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JAARVERSLAG	VERENIGING	DORPSRAAD	BADHOEVEDORP	2015	
	
NIEUWE	KOERS!	
	
2015	kenmerkt	zich	voor	de	Vereniging	Dorpsraad	Badhoevedorp	(VDB)	als	een	jaar	van	
vernieuwing	met	een	nieuwe	koers.	Die	nieuwe	koers	vertaalt	zich	in	het	actief	betrekken	
van	inwoners	en	gemeenteraadsleden,	door	samenwerking	zoeken	met	andere	organisaties	
en	door	het	nóg	meer	inzetten	op	eigen	voorstellen	voor	de	inrichting	van	het		toekomstige	
Badhoevedorp.	

	
Meer	interactieve	Dorpsraadbijeenkomsten	
	

Om	inwoners	en	gemeenteraadsleden	actiever	te	
betrekken	werd	aansluitend	aan	de	Algemene	
Ledenvergadering	in	mei	het	eerste	Dorpsraadcafé	
gehouden.	Een	eerste	stap	om	te	weten	te	komen	
welke	onderwerpen	Badhoevedorpers	bezig	houden.	
Dit	werd	vervolgd	met	de	Stamtafel	op	de	jaarlijkse	
braderie,	waar	bezoekers	konden	aanschuiven.		De	
opbrengst	aan	dorpsbrede	thema’s	is	terug	te	vinden	in	

de	zomer-Ons	Dorp	en	hieronder	bij	“thema’s	in	2015”.		In	plaats	van	eenmaal	per	kwartaal	
werd	maandelijks	een	openbare	bijeenkomst	gehouden	op	de	laatste	maandag	van	de	
maand.	De	vorm	van	de	Dorpsraadbijeenkomsten	was	het	afgelopen	jaar	in	ontwikkeling.	
Afwisselend	stond	actieve	inbreng	van	bezoekers	centraal	–	men	kon	zelf	een	onderwerpen	
aandragen	om	te	bespreken	-	of	werd	een	thema	gepresenteerd.	Deze	openbare	
bijeenkomsten	trokken,	afhankelijk	van	het	onderwerp,	tegen	het	eind	van	het	jaar	rond	de	
50	bezoekers.		
	
Meer	communicatie	
	
Ook	de	communicatie	naar	inwoners	werd	vernieuwd.	De	vernieuwde	Website	van	de	VDB	
werd	eind	2014	gelanceerd	en	er	is	in	2015	geprobeerd	de	informatie	zoveel	mogelijk	
actueel	te	houden.	De	digitale	Nieuwsbrief	kwam	zevenmaal	uit	en	ontwikkelde	zich	steeds	
meer	tot	een	instrument	waarmee	het	bestuur	van	de	VDB	geïnteresseerden	snel	en	
efficiënt	op	de	hoogte	kon	brengen.	Daarmee	werden	steeds	meer	mensen	bereikt.	De	
papieren	VDBskrant	“Ons	Dorp”	verscheen	in	de	zomer	en	werd	dorpsbreed	verspreid.	
Aankondigingen	van	Dorpsraadbijeenkomsten	verschenen	in	het	Witte	Weekblad	en	ook	
werden	verschillende	malen	persberichten	uitgestuurd	naar	de	lokale	kranten	en	huis-aan-
huis-bladen	om	standpunten	en	activiteiten	onder	de	aandacht	te	brengen.	Dat	gebeurde	
ook	via	Meerradio.	

	
Externe	contacten		
	
De	VDB	had	veelvuldig	contact	met	de	gemeente	in	2015.		Langs	formele	weg	gebeurde	dat	
door	het	inspreken	bij	gemeenteraadsvergaderingen	(over	het	gebied	rond	het	
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Dorpshuis/Park	Quatrebras,	over	het	groen,	over	de	bussen	en	over	de	fietstunnel	in	
Oostelijk	Badhoevedorp).	Ook	werden	adviezen	gegeven	aan	het	College	van	B&W	(Park	
Quatrebras	en	Veldpost).	Daarnaast	maakte	de	VDB	gebruik	van	de	mogelijkheden	om	een	
zienswijze	in	te	dienen	op	de	plannen	voor	de	Veldpost,	voor	Lentezijde	en	geluidschermen	
bij	de	A9,	maar	ook	voor	de	schoolzone	en	MER	Schiphol.	
	
