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Bezoek B&W 14 november 2014



Nieuwemeer is een,
Buurtschap/Buitengebied met 414 inwoners

± 80% is lid van onze buurtvereniging

183 woningen (tot aan de Meidoornweg 205)

Door de kleinschaligheid hebben wij vrij direct contact / korte lijnen met onze 
inwoners, wat vertrouwen geeft & belangrijk is, voor de toekomst.

Eén van de oudste historische kernen van de Haarlemmermeer

Onze buurtvereniging bestaat dit jaar 40 jaar.

http://www.nieuwemeer.infohttp://www.nieuwemeer.info



Programma punten 14 november 2014;

• Ontwikkelingen golfbaan (Allen)
• Ecologische zones (Weth. Nederstigt)
• Groene as (Weth. Nederstigt)
• Fietspad (Weth. Reneman/Steffens van de Water)

• Participatie (Weth. Steffens van de Water)

http://www.nieuwemeer.info



Ontwikkelingen golfbaan (Allen)
De ontwikkelingen lopen gestaag door;

•Het Clubhuis 
lijkt in NIETS op hetgeen afgesproken en vastgelegd is in BP en art.19 proc.

•Onderhoud en aanplant Groene As / Ecologische zone
aanplant populieren niet vlgs afspraak / plan - Totaal GEEN onderhoud.

•Van de goede vorm van overleg, is helaas niets meer over.
Wij willen dit graag weer op pakken, zeker waar het plan-informatie betreft, maar 
Hierbij hebben wij ook de hulp van de gemeente nodig. Al is het maar om de 
Golfbaan uit te nodigen bij project overleggen met raakvlakken aan de Golfbaan. 
Zoals Fietspad door de lus en over het Dijklichaam, maar ook wijzigingen tav het 
busviaduct over de A9 en BP wijzigingen etc..



http://www.nieuwemeer.info

Plantekeningen tbv art. 19



http://www.nieuwemeer.info

Situatie 2014

Ziet u één overeenkomst ?



Ecologische zones (Weth. Nederstigt)

http://www.nieuwemeer.info



http://www.nieuwemeer.info



Groene as (Weth. Nederstigt)
Maart 2001



Herstel Fiets- / Voet & Groen verbinding Meidoornweg / Koekoekslaan





Wij zien nog meer mogelijkheden en hebben even zoveel 
ideeën, wanneer kunnen wij die met u delen ?

•Wij hebben ideeën voor;

•Aansluiting met Asd Bos

•Onderdoorgang OudeHaag
weg

•Onderdoorgang A4 thv
Nieuwemeerdijk

http://www.nieuwemeer.info



Aanzicht vanuit Nieuwemeer (de knoop A9 / A4 ligt achter de bosschages)

1

2



Fietspad (Weth. Reneman/Steffens van de Water)



Wat biedt het Fiets-/voetpad “Mainport & Groen” eigenlijk ?
1

2

3



http://www.nieuwemeer.info

Aansluitend op het veel later bedachte fietspad door de lus, zou het sinds 2008 in 
BP geplande fietspad over het dijklichaam langs de A9 en Golfbaan een mooi 
verbinding met het Amsterdamse Bos maken.

•I.s.m. Corrie Verbeek heeft de Buurtvereniging de gelden weten te verkrijgen en 
reserveren bij Mainport & Groen
•Het ontwerpplan ligt klaar 
•Op voordracht van de Buurtvereniging is er een besparing gecreëerd (VRI 
install.) met als dank uitstel.
•De fundering ligt er en wordt nu alleen gebruikt als werkweg door de Golfbaan

•Aan het Dijklichaam zelf mag NIETS gebeuren ivm milieu risico´s!! 

•Wachten is op RWS voor ?????? de Werkzaamheden vanuit ander plan, 
aanpassing A9 Amstelveen, nog meer/weer uitstel.



http://www.nieuwemeer.info

Participatie (Weth. Steffens van de Water)
Wij doen ons best, voorbeeld 
Voor het behoud sociale functie Buurthuis, moesten wij een D&H vergunning 
aanvragen.
2 vrijwilligers op cursus à 445,=/pp € 890,00
Gemeentelijke administratieve Leges € 555,00 (slecht vb van participatie)

Aanpassingen bar € 905,00
Totaal € 2350,00

Aanvraag AED Subsidie duurt nu al bijna een jaar ??? (slecht vb van participatie)

Verder nemen wij deel aan zoveel mogelijk overleggen en workshops, maar dit 
levert helaas nog geen verbeterde samenwerking op, voorbeeld
Bezwaarschriften 1e wijziging BP en Omgevingsvergunning Driving Range.



http://www.nieuwemeer.info

Participatie

Dit zouden wij graag

SAMEN DOEN
Als gerespecteerde partner



Vernieuwde Brengparkje 2010 Uitbreiding met Kunststof bak 2014

http://www.nieuwemeer.info

Na overleg met het Gebiedsmanagement hebben wij 
een nieuw type bovengronds brengparkje gekregen 
dat voldoet aan de nieuwe eisen, zodat deze geleegd
kunnen worden met de huidige apparatuur. 
Nu misschien nog een plasticbak.

Eind augustus 2014 is het Brengparkje uitgebreid.



http://www.nieuwemeer.info

Dit heeft even geduurd en vele uren gekost, maar met het opknappen van de palen
van de A4 viaducten, hebben wij VEEL geld nl € 15.000 Wijkbudget bespaard.
Door inspanningen van de Buurtvereniging.



“NIEUWEMEER” “OUDE MEER”

?



• Koekoekslaan
2010

http://www.nieuwemeer.info

Dit betreft één van de oudste laantjes van de Haarlemmermeer, links de Golfbaan en rechts de Bovenlandjes, hierop rust een 
Groen cultuur historische bestemming, wat ons vertrouwen geeft voor de toekomst van dit gebied.



http://www.nieuwemeer.info

Weinig zichtbaar verschil, maar de schapen zijn helaas wel weg, hoe nu verder ???

2014



Overige punten van aandacht & zorg :

• Geluidstoename maar GEEN bescherming;
Ontwikkelingen A4 (rij strook uitbreiding), A9 (omlegging) en Spoorlijnen 
(groeiend aantal treinen).

• Toename (sluip)verkeer & (H)OV over de Oude 
Haagweg

• Ontwikkelingen / groei Schiphol 
(Nieuwemeer heeft 3 start- & landingsbanen over haar dak Buitenveldertbaan
27-09 , Oostbaan 22-07 en Kaagbaan 24-06)

• Onduidelijkheid ontwikkelingen rond de Loswal.
• Ringdijkbeleid en Sloterbrug

http://www.nieuwemeer.info



Heeft u vragen ?

Hartelijk dank voor uw bezoek en 
belangstelling in en voor Nieuwemeer.

namens de trotse bewoners en het bestuur van de Buurtvereniging



Aansluiten op dit project lijkt ons ook 
wel wat voor Nieuwemeer.

Met een zeer hoge Senior dichtheid.
Tevens een mooie aanvulling/aansluiting

naar het Amsterdamse Bos, 
vanuit Badhoevedorp.

Neem AUB een kijkje als u weggaat.


