
Verstuurd per mail aan de Griffie 

 

Gemeente Haarlemmermeer 
Vergunningen en Handhaving en College 

B&W 

Hoofddorp 

 

Nieuwemeer, 11 september 2018 

 

Geachte heer/ mevrouw, 

Dat 11 september in ons geheugen gegrift is door “de” verschrikkelijke herinnering staat buiten 
kijf, maar ik werd op deze bijzondere dag, bij thuis komst ook onaangenaam verrast. 

Ik woon aan de Ecologische zone rond de Golfbaan de International te Nieuwemeer, deze 

zone is een zwaar bestreden en bewaakte strook rond de Golfbaan, onderdeel van de Groene-
As. 

Gecombineerd met de verbreding van de A9 heeft de Golfbaan recent een “werk- / 
transportweg” aangelegd in de ecologische zone aan de rijksweg zijde en heeft hiervoor een 

deel van het dijklichaam voor afgegraven en hiermee de ecologische zone al eerder geweld 
aangedaan en het geplande recreatieve fietspad onmogelijk gemaakt. 

Tot mijn grote verbazing is vandaag de Golfbaan begonnen met het aanleggen van een nieuw 
afslag punt in de ecologische zone aan de Nieuwemeerdijk zijde. 

In het geldende Bestemmingsplan Nieuwemeer, het bij behorende Erfpacht contract en niet te 

vergeten de afspraken ten aanzien van de ecologische zone, is zeer duidelijk 

vastgelegd/afgesproken dat er GEEN Golf of andere sport activiteiten mogen plaatsvinden in 
deze ecologische zone. 

Ik verzoek u dan ook deze werkzaamheden per DIRECT te laten stilleggen tot dat er 
duidelijkheid is over de benodigde vergunningen en naleving van de gemaakte afspraken. 

Bijgevoegd treft u 3 foto’s van de recente NIET aangekondigde / vergunde werkzaamheden. 

Hopelijk stelt u mij niet weer teleur met u daadkracht zoals recent met de sloopactiviteiten in 
deze zelfde ecologische zone tijdens de aanleg van nieuwe hoofdwaterleidingen. 

In afwachting op uw (re)actie verblijf ik, 

hoogachtend, 

E. Hoogenboom 
Nieuwemeerdijk 366 
1171 NW BADHOEVEDORP 

Tel. 06 27 27 1958 
e.mail ehoogenboom@quicknet.nl 

 

Bijlage 3 locatie foto’s 
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