Vanuit	de	VDB	namen	vertegenwoordigers	deel	aan	het	participatiesysteem	voor	de	
Gebiedsontwikkeling	Badhoevedorp	-	bestaande	uit	het	Communicatie/Participatieoverleg,	
de	Klankbordgroep	en	de	begeleidingsgroepen	Groen	en	Water,	Bereikbaarheid	en	
Mobiliteit	en	Voorzieningengebied/	Park	Quatrebras.		De	VDB	heeft	vraagtekens	bij	de	
geringe	mate	van	transparantie	van	deze	groepen.		
Daarnaast		nemen	we	deel	aan	het	beheeroverleg.	Het	overleg	met	ambtenaren	is	
constructief,	maar	als	gevolg	van	de	vele	deelplannen	verdwijnt	vaak	zicht	op	het	geheel.		
	
Ook	met	wethouders	werd	overlegd.	Naar	aanleiding	van	de	ontwikkelingen	rond	het	
Voorzieningengebied/	Park	Quatrebras	vond	een	gesprek	plaats	met	wethouder	Reneman,	
de	werkgroep	Sociaal	Domein	bracht	een	bezoek	aan	wethouder	Horn	en	aan	het	eind	van	
het	jaar	spraken	de	wethouders	Reneman	en	Elzakalai	met	het	bestuur.	
	
Gemeenteraadsleden	van	vrijwel	alle	politieke	partijen	zijn	rondgeleid	in	het	gebied	rond	
het	Dorpshuis	zodat	zij	zich	zelf	van	de	lokale	situatie	op	de	hoogte	konden	stellen.		Ook	
werden	gemeenteraadsleden	als	toehoorder	uitgenodigd	bij	de	Dorpsraadbijeenkomst	van	
november	2015,	waarin	het	bewonersvoorstel	voor	onder	meer	het	behoud	van	het	
Anemoonpad	werd	besproken.		
	
In	2015	werd	duidelijk	dat	de	Stadsregio	Amsterdam	
verantwoordelijk	is	voor	het	Openbaar	Vervoer	en	
zodoende	bepaalt	hoe	bereikbaar	Badhoevedorp	is.	Namens	
de	VDB	werd	tweemaal	ingesproken	bij	een	vergadering	van	
de	commissie	Verkeer	en	Vervoer	van	de	Regioraad,	waarin	
ook	leden	van	de	gemeenteraad	Haarlemmermeer	zitting	
hebben.			
	
In	de	loop	van	het	jaar	werden	wij	verschillende	malen	van	informatie	voorzien	door	de	
milieugezondheidskundige	van	de	afdeling	Medische	Milieukunde	van	de	
GGDKennemerland.		Daarmee	onderbouwden	wij	onze	adviezen	en	zienswijzen.	In	
november	2015	gaf	zij	een	presentatie	op	de	Dorpsraadbijeenkomst.		
	
Contacten	met	andere	Dorps-en	Wijkraden	onderhouden	wij	via	het	Kernenoverleg	
(viermaal	per	jaar)	Met	Buurtvereniging	Nieuwemeer	is	het	contact	intensiever.		
Vertegenwoordigers	van	Nieuwemeer	nemen	deel	aan	de	werkgroep	Sociaal	Domein.		
	
Binnen	het	dorp	werd	samenwerking	gezocht	met	de	Stichting	Maatvast	,	niet	alleen	over	
deelname	aan	de	programmacommissie	maar	ook	over	het	gezamenlijk	ontwikkelen	van	
dorpsgids,	sociale	kaart	en	activiteitenoverzicht.	Al	langer	neemt	de	VDB	deel	aan	overleg	
rond	de	Sociëteit	Badhoevedorp,	die	in	september	officieel	van	start	ging	-	een	initiatief	van	
Maatvast,	Meerwaarde,	Meerwende	en	Amstelring	om	op	ook	zondag	een		ontmoetingsplek	
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te	organiseren	voor	(kwetsbare)	ouderen.		Tot	slot	werd	bij	acties	voor	de	bussen	samen	
opgetrokken	met	de	Vrouwenvereniging	Badhoevedorp.	
	
