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Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

; Shantykoor “De Ringvaartzangers”
; Meezingkoor “Eigen-Wijs”

AGENDA OKTOBER
MAANDAG 10 OKTOBER
ZATERDAG 15 OKTOBER
MAANDAG 17 OKTOBER
DONDERDAG 20 OKTOBER
MAANDAG 24 OKTOBER
VRIJDAG 28 OKTOBER
VRIJDAG 28 OKTOBER
MAANDAG 31 OKTOBER

; Sjoelen
; HERFST klaverjassen en sjoelen
; Klaverjassen
; Senioren Spelmiddag
; Sjoelen
; Uitgaansdag Weteringbrug ( zie elders in dit bulletin)
; Uiterste inleverdatum kopij infobulletin
; Klaverjassen

AGENDA NOVEMBER
DINSDAG 1 NOVEMBER
MAANDAG 7 NOVEMBER

; Openbare Dorpsraadvergadering
; Sjoelen

Uitnodiging
voor de Openbare vergadering van de Dorpsraad Weteringbrug voor de inwoners van Weteringbrug
en Vredeburg.
Datum
: dinsdag 1 november 2016
Plaats
: Dorpshuis ‘De Kern’
Aanvang
: 20.00 uur
Agenda
: Opening en mededelingen door gespreksleider.
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.

Notulen vorige vergadering 6 september 2016.
Ingekomen en verzonden stukken.
Financiën.
d. Infobulletin
Beheer Dorpshuis.
f. S.B.O.H
Projecten Dorpsraad
g. Toekomst S.V.O.W. terrein
Jeugdwerk.
6. Wat verder ter tafel komt
Verkeer.
7. Rondvraag
Vredeburg.
8. Sluiting

Dorpsraad Weteringbrug en Vredeburg
Notulen van de Dorpsraadvergadering van dinsdag 6 september 2016
Opening en mededelingen door de gespreksleider.
Peter is vanavond de gespreksleider en opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom. Een
bijzonder welkom aan Angela van Wijk, ons nieuwe dorpsraadlid voor verkeer. Er zijn deze avond 13
mensen aanwezig.
1. Notulen vorige vergadering.
De notulen van de vergadering van 1 maart 2016 worden vastgesteld.
2. ingekomen stukken DR zomer 2016
1. 18 juli gem. Haarlemmermeer –vastgoed hervatting facturering.
2. 21 juli gem. Haarlemmermeer-gebiedsmanagement herbestemming S.V.O.W. terrein.
3. 1 augustus bedankkaart van Jan Smit.
4. 22 augustus brief m.b.t. herinrichten speelplaats Vuurbaak.

