
Is Nieuwemeer een “stiefkind” van de Gem. Haarlemmermeer ? 
 

Nieuwemeer april 2018 

Beste buurtbewoner, 

 

Al langere tijd lijkt het of Nieuwemeer er qua voorzieningen maar een beetje bijhangt in de 

Haarlemmermeer/gezien vanuit Hoofddorp. 

Het ontbreken van tegenwoordig normale zaken zoals openbaar vervoer, lokale kranten als 

Hoofddorpse Courant en een snelle en stabiele  internetaansluiting zijn hier directe voorbeelden van. 

Wij en U ook hebben nog niets mogen merken dat wij voor deze beperkingen worden gecompenseerd 

middels aanpassing van bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen. 

Graag willen wij even aandacht vragen voor het punt: ”internetaansluiting”. Veel instanties, 

bedrijven en zeker de overheid vinden het normaal dat je alles even regelt via de computer. 

In Nieuwemeer is de kwaliteit, snelheid en stabiliteit, veelal te laag om de voor een  studie te gebruiken 

programma’s en gegevens te downloaden/verwerken. 

Ook voor bijvoorbeeld Netflix of iets dergelijks is de huidige aansluiting regelmatig onvoldoende, dit 

geldt NIET bij glasvezel. Destijds toen in Badhoevedorp eo.  overal glasvezel werd aangelegd is ons ook 

al gevraagd via de HaH bladen (die bij ons niet bezorgd zijn) of er interesse voor was. Daarop is toen 

mogelijk te gering gereageerd, er is toen gesteld dat bij onvoldoende belangstelling de aanleg NIET zou 

doorgaan. De woningen aan de Akerdijk en de Nieuwemeerdijk tot aan de A4 viaducten zijn wel 

aangesloten, hetgeen ook geldt voor Lijnden. De situatie daar is wat betreft perceelafstanden ed  het 

zelfde als in Nieuwemeer.  Dus verbaast het ons dat wij hiervan toen zijn buitengesloten. 

Met uw reacties willen wij de gemeente en de glasvezelnet beheerder benaderen, met het verzoek om 

alsnog voor deze voorziening zorg te dragen. 

 

Hieronder vindt U een korte enquête, met de vraag deze in te vullen. 

 

U als gebruiker krijgt hiermee de mogelijkheid om zelf te kiezen of en voor welke aanbieder  van 

internet, TV en telefoon men kiest. Indien u kiest voor een aansluiting is het niet verplicht om hier ook 

een abonnement aan te koppelen, zoals toen der tijd door Reggefiber ook voorgesteld. Met een 

aansluiting  bent u wel voorbereid op de toekomst.  

Wij vragen U het formulier in te vullen en wij willen dat ook weer over ± 1 week bij U ophalen. 

 

hartelijk dank, Piet Pape en Erik Hoogenboom 

mede namens de Buurtvereniging Nieuwemeer 

 

================================================================================== 

 

Naam  : ____________________________________________________________________ 

 

Adres  : Nieuwemeerdijk / Koekoekslaan _____   Postcode : 1171 _____ 
 

E.mail  : _____________________________________________________ 
 

O - WEL INTERESSE in Glasvezelaansluiting    Handtekening : 

 

O - GEEN interesse in Glasvezelaansluiting   ________________________ 

 

Kijk voor meer info:  https://www.eindelijkglasvezel.nl 
 

Nav de resultaten van deze peiling willen wij u mogelijk ook u mening vragen over andere zaken, 

zoals bijv. het  ontbreken OV  en de komende ontwikkelingen op en met de Nieuwemeerdijk. 

 

LET OP Wij willen GEEN valse verwachtingen wekken, maar gaan WEL ons uiterste best doen ! 