Wisselingen	in	bestuur;	ereleden	en	vrijwilligers		
	
In	januari	trad	voorzitter	Anne	Marie	Kamevaar-Kegel	aan,	waardoor	interim-voorzitter	
Vincent	Haaker	zich	weer	geheel	aan	zijn	taak	als	penningmeester	kon	wijden.	In	de	loop	van	
het	jaar	werd	bestuurslid	Bob	van	Velthuijzen	vice-voorzitter	en	kreeg	de	VDB	ook	een	
nieuwe	secretaris,	Margriet	Rietmeijer.	Oud-secretaris	Joke	Schutte	bleef	lid	van	het	bestuur	
en	Kees	Koopman	meldde	zich	als	kandidaat-bestuurslid.	Vrijwilligers	Philip	Helmer	en	
Wijnand	Uitman,	die	jarenlang	zeer	actief	zijn	geweest,	namen	afscheid	wegens	verhuizing	
en	werden	beiden	benoemd	tot	erelid.	
Er	waren	in	2015	inclusief	de	bestuursleden	veel	vrijwilligers	actief	bij	de	VDB	Dorpsraad	
Badhoevedorp.	Zij	namen	deel	aan	de	werkgroepen	SPL	,Groen,	Bereikbaarheid	en	Sociaal	
Domein,	aan	het	project	InfoBadhoevedorp	of	ondersteunden	bij	
(Dorpsraad)bijeenkomsten.			
	
Participatieproject	
	
De	VDB	ontving	in	2015	subsidie	van	de	gemeente	om	de	participatie	van	inwoners		en	
samenwerking	met	de	gemeente	te	verbeteren.		Allereerst	hebben	wij	onze	manier	van	
werken	veranderd	zodat	meer	mensen	bij	de	VDB	betrokken	raakten	of	een	actieve	inbreng	
konden	krijgen.	Deze	verandering	voltrok	zich	op	eigen	kracht	met	de	inzet	van	onze	
vrijwilligers	en	bekostigden	wij	uit	ons	eigen	budget.	Voor	het	participatieproject	zijn	wij	op	
zoek	gegaan	naar	een	goede	participatie-methode,	waarbij	wij	ons	vooralsnog	op	de	
besluitvorming	richtten.		Er	is	geprobeerd	om	met	de	gemeente	gezamenlijk	tot	een	keuze	
voor	een	geschikt	onderwerp	van	het	project	te	komen.	Een	aantal	onderwerpen	is	de	revue	
gepasseerd,	maar	in	2015	zijn	wij	niet	tot	overeenstemming	gekomen.	Wat	ons	betreft	stond	
het	Centrum	bovenaan	op	onze	lijst,	waarbij	samenwerking	met	winkeliers	en	ondernemers	
vanzelfsprekend	zou	zijn.		
	
ONDERWERPEN		IN	2015		
	
De	onderwerpen	waarop	de	VDB	actief	is	sloten	voor	een	deel	al	goed	aan	bij	de	dorpsbrede	
thema’s	die	inwoners	aandroegen:		woningen,	openbaar	vervoer	en	bereikbaarheid,	
gezonde	leefomgeving,	een	levendig	dorp	met	activiteiten	en	een	aantrekkelijk	centrum,		
betrokken	worden	bij	de	inrichting	van	het	dorp	(participatie).	
	