augustus, Meerwaarde; brochure ‘samen iets ondernemen’.
augustus, Kon. Ned. Heidemaatschappij: Brochure ‘Kern met Pit’.
augustus, Meerwaarde: brochure ‘perspectief voor iedereen’.
WMO-scan in uw dorpshuis? Platform Dorpshuizen Noord-Holland.
Nieuwsbrief september 2016 SBOH Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders
Haarlemmermeer.
10. Datum reservering Gebiedsteam-zuid: Abbenes, Kaag-dorp en Weteringbrug op 15 november
vanaf 15.00 uur in de St. Willibrordusschool, Hoofdweg 2034, 2158 MC Buitenkaag.
verzonden stukken: geen
3. Financiën.
Trijnie meldt dat het merendeel van de aangevraagde subsidie nog in behandeling is. De jaarlijkse
subsidie voor Koningsdag is afgewezen.
De RABO sponsorfietstocht, gehouden op 26 juni, heeft dit jaar € 33 opgebracht.
4. Beheer Dorpshuis.
De repetities van de koren zijn weer begonnen. Ook het klaverjassen en sjoelen gaat weer beginnen.
Het ledenaantal is ongeveer hetzelfde gebleven. De zeilclub gaat deze winter ook het dorpshuis weer
huren voor haar cursusavonden.
5.Projecten Dorpsraad
A. Jeugdwerk
De planning voor het nieuwe seizoen wordt volgende week weer gemaakt. De viswedstrijd komt
vanwege gebrek aan belangstelling te vervallen.
B. Verkeer, algemeen
Er ligt een hoop vervuilde grond bij de volkstuinen. Hierover is contact geweest met de gemeente en
de grond zou zo snel mogelijk weggehaald worden. Wij gaan het opnieuw bij de gemeente onder de
aandacht brengen.
Wij willen graag borden bij de ingangen van het dorp zodat iedereen kan zien dat wij gebruik maken
van een buurtpreventie-app. Als wij ons melden bij een landelijk netwerk krijgen wij die borden.
Marcel Jansen geeft aan dat er veel te hard gereden wordt in de Vuurbaak. Het is 30 km gebied.
Angela zal hier apart aandacht voor vragen in het infobulletin. Ook zullen wij verkeersmaatjes
bestellen en deze bij de ingangen van de vuurbaak plaatsen.
Het gras staat gevaarlijk hoog en ontneemt verkeersdeelnemers het zicht. Het gemeentelijk beleid is
dat er slechts twee keer per jaar gemaaid wordt.
C. Vredeburg
In verband met de afwezigheid van Bert geen mededelingen.
D. infobulletin
Geen bijzonderheden. Jolanda krijgt een compliment dat het blad er altijd verzorgd uit ziet en vooral
leuk is om te lezen.
S.B.O.H
Willy is vanavond niet aanwezig. De lang verwachte nieuwsbrief is inmiddels verschenen.
F. Toekomst S.V.O.W. terrein
Er is een brief ontvangen van Hannie van den Bosch over het terrein. W.V.C. blijft tot eind van dit
seizoen spelen op de terreinen. De club is groeiende, wil graag verlengen maar de gemeente geeft
nog geen duidelijkheid. Ook vanavond blijkt weer dat de aanwezigen deze avond hopen dat de
velden hun sportbestemming behouden.
6. Rondvraag.
Vicky wil graag iets extra’s organiseren voor de jeugd. Trijnie zegt dat daar wel ruimte voor is.
Jan Kroon vraagt of er iets gedaan kan worden aan de paaltjes voor zijn huis. Wij zullen het nogmaals
bij de gemeente aankaarten.
Coby: 11december komt Zondagmiddagpodium naar ons dorpshuis. De zoon van Jules de Corte zal
dan liedjes van zijn vader ten gehore brengen.
Coby vraagt of er nog iets georganiseerd gaat worden voor de inwoners van Weteringbrug. Nadere
mededeling hierover volgt zodra het besproken plan klaar is.
7. Sluiting
Peter sluit de vergadering om 21.45 uur.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 1 november.
5.
6.
7.
8.
9.

Even voorstellen; Angela van Wijk
Mijn naam is Angela van Wijk en wil graag iets betekenen voor het dorp.
Als eigenaar van een touringcar en limousine taxi bedrijf “Doelen”te Schiphol heb ik wel wat met alles
op wielen.
Tijdens de afgelopen Dorpsraadvergadering zijn er opmerkingen gekomen over de Vuurbaak dat er te
hard wordt gereden.
Graag jullie aandacht hiervoor.
Er zullen bij allebei de ingangen van de Vuurbaak 2 verkeersmaatjes worden geplaatst om;

Iedereen er op attent te maken ; RIJ VOORZICHTIG !!!!
Mochten er vanuit het dorp meer opmerkingen / aandachtspunten zijn wat betrekking heeft op
VERKEER, schroom dan niet om mij te benaderen,
daarvoor ben ik bereikbaar op het adres; Leimuiderdijk 479 of angelavwijk@ziggo.nl.

Vrijwillige bijdrage 2016
Het nieuwe seizoen is alweer gestart met onze activiteiten.
Hiervoor vragen wij aan u, zoals ieder jaar, een vrijwillige bijdrage voor het werk van
Dorpsraad Weteringbrug en Dorpshuis De Kern.
Speciaal voor de nieuwe inwoners van de dorpen een uitleg van de activiteiten.










De activiteiten die wij organiseren zijn o.a.
De wekelijkse kaartavonden en sjoelavonden.
De bijeenkomsten voor de senioren.
De knutselmiddagen voor de jeugd.
Disco voor de jeugd
De 2 maandelijkse Dorpsraadvergaderingen.
Viering van Koningsdag.
4 mei herdenking.
En nog veel meer……..

