gemeente
Haarlemmermeer

Aan de bewoner(s) van
Nieuwemeerdijk 366
1171NW Badhoevedorp

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hwfddorp
Telefoon 0900 1852
Faxnummer 023 563 95 50

Cluster
Contactpersoon
Telefoon

Projecten
De heer J. MOS
0900 1852

Verzenddatum

6 april 2021

Uw brief

Ons kenmerk
Bijiage(n)
Onderwerp

Reactieformulier en retourenveiop
Denk mee aan groen en recreatie Nieuwe Meer
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Beste heer, mevrouw,
Vroeger bestond de Stichting Mainport en Groen (SMG). Deze stichting beheerde geld. Met dit
geld werden projecten voor natuur, groen en recreatie in de omgeving gesteund. Dit deed de
stichting als vergoeding voor de overlast van Schiphol. De stichting bestaat niet meer, maar er is
nog een bedrag van bijna 1miljoen euro beschikbaar. De gemeente beheert dit geld nu. Een
deel van het geld gaat op aan kosten die de gemeente maakt voor de voorbereiding, uitvoering
en het beheer van de voorstellen.
Van het bedrag gaat de gemeente deze plannen uitvoeren
Een ecologische verbinding zodat dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Deze loopt
vanaf de oever van de Ringvaart bij het buurtschap Nieuwe Meer naar de doorlopende
ecologische zone van de Groene AS.
Een toevoeging aan het bestaande wandelnetwerk vanaf de A4, door de Bovenlandjes
naar de Ringvaart.
Denkt u mee?
Van het SMG-geld blijft nog een ruim bedrag over voor andere ecologische en recreatieve
plannen. Als inwoner van Nieuwe Meer kunt u, met de gemeente, meedenken hoe de rest van
het geld wordt besteed aan natuur, groen en recreatie in en bij het buurtschap Nieuwe Meer!
1. Als u een goed idee of voorstel heeft, dan kunt u dat tot 6 mei 2021 insturen via
www.haarlemmermeer.nI/nieuwemeergroen. Ook de gemeente kan ideeën inbrengen.
Wilt u liever uw voorstel of idee via post insturen? Dat kan. Gebruik dan het formulier
en de retourenvelop.
2. De gemeente kijkt vervolgens of de ideeën technisch en financieel haalbaar zijn. Dit
duurt enige maanden.

3.

De ideeën die haalbaar zijn maken we bekend. Zijn er te veel ideeën of voorstellen?
Dan kunnen bewoners daarover een voorkeur aangeven bij een bijeenkomst.
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Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad een
besluit over de daadwerkelijke uitvoering.
Presentatie van de plannen
We laten u zien welke ideeën er zijn en hoe die eruit zien als ze uitgevoerd worden. Dan kunt u
-bij te veel haalbare voorstellen - uw voorkeur aangeven over de voorstellen. Het is nog niet
duidelijk of dit een digitale of een echte bijeenkomst wordt. Dat ligt aan de coronamaatregelen
die dan gelden. We laten u op tijd weten wanneer en in welke vorm dit plaatsvindt.
Overleg en meer informatie
De gemeente overlegt over de aanpak van Nieuwe Meer en Groen met de buurtvereniging
Nieuwe Meer. Voor meer informatie: zie: www.haarlemmermeer.nI/nieuwemeergroen. U kunt
ook bellen met Jaap de Mos, projectmanager van de gemeente, via telefoonnummer 09001852.
Met vriendelijke roet,
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~arnÓKamphuis
Gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord

Denk mee:
Groen en recreatie in Nieuwe Meer
Tips voor een goed voorstel:

-

-

Omschrijf uw idee kort en krachtig
Beschrijf de plek zo duidelijk mogelijk
Uw idee is voor meerdere inwoners interessant

Wat is uw idee?

Wat is uw naam?

Wat is uw e-mailadres? *

* Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om contact met u op te nemen over uw idee, als dat nodig is. Daarna worden uw
gegevens verwijderd. Let op: de e-mails kunnen in uw ongewenste postvak terechtkomen.