VAN	A	NAAR	B	
	

De	bussen	
Medio	mei	2015	werd	het	langzamerhand	griezelig	duidelijk	wat	de	plannen	van	de	
Stadsregio	voor	Badhoevedorp	gingen	betekenen:	per	13	december	2015	werd	buslijn	
192	opgeheven	en	reed	de	‘gestrekte’	bus	145	alleen	nog	maar	over	de	Burg.	
Amersfoordtlaan,	met	als	eindhalte	Station	Lelylaan.		Na	oproep	van	de	VDB	kwamen	200	
emails	binnen	bij	de	Reizigers	Adviesraad	van	de	Stadsregio,	die	deze	terzijde	legde.		In	
juni	sprak	de	VDB	in	bij	de	Regioraad,	samen	met	de	Dorpsraad	Sloten,	om	te	proberen	
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het	tij	te	keren.	In	september	werd	de	
gemeenteraad	bezocht	door	ruim	75	
Badhoevedorpers	gewapend	met	spandoeken,	
waarvan	een	aantal	de	raad	mondeling	liet	
weten	welke	gevolgen	deze	toekomstige	
wijzigingen	voor	Badhoevedorpers	zouden	
hebben.	De	voordelen	voor	velen	zouden	vele	
malen	groter	zijn	dan	de	nadelen	voor	
Badhoevedorp,	meende	de	wethouder	en	de	
gemeenteraad	vond	het	een	goed	plan.	

Opnieuw	werd	er	gepleit	bij	de	Regioraad,	maar	zonder	succes.	12	december	was	een	
sombere	dag	en	een	van	de	bewoners	had	uit	protest	dan	ook	de	vlag	halfstok	gehangen	
bij	een	van	de	bushaltes,	die	bus	145	voor	het	laatst	aandeed.	Voor	de	inwoners	waren	de	
reacties	van	de	Stadsregio,	gemeenteraad	en	wethouder	teleurstellend.			De	VDB	zal	
pogen	om	bij	de	plannen	voor	2017	en	2018	zo	vroeg	en	zo	veel	mogelijk	invloed	uit	te	
oefenen	om	te	zorgen	dat	in	de	toekomst	het	openbaar	vervoer	verbetert.	

	
Schipholweg,	Sloterbrug	en	Ringdijkbeleid	
Tijdens	het	politiek	café	van	de	VVD	hield	de	VDB	een	pleidooi	voor	het	afwaarderen	van	
de	Schipholweg	.	Maar	in	2015	zijn	hierover	geen	beslissingen	genomen.	
Net	als	over	een	eventuele	nieuwe	Sloterbrug;	het	wachten	is	hier	op	een	besluit	van	de	
gemeente	Amsterdam	over	bijdragen	in	de	kosten.		
Wel	kwam	de	gemeente	met	een	plan	voor	het	Ringdijkbeleid.	Alle	Ringdijkkernen	
zouden	in	2015	/2016	worden	bezocht	om	problemen	en	oplossingen	op	allerlei	gebieden	
te	inventariseren.	De	VDB	was,	samen	met	andere	Dorps-en	wijkraden,	van	mening	dat	
de		verkeersveiligheid	nu	toch	prioriteit	moest	hebben	en	als	eerste	aangepakt	moest	
worden;	verkeersveiligheid	op	de	dijk	is	immers	al	jaren	een	probleem.	In	de	
gemeenteraad	is	steun	voor	dit	standpunt.		
	
Wandelen	en	fietsen	
Bij	veel	Dorpsraadbijeenkomsten	bleek	dat	matig	onderhouden	looproutes	een	probleem	
geven	voor	bereikbaarheid	te	voet	in	het	dorp,	zeker	voor	mensen	met	een	beperking.	
Via	het	beheeroverleg	werd	dit	bij	de	gemeente	aangekaart,	echter	nog	zonder	resultaat.		
Ook	veilige	fietsroutes	voor	de	jeugd	(oversteek	Schipholweg)	waren	een	terugkerend	
onderwerp	van	overleg.	Om	een	schoolzone	goed	in	te	passen	in	het	oorspronkelijke	
verkeerscirculatieplan	bleek	een	bezwaarprocedure	noodzakelijk.		
Over	de	aanleg	van	het	fietstunneltje	aan	de	Oostkant	van	Badhoevedorp	werd	in	het	
najaar	door	VDB	en	Nieuwemeer	ingesproken	bij	de	gemeenteraad.	Dit	fietstunneltje	zou	
het	mogelijk	moeten	maken	om	het	Amsterdamse	Bos	op	een	veilige	manier	te	bereiken;	
het	zou	volgens	afspraak	met	Buurtvereniging		Nieuwemeer	aan	moeten	sluiten	op	een	
recreatief	fietspad	waarvoor	geoormerkte	gelden	door	de	Provincie	ter	beschikking	
waren	gesteld.	Helaas	bleek	de	gemeente	buiten	bewoners	om	andere	afspraken	te	
hebben	gemaakt	met	het	golfterrein	dat	naast	het	beoogde	fietspad	ligt.		Aan	het	eind	
van	het	jaar	waren	de	vooruitzichten	voor	dit	fietspad	dan	ook	somber.		
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GEZONDE	LEEFOMGEVING:	GROEN,	(ULTRA)FIJNSTOF	EN	(GROND)GELUID,	GEZONDHEID		
	

