Betreft : Inspraak / vragen RegioRaad nav OV plan 2018

Badhoevedorp / Buurtschap Nieuwemeer, 10 december 2017
Geachte leden van de RegioRaad,
Mede namens een heel groot deel van de inwoners van Buurtschap Nieuwemeer,
onderdeel van Badhoevedorp, Badhoevedorp en lokale ondernemers, vragen wij ons
het volgende af;
•

Weet u dat miv het nieuwe OV plan 2018 de inwoners van Nieuwemeer eo
helemaal GEEN bruikbaar OV meer beschikbaar hebben ? Dit geldt dus ook
voor het grote aantal senioren+ en schoolgaande jeugd.

•

Er bij de berekeningsmethode alleen gerekend is met de inwoners van
Buurtschap Nieuwemeer terwijl wij onlosmakelijk onderdeel zijn van
Badhoevedorp ?

•

Er 1 ½ jaar geleden door de stadsregio heel veel geld is betaald voor een
Fiets- Voetgangerstunnel om de nu vervallen halte Koekoekslaan bereikbaar
te maken ? Dit mede als compensatie voor de opgeheven OV verbinding, lijn
145 door Badhoevedorp-Oost.

•

Er op generlei manier overleg en/of informatie uitwisseling (participatie) heeft
plaatsgevonden over deze wijziging met de inwoners van Nieuwemeer eo, ook
niet tijdens de diversen Gemeentelijke overleggen?

•

De voorgestelde alternatieve haltes volgens u eigen richtlijnen onbereikbaar
zijn, omdat Buurtschap Nieuwemeer uit een lintbebouwing bestaat en de per
10 december opgeheven halte Koekoekslaan nu al voor veel bewoners op of
buiten de max. afstand ligt.

•

De halte Koekoekslaan in het verleden is opgezet ter compensatie van het
toenemende (H)OV, verkeer over de Oude Haagseweg en er in het ter
vernieuwing liggende Bestemming Plan (BP) een nog belangrijkere OV functie
aan deze weg wordt toebedeeld. Dit lijkt een zeer lastig traject te kunnen gaan
worden, door het opheffen van de halte Koekoekslaan.
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•

Recent de haltes Koekoekslaan is opgeknapt
en voorzien van een overweldigend gebruikt
fietsenrek, dus wel degelijk en mede door
recent elders vervallen OV routes steeds
meer gebruikt wordt. Hiermee de gebruikte
halte op- en uitstap cijfers discutabel
makend.

•

Het recent geopende Amrath Hotel aan de
Meidoornweg en andere lokale ondernemers
in Badhoevedorp-Oost overrompeld zijn met
het opheffen van halte Koekoekslaan omdat
het voor hun personeel bijna onmogelijk
wordt met OV van en naar hun werk te
komen (vooral o.a. de nachtdiensten).

Als inwoners van Buurtschap Nieuwemeer en een groot deel van Badhoevedorp zijn
wij inmiddels op de hoogte van het PvE welke ten grondslag liggen aan dit nieuwe
OV plan 2018, maar spreken bij deze de wens uit dat er een goede en open
evaluatie gaat plaatsvinden, waar wij dan wel bij betrokken worden.
Tot slot verzoeken wij u te bezien of GVB bus 69, halte Koekoekslaan kan gaan
aandoen, een makkelijke, schamelijke pleister op deze slecht uitziende wond.
Hartelijk dank voor de geboden mogelijkheid, de zorgen namens de inwoners van
Buurtschap Nieuwemeer, Badhoevedorp en lokale ondernemers met u te kunnen
delen.
Hoogachtend,
E. Hoogenboom
Bezorgde inwoner Buurtschap Nieuwemeer
Mede namens inwoners Badhoevedorp & DRB en Lokale ondernemers

Kijk voor meer informatie op http://bit.ly/2kGbgp6
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