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Onderzoek Groen en recreatie Nieuwe Meer en herbestemming SMG gelden.

Nieuwe Meer 19 april 2021

Geachte heer J. Mos en Jarno Kamphuis
Met verbazing heb ik uw brief “Groen en recreatie Nieuwe Meer” incl. reactie formulier dd. 6 april
2021 gelezen.
Ik ben samen met F.L. Buijs en C. Rijnsburger betrokken en verantwoordelijk geweest als VROM cie van
de Buurtvereniging Nieuwemeer bij de overleggen tav het beschikbaar komen van de SMG gelden,
voor ons Buurtschap en haar inwoners, te weten 1.08 milj. Welke bedoeld waren voor realisatie van
een recreatief fiets- / voetpad over het dijklichaam langs de Golfbaan The International. Deze
overleggen hebben oa. plaatsgevonden tijdens de realisatie van het Bestemmingsplan Nieuwe Meer
2007 en toen zijn deze plannen en gelden opgenomen in dit bestemmingplan en het geldende Erfpacht
contract, in samenspraak met de Golfbaan eigenaar, de gemeentelijke vertegenwoordigers en
contactpersoon namens Stichting Mainport & Groen.
Helaas is de realisatie van het beoogde recreatieve Fiets-/ voetpad nooit gerealiseerd, mede door;
(tegen de afspraken in), persoonlijke tegenwerking van de directeur M. Welling.
Toen de Stichting en haar gelden zijn overgedragen aan de Gemeente Haarlemmermeer, zijn er vragen
gesteld tijdens de raadsvergadering over de specifieke gelden, voor het beschreven project en
verzocht deze gelden als geoormerkt en voor ons buurtschap over te nemen. Dit is toen in de raad en
tijdens deze vergadering door de toenmalig wethouder toegezegd.
Al de inspanningen ten spijt hebben wij nog nimmer een andere bestemming kunnen aandragen.
Binnen de Buurtvereniging Nieuwe Meer zijn er wel ideeën aangedragen, waarvan er 2 op grote steun
kunnen rekenen, te weten het opwaarderen van het groen op het zgn Domeinen terrein / “de
Batterij”, tot een parkje met wandelpaadjes en wat klim- en trim toestellen en bijvoorbeeld insekten
hotel en/of ander educatieve middelen.
En het vervangen van het zeer gedateerde Buurthuis door een toekomst bestendig, groen en energie
neutraal buurthuis, met bijvoorbeeld zonnepanelen, waarin de verschillende buurt activiteiten zonder
(geluid)overlast kunnen blijven plaatsvinden.

Volgens mijn informatie, mede ondersteund door overleg met de toenmalige vertegenwoordiger van
de Stichting Mainport & Groen, voldoen deze aan de toenmalige doelstellingen.
Ik begrijp verder dan ook helemaal niet, waar de reductie van de gelden door zou zijn ontstaan, het
betreft immer gelden voor Nieuwe Meer en haar inwoners, als compensatie voor de gevolgen van het
voor aangehaalde BP Nieuwe Meer 2007 en Schiphol invloeden. Voor gebruik van, welk deel van deze
gelden zou vooraf overleg, dan wel toestemming moeten worden gegeven, omdat het hier speciaal
geoormerkt geld betreft.
Dit laatste heeft nimmer plaatsgevonden, want dan had ik dit zeker moeten weten gelet op mijn
inspanningen inzake deze gelden, welke door het huidige bestuur van de Buurtvereniging wordt
onderschreven. Alle gemeentelijke ideeën en/of plannen zijn dan ook voor haar eigen rekening, lijkt
mij. Ik zou eigenlijk eerder een toename van de gelden verwachten er is immer de mogelijkheid
geweest jaren rente te incasseren, over de 1.08 miljoen.
Ik zou graag met u over voorgaande van gedachte willen wisselen zoals ik ook al aan de
gebiedsmanager heb gemeld en dan tevens de hiervoor voorgestelde opties bespreken.
De door u aangedragen opties in uw brief voldoen mijns inziens niet aan doelstellingen, immers het
beheer van de Groene As rond de Golfbaan valt onder (financiële) verantwoordelijkheid van de
Golfbaan en die hoeft gelet op het niet nakomen van zijn eigen afspraken hier niet ook nog voor
beloont te worden. Het aanleggen van een voetpad tussen de “Bovenlandjes” en de Ringvaart valt hier
ook niet binnen en behoord mijns inziens te vallen onder het project vervanging Oude Haagse weg en
viaduct en beloofde beheer en inrichting van deze “Bovenlandjes”, zie hiervoor de nimmer
gerealiseerde plan tekeningen.
Het lijkt mij dan ook niet gepast als de gemeente komt met voorstellen voor ons compensatie geld,
zeker waar het gaat over onderhoud- en of projecten welke onder een ander, haar
verantwoordelijkheid valt.
Ik hoor graag een voorstel voor een gesprek hierover,

Hoogachtend namens, voormalige VROM Cie Lid, Buurtvereniging Nieuwe Meer.

E. Hoogenboom
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