Park	QuatreBras	en	Voorzieningengebied	
In	2015	werden	de	plannen		voor	het	Voorzieningengebied	(gebied	rond	het	Dorpshuis)	
en	Park	Quatrebras	verder	uitgewerkt.	De	VDB	nam	deel	aan	de	begeleidingsgroepen	
voor	het	Voorzieningengebied	en	het	Park,	die	aan	het	eind	van	het	jaar	werden	
samengevoegd.	De	plek	van	het	Dorpshuis,	zoals	die	door	de	gemeente	bleek	te	zijn	
bepaald,	stond	een	optimale	ontsluiting	van	het	gebied	in	de	weg	.	Ook	waren	er	zorgen	
over	het	behoud	van	groen	-	volgens	de	VDB	een	noodzakelijke	prioriteit,	nu	driekwart	

van	het	Wandelbos	moet	verdwijnen.	Omwonenden	
maakten	zich	zorgen	over	verkeersveiligheid	en	
parkeerplaatsen.		Een	omwonende	maakte	een	
alternatief	plan	voor	ontsluiting	van	het	gebied,	
waarin	o.a	de	Keizersweg	niet	werd	doorgetrokken	
en	het	Anemoonpad	behouden	kon	blijven.	De	VDB	
heeft	zich	in	2011	al	uitgesproken	voor	behoud	van	
het	Anemoonpad.	Om		de	Keizersweg	door	te	trekken	
(voor	een	relatief	gering	aantal	auto’s)	zou	immers	

opnieuw	een	grote	strook	groen	uit	dit	gebied	verdwijnen.	
De	VDB	ging	in	gesprek	met	de	wethouder	en	kaartte	bij	de	gemeenteraad	aan	dat	er	een	
visie	zou	moeten	zijn	op	het	gebruik	van	het	overblijvende	groen,	bijvoorbeeld	voor	
wandelen.		Gemeenteraadsleden	werden	rondgeleid	in	het	gebied	om	met	eigen	ogen	de	
situatie	te	kunnen	zien.	Bij	de	Voortgangsrapportage	in	juni	2015	wisten	insprekers	
(omwonenden	en	de	VDB)	te	bereiken	dat	het	alternatieve	plan	van	de	bewoners	bij	de	
besluitvorming	van	de	Raad	zou	worden	betrokken.		
In	het	najaar	bleek	dat	dit	helaas	niet	inhield	dat	dit	plan	ook	in	de	bijeenkomsten	van	de	
begeleidingsgroepen	van	de	gemeente	besproken.	Daarom	hield	de	VDB	een	bijeenkomst	
voor	de	bewoners	van	de	Azaleaflat,	die	gewoonlijk	niet	aan	participatiebijeenkomsten	
deelnemen.	De	Dorpsraadbijeenkomst	van	november	werd	aan	dit	alternatieve	plan	
gewijd.	Vrijwel	alle	omwonenden	steunden	dit	plan.		Actieve	bewoners	van	de	Azaleaflat	
hadden	ook	een	flink	aantal	handtekeningen	opgehaald	(294)	en	konden	hun	mening	aan	
de	aanwezige	gemeenteraadsleden	laten	horen.		
In	ons	advies	over	het	Schetsontwerp	werd	om	een	goede	vergelijking	van	kosten	en	
baten	van	beide	plannen	gevraagd.	Dat	gebeurde	maar	ten	dele	en	het	alternatieve	plan	
was	volgende	de	gemeente	te	duur.	Toch	werd	een	succes	(je)	geboekt:	uit	de	Nota	van	
beantwoording	bleek	dat	de	Keizersweg	pas	wordt	doorgetrokken	als	het	urgent	wordt	–	
waarbij	wat	ons	betreft	uitstel	inderdaad	afstel	wordt.		
	
