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Uitnodiging informatie bijeenkomst Golfterrein & ECO zone 
woensdag middag 27 oktober 2010 

 
 
Beste Buurtbewoners, 
 
Vele van u hebben uitzicht op het toekomstig Golfterrein en volgen de werkzaamheden dagelijks, 
maar waar deze allemaal toe moeten leiden, is nog niet voor iedereen geheel duidelijk. 
 
Om deze reden nodigen wij u uit, op 27 oktober 2010 om 15:30 uur, voor een informatie 
bijeenkomst, met rondgang over het Golfterrein. 
 
Het programma ziet er als volgt uit, 
 
15:30 – 16:00 uur - Ontvangst in ons buurthuis Rehoboth. 
16:00 – 16:30 uur - Informatie stand van zaken terrein aanleg en ECO zone 

  Toelichting proces en bevindingen controle opgebrachte gronden. 
16:30 – 17:30 uur - Rondgang over het terrein. 
17:30 – 18:30 uur - Toelichting en mogelijkheid tot het stellen van vragen n.a.v. de  
     rondgang. 
 
Onderstaande vertegenwoordigers zullen oa. aandacht besteden aan; 
 
Burggolf -  Dhr. Ian Ouwerkerk 

� de huidige werkzaamheden en de planning 
� het inrichtingsplan van de ECO zone, ( de strook tussen het Golfterrein en de voetsloot.) 
� stand van zaken t.a.v. het Driving Range terrein 
� de bebouwing; Clubhuis en/of Golfhotel en Afslaggebouw van de Driving Range 

 
De Gemeente Dhr. P. de Graaf en Annemarie de Keizer 

� Controle en onderzoek tav de op gebrachte gronden en controle op bodem ontwikkeling. 
 
Gezamenlijke Gemeente en Burggolf: 

� Plannen met en rond de opstallen Koekoekslaan 12 (Boerderij Dhr. Hopman) 
� Mogelijkheid fietspad over dijklichaam langs de A9, zoals in het bestemmingplan 

opgenomen. 
 

Voor alle duidelijkheid het betreft een informatie- en GEEN inspraak bijeenkomst 
 
Voor de Rondgang adviseren wij u laarzen of vergelijkbaar schoeisel mee te nemen/aan te trekken  
 
Hopelijk tot woensdag middag 27 oktober 

Namens;  
Burggolf, 

De Gemeente Haarlemmermeer, 
en VROM Commissie van de Buurtvereniging Nieuwemeer. 

 
Bij slecht weer zullen wij in Rehoboth,aan de hand van terrein foto’s, het e.e.a. bekijken en 
bespreken, uiteraard zal het programma hierop worden aangepast, muv de aanvangstijd. 