U bent als inwoners van Weteringbrug en Vredeburg altijd welkom bij deze activiteiten.
De data voor de verschillende activiteiten zijn te lezen in ons maandelijkse INFOBULLETIN die gratis
bij u in de brievenbus komt.
Graag een vriendelijk verzoek om uw bijdrage over het jaar 2016, € 7,50 of wat u kunt missen, via de
bankrekening van Stichting dorpshuis De Kern over te maken.
Bankrekeningnummer NL53 RABO 0352 4013 62.
Bedankt, namens het bestuur
Trijnie Baas, penningmeester
Beste Weteringbruggers en Vredeburgers,
Gaat u mee het dorp uit???
Vrijdag 28 oktober gaan we een daagje uit met de bus.
We vertrekken om 9.30 uur vanaf het dorpshuisplein en zijn rond 16.00 uur weer terug in ons
dorp.
We gaan via een mooie route naar Maarsbergen, locatie de Weistaar.
Waar we koffie gaan drinken, uiteraard met gebak.
Na een filmpje over het maken van kaas,en het proeven hiervan, kunt u het kaas en botermuseum
bezoeken.
Rond de klok van 13.00 uur volgt dan de koffietafel.
Hierna kunt u de landwinkel bekijken of wie weet wel boerengolfen.
Uw bijdrage voor deze dag is € 15,00 per persoon.
Deze dag wordt mede mogelijk door Stichting Meerwind en Stichting Dorpsraad
Weteringbrug.
Aanmelden voor deze dag bij;
Trijnie Baas ,
Lisserweg 31 of via de mail tr.baas-jansen@wxs.nl
Coby van der Lip Vuurbaak 5 of via de mail coby@vdlip.nl
Wel graag voor 14 oktober!!!!!!!

Vredeburg
Mijn stukje over Vredeburg was vorige keer te laat ingeleverd, zodat ik nu hopelijk op tijd ben voor
plaatsing. Er is de afgelopen zomer veel gebeurt in Vredeburg. Bij de familie Roos was groot verdriet
omdat zij afscheid hebben moeten nemen van hun lieve, zorgzame vrouw, moeder en oma,
mevr. Heiltje Roos Möhlen. Wij wensen de familie veel sterkte toe.
De familie Hamerling heeft ons verlaten en heeft een nieuwe plek gevonden in Rijnsburg. Veel geluk
toegewenst namens de Vredeburgers en wie weet tot ziens.
Dat betekend dat er nieuwe bewoners op nr. 149 komen wonen en dat zijn Jan en Denise Akerboom
met hun 2 kleine kinderen. Niet onbekend in onze buurt, want zij hebben gewoond op de Kaagweg en
zoeken het nu dus hogerop. Veel woongenot toegewenst in ons mooie Vredeburg.
Lief en leed in ons kleine buurtschap ! Laten we proberen om er voor elkaar te zijn.
De gemeente heeft weer een poging gedaan om de wateroverlast van de brug op te lossen maar is
niet verder gekomen dan het ophalen van de afwateringsgoot. Jammer dat ze de afwateringsgoot niet
een metertje verder gemaakt hebben. Bij 152-153 loopt het water als een rivier naar beneden en na
de zoveelste melding sinds de nieuwe brug er is, wordt dit probleem gewoon genegeerd.
Misschien iets om op te pakken door de nieuwe gebiedsmanager ?
Na vele jaren als gebiedsmanager heeft mevr. Hannie v.d. Bosch een nieuw deel van de
Haarlemmermeer onder haar hoede gekregen en ik denk dat er wel een gelegenheid komt om met de
nieuwe gebiedsmanager van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen in Vredeburg.
De bel van de brug blijft een irritante factor en het schijnt erg moeilijk te wezen om daarin verandering
aan te brengen. Ook zijn er brugwachters die er een sport van maken om veel via de luidsprekers te
discussiëren met bootbezitters. Misschien een cursusje duidelijk articuleren en goed uitspreken in
plaats van onnodig schreeuwen door de luidspreker??
De snelheid in Vredeburg ( 30 ) blijft voor veel automobilisten een grote bron van ergernis. Zij willen
het liefst met hoge snelheid, soms 8o, door ons dorp. Zij hebben geen oog voor de schoonheid van
Vredeburg, parel aan de Ringvaart en haar bewoners !
Jammer dat wij deel uitmaken van een sluiproute en dat de verkeer remmende maatregelen niet
werken. Weer een groot probleem voor de gemeente, waar zij geen goede oplossing voor hebben. Dit
geldt natuurlijk voor alle kernen langs de Ringvaart. En na een prachtige, uitgestelde zomer gaan we
weer langzaam richting winter en hoop ik dat de herfst zich rustig zal gedragen.
Bert

Verslag laatste Viswedstrijd Weteringbrug 2016
De jaarlijkse Weteringbrugse viswedstrijd werd dit jaar 17 juni jl. gehouden.
De voortekenen waren goed; prima visweertje, lekkere vette wormen en een uitnodigende Ringvaart.
Hengelsportvereniging Haarlem e.o. had, kosteloos, keurig voor een ontheffing voor 20 deelnemers
gezorgd waardoor er zelfs geen eigen visvergunning nodig was.
En er waren mooie bekers te vergeven.
Om 19.00 uur gaf Huug het startsein aan al die vissers die waren komen opdagen. De toeter die
oppervisser Huug daarvoor ieder jaar uit het vet trekt was echter niet nodig. Er waren namelijk maar 4
vissers!