Provinciale	Staten	
In	het	kader	van	de	verkiezingen	van	de		Provinciale	Staten	werd	een	Politiek	Debat	
georganiseerd.	Vertegenwoordigers	van	11	politieke	partijen	gaven	hun	mening	over	
Badhoevedorpse		thema’s	waarvoor	de	provincie	(mede)	verantwoordelijk	is:	ecologische	
verbinding	en	aanleg	van	een	groene	buffer,		maatregelen	tegen	(ultra)fijnstof	en	
grondgeluid	en	afwaardering	van	de	Schipholweg.	
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Omgevingsraad	Schiphol	
Begin	2015	werd	Ciska	Spikker	gekozen	als	clustervertegenwoordiger	Zwanenburgbaan	
buitengebied	in	de	Omgevingsraad	Schiphol.		Zij	is	al	jaren	actief	voor	de	VDB	op	het	
gebied	van	Schiphol	,	(ultra)fijnstof	en	(grond)geluid.	Vanuit	haar	positie	
vertegenwoordigt	zij	een	groter	gebied	dan	Badhoevedorp	alleen,	maar	kan	wel	ook	onze	
hinder	beter	op	de	kaart	zetten.	Zij	wordt	ondersteund	door	de	werkgroep	SPL	(Schiphol	
Projecten	en	Leefbaarheid)	waaraan	ook	inwoners	uit	Lijnden,	Nieuwemeer	en	
Amsterdam	Nieuw	West	deelnemen.	
	
Veldpost	
In	maart	2015	diende	de	VDB	een	Zienswijze	
(bezwaar)	in	op	het	ontwerp-bestemmingsplan	de	
Veldpost.	Naast	verkeersveiligheid	(oversteek	van	de	
Schipholweg)	richten	zich	onze	bezwaren	tegen	de	
minimale	uitvoering	van	de	ecologische	zone	en	het	
ontbreken	van	voldoende	afscherming	met	groen,	
dat	wel	in	de	oorspronkelijke	plannen	staat.	De	
ecologische	zone	heeft	als	doel	om	verstedelijking	tegen	te	gaan,	maar	is	slechts	50	meter	
breed	en	is	gepland	op	de	leidingen	langs	de	Schipholweg.		
In	deze	zienswijze	stelden	wij	voor	om	nader	onderzoek	te	doen	naar	de	
gezondheidseffecten	van	uitstoot	van	(ultra)fijnstof	en	(grond)geluid	van	Schiphol	en	naar	
maatregelen	om	de	kwaliteit	van	het	leefmilieu	te	verbeteren.	Dat	gebeurt	immers	ook	in	
andere	kernen	van	de	Haarlemmermeer	(Floriande,	Hoofddorp	Noord).		Op	deze	
zienswijze	is	nog	geen	reactie	gekomen.	Onze	argumenten	herhaalden	wij	in	het	advies	
over	de	verdere	plannen	voor	de	Veldpost.	Uit	de	Nota	van	beantwoording	blijkt	dat	de	
gemeente	vooralsnog	van	mening	is	dat	onderzoek	naar	gezondheidseffecten	niet	
“hoeft”.		
	
Bescherming	tegen(ultra)fijnstof	en	geluid	
Een	aantal	beschermende	maatregelen	tegen	zijn	beschreven	in	het	mede	door	de	VDB	
gemaakte	rapport	“Een	groene	buffer	met	kwaliteit	voor	Badhoevedorp”	uit	2014.		Het	
bleek	echter	niet	te	lukken	om	de	gemeente	te	betrekken	bij	een	overleg	met	Schiphol	en	
Rijkswaterstaat	over	de	toepassing	van	olifantsgras	in	geluidsschermen	bij	de	A9	,	het	zgn.	
Miscanthus	beton.	Deze	schermen	zouden	een	betere	bescherming	kunnen	bieden	dan	
de	gewone	schermen	die	er	nu	komen.	We	dienden	op	een	van	deze	schermen	een	
zienswijze	in;	als	reactie	kregen	wij	dat	deze	schermen	aan	de	normen	voldoen.		
	
