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Vrijwilligers veerpont Ome Piet in Nieuwe Meer 
weigeren subsidie om steiger veilig te maken 

 
Er wordt goed gebruik gemaakt van veerpont Ome Piet in de zomermaanden. 
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NIEUWE MEER 
 
De vrijwilligers van het veerpontje Ome Piet weigeren een door de gemeente 
Haarlemmermeer aangeboden subsidie voor het veilig en toegankelijk houden van de steiger 
in de Ringvaart. 
De subsidie was door de vrijwilligers aangevraagd om het pontje over de Ringvaart tussen 
Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos veilig te houden met name voor mensen met een 
beperking. 

De gemeente wil het gevraagde geld wel geven, maar dan uit het budget dat de voormalige 
stichting MainPort en Groen aan Haarlemmermeer heeft overgedragen bij de opheffing. 

Fietspad 

Dat geld is, herhaalt pontvrijwilliger Erik Hoogenboom keer op keer, bestemd voor een 
recreatief fietspad langs de A9 bij golfbaan The International. Daar is fysieke ruimte voor, 
maar de golfbaan zit er niet op te wachten. De gemeente kijkt steeds naar mogelijkheden en 
komt steeds tot de conclusie dat het niet mogelijk is. De ruim een miljoen euro ligt 
ondertussen nog steeds op de plank. 
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Van dat geld wil de gemeente een deel aan de vrijwilligers geven om de steiger van veerpont 
Ome Piet op te knappen. Hoogenboom weigert dat. „Toen de stichting MainPort en Groen 
werd overgedragen aan de gemeente is op mijn verzoek in de raad door de wethouder 
toegezegd dat de 1.08 miljoen euro geoormerkt geld zou blijven, uiteraard te besteden 
volgens het gedachtengoed van de stichting Mainport en Groen, als het recreatieve fietspad 
onverhoopt niet door mocht gaan. Dat is blijkbaar mede door u aller medewerking jammer 
genoeg een feit geworden”, schrijft Hoogenboom in een brief aan de gemeenteraad. 

Miljoenen 

De stichting (1996-2013) werd opgericht en van miljoenen voorzien door luchthaven en 
overheden om in de directe omgeving van Schiphol groen en recreatieve voorzieningen aan 
te leggen. 

Omdat hij zich nog altijd inzet voor dat recreatieve fietspad, dat tevens een veilige route voor 
scholieren tussen Badhoevedorp en Amstelveen zou bieden omdat ze niet over de Ringdijk 
hoeven te fietsen, wil hij geen geoormerkt geld van de voormalige stichting ontvangen. 

De pont vaart nu dankzij sponsors en vrijwilligers in de zomermaanden elke zaterdag & 
zondag heen en weer tussen het Amsterdamse Bos en de Nieuwemeerdijk. 

 

PERSOONLIJKE OPMERKING / AANVULLING 

Naar aanleiding van het bericht aan de gemeente raad, is er een ander subsidie potje 
voorgesteld, maar de voorwaarden hiervoor zijn voor ons onacceptabel en te duur en niet 
haalbaar. 

Uiteraard zullen wij uit eigenmiddelen de beoogde maatregelen treffen, dus maak u over de 

veiligheid geen zorgen, dat doen wij wel. � 

Wanneer leert deze gemeente eens wat vrijwilligers werk is en inhoud, ipv te denken dat zij 
kunnen bepalen hoe de vrijwilligers MOETEN worden ingezet en waaraan zij moeten 
voldoen ? 

Volgens van Dale 

Betekenis 'vrijwilliger' 

vrij·wil·lig (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)1uit eigen beweging, niet gedwongen 

 
 
Erik Hoogenboom Veerpontje Ome Piet 
 

 

 