De gevangen vissen werden nauwkeurig door Huug opgemeten

De winnaars 2016

De vissen hadden een duidelijke voorkeur voor de hengel van Leo van Hameren. 4 vissen wisten zijn
haak te vinden. En de grootste vis was ook voor zijn rekening; maar liefst 44,5 cm!
Met een totaalvangst van 94 cm werd Leo van Hameren de Weteringbrugse Viskampioen 2016. De
2e plaats was voor Martin de Dekker met 17,5 cm. De 3e plaats was voor Leanne Hoogenboom. Zij
had bijna beet.

Gezien de geringe opkomst heeft de organisatie (Huug, Enny, Vicky) besloten dat dit
voorlopig de laatste viswedstrijd was. Wanneer er blijk is van meer animo dan pas willen we
het weer organiseren; zo'n avondje aan het water is namelijk altijd gezellig.
Coby; hartelijk dank voor het iedere keer weer verzorgen van de koffie en thee!
Vicky Hartog

Wet ruimtelijke ordening ; Ontwerpbestemmingsplan ‘Ringvaart’
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het water van de ringvaart, voor zover die binnen
Haarlemmermeers grondgebied ligt.
Het plan heeft tot doel de landschappelijke waarde van de ringvaart te behouden en de recreatieve
mogelijkheden te benutten door een nadere regeling te geven voor de bouw van steigers,
aanmeervoorzieningen en meerpalen in het water in aanvulling op geldende planologische
regelingen.
Steigers en aanmeervoorzieningen worden in dorpen en bij aaneengesloten lintbebouwing langs de
ringdijk in omvang en situering gereguleerd.
Daarbuiten worden alleen steigers voor recreatiedoeleinden en voor passanten en speciale
voorzieningen (botenverhuur, camping, scouting) mogelijk gemaakt.
Het plan en de bijbehorende documenten kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
En de stukken liggen ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp.
De ter inzageligging begint op 23 september 2016 en duurt zes weken.
Whatsapp groep – Buurtpreventie
We hebben in Weteringbrug een kleine groep bewoners die deel uitmaken van de buurt whatsapp
groep die bij onraad of in onveilige situaties elkaar via de whatsapp op de hoogte te brengen.
Goede samenwerking is daarom van groot belang om dit als succes te maken.
Naast samenwerken is de zichtbaarheid van zo’n groep in ons dorp ook van groot belang. Daarom is
er een aanvraag naar de gemeente gegaan of er waarschuwingsborden geplaatst kunnen worden
waarop wordt aangegeven dat er aan buurtpreventie wordt gedaan via een whatsapp groep.
De aanvraag is ontvangen en we kunnen als dorp in aanmerking komen voor een aantal borden, mits
wij als whatsapp groep aangemeld zijn bij wabp ( whatsapp buurtpreventie = landelijk) en dat de
whatsappgroep bestaat uit minimaal 20 bewoners.
We zijn inmiddels aangemeld bij de wabp.
En mochten er nog bewoners zich willen aansluiten bij de whatsapp groep, kan dit uiteraard nog
steeds. Dit kunt u doen door middel van een mail te sturen naar infobulletin.weteringbrug@gmail.com
met uw naam en uw 06 nummer en dan wordt u toegevoegd aan de whatsapp groep. Hoe groter de
groep, hoe beter het zou kunnen werken. Dus meld u aan.

Ditjes en Datjes
 De familie Klomp – van der Luit heeft afscheid moeten nemen van Greet Klomp, zij is
overleden op 19 september. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.








Welkom bewoners van Lisserweg 27. Nu nog aan het klussen aan jullie huis, maar straks
heerlijk wonen in Weteringbrug. Veel woonplezier in ons mooie dorp.
Welkom ook voor de bewoners op de Leimuiderdijk ( oude huis Krijn Schijf ). Hopen jullie ook
eens te zien bij de verschillende dorpsactiviteiten.
Per 1 december 2016 gaat gebiedsmanager Mevr. Hannie v.d Bosch vervangen worden door
Dhr. Jos Bontekoe en assistent gebiedsmanager blijft Dhr. Peter de Waard
De berg grond aan het begin van het schelpenpad / nabij de rotonde is verwijderd.
De organisatie van de jeugd / knutselmiddagen gaat deze week weer om de tafel om weer
een aantal woensdagmiddagen te gaan plannen om leuke dingen met de jeugd te gaan doen.
Mocht u verder nog meer lief en leed met ons willen delen, stuur even een mailtje naar
infobulletin.weteringbrug@gmail.com en dan zal het geplaatst worden in het eerstvolgende
bulletin.
Fijne maand !!!!