Extra	bescherming	is	gezien	de	nabijheid	van	Schiphol	wel	noodzakelijk.	Aan	de	westzijde	
is	overlast	van	parallel	uitvliegen,	de	(ultra)fijnstofconcentratie	is	hoog	en	aan	west-	en	
oostzijde	van	het	dorp	is	veel	overlast	van	grondgeluid.	Door	een	Zienswijze	in	te	dienen	
op	de	MER	Schiphol	–	die	de	milieugrenzen	aangeeft	waar	Schiphol	zich	aan	moet	houden	
–	hopen	we	bij	te	dragen	aan	het	beperken	van	de	hinder	door	grondgeluid	(waarvoor	
nog	geen	normen	bestaan).	Over	de	voortgang	van	het	nader	onderzoek	naar	grondgeluid	
bij	Schuilhoeve	heeft	de	gemeente	in	2015	ondanks	afspraken	daarover	geen	contact	met	
de	VDB	gezocht.		
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Ook	bij	het	beoordelen	van	de	kwaliteit	van	het	leefklimaat	bij	Lentezijde	heeft	de	
gemeente	gezondheidseffecten	niet	onderzocht.	Dit	terwijl	geluidsnormen	moesten	
worden	opgerekt	om	de	bouw	van	de	woningen	mogelijk	te	maken.	Daarom	heeft	de	VDB	
een	zienswijze	ingediend,	die	ogenblikkelijk	weer	is	ingetrokken:	er	bleken	door	de	
projectontwikkelaar	geen	afspraken	gemaakt	te	zijn	met	de	toekomstige	bewoners	over	
een	dergelijke	situatie.	Dat	was	natuurlijk	erg	vervelend	en	daarover	is	met	toekomstige	
bewoners	contact	geweest.	Vanwege	de	verwachte	geluidsoverlast	in	dit	gebied	heeft	de	
gemeente	op	verzoek	van	de	clustervertegenwoordiger	in	de	ORS	(Ciska	Spikker)	wel	een	
aanvraag	gedaan	voor	een	meetpunt	voor	geluid	van	overvliegende	vliegtuigen	(zgn	
NOMOS-	meetpunt)	in	Akerveld.		
	
Bescherming	tegen	fijnstof	en	geluid	en	in	het	algemeen	milieu-	en	
leefbaarheidsverbetering	is	mede	afhankelijk	van	de	hoeveelheid	groen	die	wordt	
aangelegd.	Daarbij	is	van	belang	dat	groen	zo	snel	mogelijk	wordt	aangelegd.	Met	de	
omlegging	van	de	A9	verdwijnt	immers	ook	veel	groen	uit	het	dorp.	Wanneer	en	waar	
welk	groen	weer	terugkomt,	zal	moeten	blijken	uit	de	Groenmonitor	die	in	2015	nog	in	
ontwikkeling	was.	Want	van	oorspronkelijke	Masterplan	uit	2008	wordt	door	tussentijdse	
wijzigingen	maar	een	deel	uitgevoerd,	zoals	de	VDB	bij	de	gemeenteraad	benadrukte.		

Door	het	weghalen	van	de	snelweg	en	de	bomen	op	
het	talud	wordt	dringend	noodzakelijk	het	tijdelijk	
gebruik	van	dit	gebied	vooral	als	tijdelijke	begroeiing	
in	te	vullen.	Dit	bracht	de	VDB	onder	de	aandacht	van	
de	gemeenteraad	bij	de	voortgangsrapportage.	
Daarbij	werd	nogmaals	benadrukt	dat	het	bij	groen	
ook	om	de	gebruiksmogelijkheden	gaat:		kijkgroen	
heeft	een	andere	functie	dan	gebruiksgroen	en	

Badhoevedorp	levert	de	komende	jaren	vooral	wandelgroen	in.		
Ook	op	kleine	schaal	is	meer	aandacht	voor	gebruikswaarde	van	groen	noodzakelijk:	zo	
werd	in	een	van	de	meest	versteende	wijken	het	enige	plekje	groen	opeens	in	beslag	
genomen	door	speeltoestellen,	terwijl	daaromheen	vooral	ouderen	woonden.		
	
