Raadsadres dd 20 september 2012
in te spreken om 17 uur vooraf aan de raadsvergadering
in Hoofddorp voor de gemeenteraad van Haarlemmermeer.

een item wat ons (GRRRas) zeer aan het hart gaat:
enkelen van u kennen ons nog als verwoed voorstander v/h
schonen van ‘t ernstig vervuild grondwater onder SRE golf-terrein.
Dat zou kunnen met behulp van bacteries en toevoeging van zuurstof
maar men miste inzet uit te zoeken welke bacterie hiertoe bekwaam is.
Schonen van het grondwater
strandde op het niet willen maken v/e verdeelsleutel voor de onkosten tussen
RijksWaterStaat, Provincie, gemeente Haarlemmermeer, SchipholRealEstate.
Allen betrokken bij een decennia’s durende dichting van deze zand winning put
welke uitgegraven werd voor de aanleg van A-4 en A-9, en alwaar het nu
ondanks ’n meer terug storten dan er uitgegraven is, blijft weg/verzakken….
M.n. het ziekenhuisafval, dat erin is gedumpt, kan ernstige risico’s veroorzaken.
Dit debacle ‘eindigde’ met SRE te verplichten tot het repareren van de pomp,
dat het water naar Schiphol afvoert. Ook de grondwaterstromen zouden –aldus
gegeven info- naar Schiphol wegvloeien…(daarbij verdwijnt vervuiling niet)

Dan nu:
op dit ogenblik worden er plannen ontwikkeld om De OEVERlanden (stadsdeel
Nieuw West) en het a’damse bos nog attractiever te maken.
Daarbij hoort ook een rondje om De Nieuwe Meer.
Vraag : hoe staat u als gemeenteraad van Haarlemmermeer er tegenover om
vanaf de Oude Haagseweg brug een route te plannen ter zijde van de golfbaan
door de Koekoekslaan en daarna verder een nieuwe route te ontwikkelen door
uw groen naar de volgende brug over de Ringvaart richting A’damse bos ?
Immers: Groene As bevindt zich aan beide zijdes van de Ringvaart.
Nu bij het herstel van deel Ringvaartdijk Oost (van Oude Haagseweg brug tot
aan de molen) een mooie GROENE AS gewaarborgd wordt, valt er aan een
oversteek naar de Haarlemmermeer-zijde in feite niet langer te ontkomen
Tot zover wat dit onderwerp aangaat voorlopig
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Dan een korte evaluatie van de voor de SRE golfbaan verplaatste 2 agrariërs

Waar het omgaat, is dat een verplaatsing niet afgerond is met
een uitkoopsom. Kijk , evalueer en wil weten hoe iets verder
verloopt om leed bij anderen voortaan voor te zijn.

Situatie agrariërs Anja Baars en Jacob Hopman
boerderij verplaatsing door SRE golfterrein van Koekoekslaan naar IJweg
In een tafelgesprek (waarbij Ineke Ebbink en Manfred v/d Heijde getuige zijn)
belooft wethouder Bezuijen er echt alles aan te doen om vergunningen in orde
te maken als ze maar vertrekken…’t maatschap koopt 20 bunder aan de IJweg.
Daarna wil wethouder Bezuijen haaks op plannen van ‘n minister de 2 ½ maal te
vergroten hoofdleiding elektra aan de IJweg-zijde van de N 205 houden om aan
de andere zijde huizen te kunnen bouwen. Hierdoor vervalt voor Baars/Hopman
de optie om op hun 20 bunder een nieuw woonhuis te kunnen bouwen.
Op 8 Juni 2011 krijgt boer Jacob ’n attackje ; een dag later verneemt wethouder
Bezuijen van de minister, dat de vergrote elektra hoofdleiding toch aan de
andere zijde van N 205 komt, weliswaar in de grond.
De bestemming op de locatie van Baars/Hopman (06- 403 512 76) nu :
hun voorstel is het huis wat verder van de weg af te bouwen om
1. hun buren te vrijwaren van de nieuwbouw
2. vee wat je in de gaten moet houden vlak voor huis te kunnen plaatsen,
e doch wethouder Bezuijen wil één lijn aanhouden met woningen aan de weg,
terwijl die lijn elders wel doorbroken is (exacte info bij baars/hopman)
beleefd verzoek :
is wethouder Bezuijen bereid zijn toezegging na te komen alle medewerking te
verlenen aan noodzakelijke vergunningen voor het verplaatsen van dit agraries
bedrijf met woonhuis nu nieuwe elektra hoogspanning geen probleem meer is.

De tweede agrarier t.w. paardenfluisteraar FRED Hosselet
Nu in Friesland in een hem vreemde omgeving -inmiddels nagenoeg totaal blind
vertoeft Fred in een tijdelijk camping huisje, waardoor hij niet voldoet aan de
voorwaardes voor de aanschaf van een blindengeleide hond. Alles is redelijk
verlopen, aldus Fred, die wel opeens met navorderingen te maken kreeg. Hij is
druk doende om alsnog een boerderij met bushalte in de buurt te vinden…belt
u hem zelf even (06- 17 555 629) dat wordt bijzonder gewaardeerd.
namens GRRRas

m vr gr JOYsea (06- 30044688)
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