NIEUWSBULLETIN JUNI 2020
Het bestuur van de vereniging wil 4x per jaar een nieuwsbulletin met informatie voor de buurt
op papier verspreiden/rondzenden.
Als je in coronatijd zit en alle activiteiten zijn stil gelegd, is het best lastig. Je kijkt uit naar
wat verruiming in je doen en laten. Zo is ons gebouw in lock down. Het gaat de goede kant uit
met het bestrijden van het virus, we mogen weer op vakantie en de hoop is gevestigd dat we
in september weer mogen klaverjassen en bridgen. In hoeverre de deelnemers dan terug
komen is even afwachten. En wie zijn er geraakt door het virus? Volgens de officiële
berichten over de Haarlemmermeer kon onze burgemeester in de pers melden dat er 7
personen aan het virus zijn overleden, de meesten woonden in bejaardentehuizen.
Kortom we mogen goede hoop hebben dat we in het najaar weer richting normaal gaan.
De contributies komen goed binnen, na het sturen van een herinnering hebben velen alsnog
betaald, op 6 na waar we de betaling nog van verwachten, kijkt u even in uw administratie?
Het heeft wel tot gevolg gehad dat er 2 leden hun lidmaatschap hebben opgezegd, het is niet
de goede weg om het zo te doen, maar we hebben het te accepteren.
Voor de rest wens ik u het allerbeste en kunnen we elkaar dit najaar weer de hand drukken.
David Knibbe, w.n. voorzitter.
Recente activiteiten
De afgelopen maanden is het erg rustig geweest in het buurthuis: geen clubs en geen andere
activiteiten. Als laatste hebben we nog net de Algemene Leden Vergadering op 9 maart
gehouden, maar de paaskien van 21 maart werd afgeblazen. Zodra het mogelijk is, zullen we
weer een bazaar en een kerstkien plannen.
Evaluatie KLM Open van september 2019
Na afloop van het golftoernooi heeft de gemeente een evaluatie gemaakt. Pas onlangs is deze
aan ons doorgegeven. De conclusie luidde als volgt: “Het toernooi is succesvol verlopen voor
de organisator. Er waren vele medestanders in de omgeving maar er waren ook een aantal
zeer kritische omwonenden. Er is hard gewerkt om aan hun bezwaren tegemoet te komen.
Helaas was dat niet op alle vlakken tot tevredenheid. Door het vele bouwverkeer en de
aanvoer van bezoekers is de ontsluiting via de Nieuwemeerdijk en de Koekoekslaan niet
geschikt gebleken voor een toernooi van dit formaat.”
Als u prijs stelt op de volledige tekst, kunt u deze opvragen bij bestuur@bvnieuwemeer.nl of
telefonisch bij Monique Groot: 020-6010849
Glasvezel van Glasdraad
In de kleine dorpen en buurtschappen van de gemeente Haarlemmermeer wordt glasvezel
aangelegd. Volgens de planning zou dit in 2020 gerealiseerd worden.
Een nieuwsbrief van Glasdraad Haarlemmermeer verschijnt eens per 2 maanden.
Opgeven voor de nieuwsbrief kan via de website: glasdraadhaarlemmermeer.nl.
Op de site is te zien dat alleen rond Nieuw-Vennep planningsdata zijn genoteerd (beginnend
in mei en eindigend in oktober 2020). De planning van de overige gebieden moet nog volgen.
Nieuwemeer valt hierbij onder het gebied LIJ-01. Door Covid19 hebben de werkzaamheden
wat vertraging opgelopen, maar deze zijn inmiddels weer hervat.
Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer)
Informatie over erfpacht en steigerzaken is te vinden op: nieuwemeer.info/sboh

VROM (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening Milieu)
De Vrom commissie houdt overleg met de gemeente over allerlei omgevingszaken.
Op dit moment spelen de volgende zaken:
Sloterbrug: in 2018 zijn Amsterdam en Haarlemmermeer begonnen met plannen voor een
nieuwe brug, die er in 2023 zou moeten komen te liggen. De belangrijkste uitgangspunten zijn
een bredere en hogere brug. De nieuwe brug krijgt meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
Doel is de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren.
Informatie over de stand van zaken kunt u vinden op: sloterbrug.nl
Viaduct Oude Haagseweg: de gemeente Haarlemmermeer wil met andere organisaties de
busverbinding over de Oude Haagseweg verbeteren door o.a. het viaduct te vervangen. De
VROM streeft nog altijd naar een halte op de Oude Haagseweg, maar of dat ooit gaat lukken?
Verwachting is dat de uitvoering van de werkzaamheden in 2021 begint. De bewoners hebben
op 27 mei een brief van de gemeente ontvangen waarin gemeld wordt dat de komende weken
enkele bodemonderzoeken worden uitgevoerd. Daarna zal een ontwerp worden gemaakt.
Vragen en opmerkingen zijn op te vragen bij de projectmanager Edson Koorndijk: 0900 1852
of via mail: info@haarlemmermeer.nl o.v.v. HOV Westtangent
Minibieb “DE KOEKOEK”
Sinds juni 2019 staat er een minibieb in de Koekoekslaan voor het huis van Rob en Astrid
(nummer 61). Staat er iets van uw gading bij, neem gratis mee of leen het. Heeft u
interessante boeken over, vul de minibieb dan aan.
Lidmaatschap buurtvereniging
Alle inwoners in Nieuwemeer krijgen 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 kalenderjaar een brief met een betalingsverzoek
van (minimaal) €15. Aanmelden kan bij David Knibbe: 020-6015007 of via de mail:
knibbe6@planet.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
Door Covid19 zijn alle activiteiten in het buurthuis sinds maart gestopt.
Hopelijk kunnen we per 1 september weer voorzichtig beginnen.
Elke dinsdagavond vanaf 20.00u klaverjassen (Ans Laan: 020-6570175)
Elke vrijdagavond vanaf 20.00u bridgen (Jannie v/d Geest: 020-6010534)
Elke zaterdagochtend vanaf 09.45u bootcamp; kosten €2,50 per ochtend
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