De	GGDKennemerland	heeft	op	de	openbare	Dorpsraadbijeenkomst	van	november	een	
presentatie	gehouden	over	de	omslag	naar	gezondheidsdenken	in	plaats	van	
normdenken.	Kern	daarbij	is:	voor	een	gezonde	leefomgeving	is	voldoen	aan	de	normen	
de	minimumeis,		het	gaat	om	een	optimale	inrichting.	Denk	daarbij	aan	groen,	uitnodigen	
tot	wandelen	en	ontmoeten.			
Precies	wat	nodig	is	voor	Badhoevedorp!	Omdat	in	de	nieuwe	Omgevingswet	gezondheid,	
gebruik	en	gebruiker	centraal	staan	hebben	wij	bij	het	bezoek	van	de	wethouders	
Reneman	en	Elzakalai	voorgesteld	bij	de	inrichting	van	Badhoevedorp	waar	het	kan	op	
deze	wet	vooruit	te	lopen.	Zo	maken	we	van		Badhoevedorp	een	goed	voorbeeld,	wat	op	
instemming	kon	rekenen	van	de	wethouders.	Zij	het	dat	volgens	hen	de	winst	met	name	
in	benutten	van	marges	zou	zitten	(“tweaken”).		
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EEN	LEVENDIG	DORP	MET	EEN	AANTREKKELIJK	CENTRUM	
	

Sociaal	Domein	
De	werkgroep	Sociaal	Domein	bezocht	in	februari	2015	wethouder	Horn	(Wonen,	Zorg	en	
Welzijn).	Onderwerp	was	waren	het	ontbreken	van	een	goede	sociale	kaart	en		van	lokaal	
beleid	op	het	gebied	van	zorg,	welzijn	en	preventie.	Willen	mensen	langer	thuis	blijven	
wonen	dan	is	noodzakelijk	dat	iedereen	zolang	mogelijk	de	eigen	boodschappen	kan	doen	
en	kan	wandelen	in	het	groen.		Van	belang	zijn	dan	goed	looproutes	en	
vervoersmogelijkheden	binnen	het	dorp	maar	ook	inrichting	van	de	openbare	ruimte:	
met	zoveel	mogelijk	wandel-groen.		
	
Info	Badhoevedorp	
Een	van	de	dorpsbrede	thema’s	uit	het	Dorpsraadcafé	en	daarop	volgende	
Dorpsraadbijeenkomsten		was:	een	levendig	dorp	met	veel	activiteiten.	In	de	gesprekken	
daarover	bleek	dat	er	hier	wel	veel	activiteiten	zijn,	maar	dat	die	niet	bij	iedereen	bekend	
zijn.	Een	overzicht	mist,	mede	omdat	de	gemeentegids	al	enige	tijd	niet	meer	wordt	
uitgegeven	en		site	“InfoBadhoevedorp”	inmiddels	uit	de	lucht	is.		De	VDB	besloot	om	te	
onderzoeken	of	het	mogelijk	was	een	dorpsgids	uit	te	geven	en	een	nieuwe	
activiteitenwebsite	te	starten.	Daarom	werd	de	samenwerking	gezocht	met	de	Stichting	
Maatvast	(Dorpshuis	en	‘t	Rietland).	Voor	een	vrijwilligersorganisatie	is	het	immers	lastig	
om	continuïteit	te	garanderen.		
	
Centrum	
Een	ander	onderwerp	dat	leeft	onder	inwoners	is	het	
Centrum.	Dit	begrip	is	breder	dan	alleen	winkels	of	
winkelcentrum.	Voor	bewoners	is	het	centrum	ook	
een	plek	waar	men	elkaar	kan	ontmoeten	en	waar	
bijvoorbeeld	muziek	is	en	terrasjes	zijn.	De	VDB	heeft	
de	gemeente	voorgesteld	om	het	Centrum	tot	
onderwerp	van	het	participatieproject	te	maken,	
maar	het	is	in	2015	niet	gelukt	om	daar	afspraken	
over	te	maken.		

	


