe  020-6015007 
Secretaris:   Eric Labordus  020-3483092 
Penningmeester:  Monique Groot 020-6010849 
Beheerder Rehoboth:  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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