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Visie Ringdijk Haarlemmermeer
Zoals u in het Infobulletin van mei heeft kunnen lezen heeft de Gemeente Haarlemmermeer, aan de
hand van uitkomsten van gehouden participatiebijeenkomsten begin 2016 in diverse kernen die aan
de Ringvaart gelegen zijn, een Visie voor Ringdijk en Ringvaart opgesteld.
Alvorens de dorpsraad van Weteringbrug op deze visie ging reageren is om uw mening over deze
maatregelen gevraagd en een achttal reacties is daarop bij ons binnengekomen, waarvoor onze
hartelijke dank!
Mede met relevante gegevens uit deze reacties is een notitie opgesteld, die is ingesproken op de
gemeenteraadsvergadering van 11 mei j.l. Op de raadsvergadering van 18 mei heeft de
gemeenteraad vervolgens de visie goedgekeurd.
De heer D.D. Reneman, wethouder van o.a. Verkeer en vervoer, heeft dit project in zijn portefeuille.
Er is toegezegd dat, alvorens wijzigingen worden aangebracht conform de visie, er met de
betreffende dorpsraden in het kader van participatie weer om de tafel gezeten gaat worden.
We houden u op de hoogte!
Stichting Dorpsraad Weteringbrug

Bestemming voormalig SVOW-terrein
In november 2015 hebben we huis aan huis een enquête verspreid waarin om uw inbreng
gevraagd werd over ideeën met betrekking tot het voormalig SVOW-terrein.
Inmiddels hebben we op bijna de helft van de 200 uitgedeelde enquêtes een reactie gekregen,
hetzij een ingevulde enquête, hetzij een mondelinge toelichting. Bedankt daarvoor!
De enquête is het vaakst ingevuld door de direct omwonenden van het terrein en degenen die
eerder al vaak op het SVOW-terrein kwamen.
Sommigen hebben aangegeven de enquête niet in te vullen, omdat ze twijfelen aan de ruimte die
er is om zelf te bepalen wat er komt.
We willen jullie graag een korte terugkoppeling geven over de uitkomsten van de enquête.
Overduidelijk is dat de grote meerderheid een voorkeur heeft voor een sportbestemming al dan
niet gecombineerd met een andere bestemming.
Het uitgraven van een veld voor div. watersporten en
schaatsen had duidelijk niet de voorkeur. Ook voor
woningbouw zijn er meer tegenstanders dan voorstanders.
Hoewel hondenbezitters duidelijk graag een
hondenspeelveld zouden willen, is toch de meerderheid hier
op tegen.
Voor andere recreatieve ideeën, zoals het kleinschalig
kamperen, het speelterrein en mountainbike-parcours is ook
geen meerderheid.
Er is wel animo voor het creëren van ateliers voor workshops voor
jong en oud.

Daarnaast was er ook ruimte voor inbreng van eigen ideeën en
hieruit
kwam naar voren dat er wens is voor meer groenrecreatie (in de
vorm
van bebossing, wandelpark, natuurgebied en hondenpark) en een
meer maatschappelijke functie (zoals dagbesteding voor mensen met
een verstandelijke beperking of kleinschalige woonvoorziening).
Wat absoluut geen draagvlak krijgt in het dorp is een vuilstortplaats of
kerncentrale………
Alles bij elkaar optellend, lijkt het het meest haalbaar als er een gecombineerde functie van het
terrein komt, waarbij de nadruk ligt op recreatie (zowel sport (en verenigingen) als natuur) en zo
mogelijk aangevuld met een maatschappelijk initiatief.
We zullen nu als eerste opnieuw de gemeente benaderen om te vragen hoe wij verder in overleg
kunnen met hen over de ideeën die er zijn en hoe de participatie-werkgroep zijn vorm kan krijgen.
Op basis daarvan zullen we degenen die hebben aangegeven te willen helpen met het uitwerken
van een van de ideeën of deel willen nemen in de werkgroep uitnodigen voor overleg.
Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben of zelf nog een idee willen inbrengen, dan
kunt u een van ons even mailen of opzoeken.
Vicky Hartog
Josine Flink
Leimuiderdijk 490
Huigsloterdijk 25
vickmar@ziggo.nl
josineflink@live.nl

Hartveilig Weteringbrug
In het infobulletin van mei is een oproep gedaan om vrijwilligers te werven om van Weteringbrug een
hartveilig dorp te maken.
Maar liefst 17 mensen hebben zich aangemeld om een cursus reanimatie en gebruik AED apparaat
te volgen. Deze cursus zal worden gehouden in het dorpshuis en wordt aangeboden door de
dorpsraad.
Waarschijnlijk zal de cursus begin september plaatsvinden. Allen die zich opgegeven hebben krijgen
tijdig een persoonlijke uitnodiging.
De dorpsraad is heel blij dat zoveel inwoners van Weteringbrug zich, als het nodig is, voor de
medemens in willen zetten.
Heeft u de oproep vorige maand gemist, en denkt u ik wil ook wel meedoen?
Het is nog niet te laat om u alsnog aan te melden. Meer informatie vindt u op de site
www.hartveiligwonen.nl of u kunt contact opnemen met iemand van de dorpsraad.
Namens de dorpsraad,
Joke van Buijten
Tel. 071-3313698

Rabobank Sponsorfietstocht
Hebben jullie er al zin in.
Op zondag 25 juni 2017 kunnen jullie weer fietsen voor Stichting Dorpshuis De Kern.
Iedereen kan meefietsen, van jong tot oud en van recreatief tot professional.
Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden, routes en startpunten.
De te rijden afstanden zijn 20, 40, 60 of 100 kilometer.
De vergoeding per uitgereden afstand bedraagt respectievelijk € 3,-, €6,-,€9 of €12,voor Dorpshuis De Kern.
Het inschrijfnummer voor Stichting Dorpshuis De Kern is nummer 148.
Startpunten zijn o.a.
Biljartvereniging RBV, Drechtlaan (achter Partycentrum Keijzer), LEIMUIDEN.
Sportvereniging DOSR, Sportpad 17, ROELOFARENDSVEEN.
Er kan vanaf 9.00 gestart worden.

Kinderbingo
Op woensdag 10 mei was het weer zover…. tijd voor Bingo!
Even dachten we dat er niet zoveel kinderen zouden komen,
maar om 14.00 uur zaten 19 kinderen vol spanning met een
bingo kaartje voor hun neus. Sommige jonge kinderen
werden bijgestaan door Saskia, Ilone, Josine en Esther. Die
hadden soms de zware taak om wel 3 kaartjes in de gaten te
houden. Bedankt daarvoor!!
Cynthia en Anita lazen als twee ervaren bingo – omroepers
de nummertjes voor. We hebben twee rondes gespeeld,
waarbij iedereen elke ronde een prijs heeft gewonnen. Dat
maakt het wel zo leuk ! Tussen de rondes hadden we een korte pauze met limonade en een snoepje
om even bij te komen.
Wat ik altijd het leukste vind bij de bingo, is de spanning op het gezicht van de kinderen, wanneer je
merkt dat er bijna bingo gaat vallen. Sommige kunnen niet meer stil zitten of stil zijn….”Is 25 al
geweest?”, Pak 68, pak 68 !! of “Ik moet er nog 2!”of “Wat????” Dat laatste vond ik nog het
grappigst….alsof ik zachtjes praat !!!! haha
Bedankt dat jullie er waren. Het was weer gezellig!!!
Groetjes, Cynthia en Anita

Koninklijke onderscheiding 2017;
Op 27 april 2017 tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ontvingen 26 inwoners van de Haarlemmermeer een
koninklijke onderscheiding.
Zo ook Cor Steenwijk !!
Van harte gefeliciteerd Cor.
Toen Cor meegelokt werd naar Hoofddorp onder het mom dat een mede kerkraadlid
onderscheiden zou worden, had Cor nog geen idee dat hij naar huis zou gaan met een
onderscheiding.
Cor heeft vanaf zijn 16e jaar diverse vrijwilligersfuncties bekleed. van lid van de
gemeentelijke jeugdraad, penningmeester van de dorpsraad, betrokkenheid bij
jeugdwerkzaamheden van de protestantse kerken Oude en Nieuwe Wetering en vanaf
1987 vrijwel permanent voorzitter van het inmiddels met Alkmania gefuseerde
SVOW, voorzitter van de Jeugdcentrale, kerkvoogd, wijkouderling, penningmeester en
secretaris van de kerken en een stuwende kracht in het College van Kerkrentmeesters.
En ook in de agrarische sector heeft Cor zijn sporen wel verdiend.
Een hele lijst, dus de onderscheiding is dubbel en dwars verdiend. Nogmaals van
harte.

Ditjes en Datjes;


Dhr. Teun en mevr. Nely Snaterse – Griffioen ( voorheen wonende op Lisserweg 14 – nu
Middenoever 60, 2371 JG te Roelofarendsveen ) waren 30 mei 2017, 55 jaar getrouwd !!
Nog van harte gefeliciteerd….



Dhr. J.D. Wijsman en mevr. C.A. van der Vliet ( p/a Lisserweg 46) zijn op 10 juni 2017 45 jaar
getrouwd. Alvast gefeliciteerd !!



Dhr. Ton en mevr. Netty van Tol – Scheffers ( Lisserweg 5) zijn op 13 juni 2017 45 juni 2017,
45 jaar getrouwd . Ook alvast van harte gefeliciteerd !!



En Dhr. Paul en mevr. Lenie Rietbroek – Rietdijk ( Lisserweg 22 ) zijn 24 juni 2017, 40 jaar
getrouwd. Ook voor jullie… Gefeliciteerd.



In het infobulletin werd vermeld dat in Weteringbrug 3 buurtpreventie borden zou worden
geplaats, deze zijn inmiddels geplaatst. 1 bij de rotonde van de Lisserweg, 1 als je
Weteringbrug in rijdt vanaf de Oude Weteringse Brug, 1 op de Leimuiderdijk ongeveer ter
hoogte van huis Fam. Verpaalen.
Voor alle scholieren en studenten…. de laatste loodjes… met betrekking tot het wachten op
de examen uitslagen, wederom hopen dat Weteringbrug en Vredeburg gesierd gaat worden
door vlaggen met schooltassen eraan !!!!
Dit is het laatste infobulletin tot augustus, maar blijf kopij insturen, zodat we van elkaar op de
hoogte blijven wat er allemaal gaande is in onze mooie Weteringbrug / Vredeburg.
Mocht u op vakantie gaan, vergeet niet dat de inbreker dan juist NIET op vakantie gaat.
1. Sluit alles goed af
2. Vraag iemand om regelmatig uw brievenbus te legen of de stapel post bij de deur weg
te halen.
3. Zet ladders en vuilcontainers weg uit zicht, zodat de mogelijkheid om te klimmen
minder wordt.
4. Zet vooral niet op social media dat u op vakantie gaat of op vakantie bent.
5. Laat gordijnen open en vraag aan buren om deze af en toe eens dicht te doen.
6. Gebruik tijdschakelaars op de lampen in en om uw woning.
7. Leg een krant of tijdschrift op tafel, zodat het er leefbaar uit ziet.
8. Zo zijn er nog vele aandachtspunten… maak de inbreker het niet te makkelijk !!!
Uiterste inleverdatum kopij voor het infobulletin September 2017, is







vrijdag 25 augustus 2017

