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Voorstel tot wijziging van artikel 2 van de statuten Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp 

 

De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp wil de belangen van de bewoners van Badhoevedorp zo goed 

mogelijk kunnen behartigen. Om als volwaardig gesprekspartner van een partij als de gemeente 

Haarlemmermeer te kunnen optreden is het daarom voor de Dorpsraad van groot belang om ook in 

juridische procedures formeel als belanghebbende te worden aangemerkt.  

Dan is het nodig dat de statuten de doelstellingen van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) 

specifieker omschrijven én dat naast de algemene belangen, onder omstandigheden ook de collectieve 

belangen van alle inwoners behartigd worden.  

De VDB wil daarom de onderstaande bepaling als volgt wijzigen (toevoegingen zijn in blauw weergegeven): 

Artikel 2 

1. Het doel van de vereniging is de behartiging van de algemene belangen van de inwoners van Badhoevedorp 
speciaal deze die verband houden met het wonen of werken in Badhoevedorp, zoals leefbaarheid, sociale 
samenhang, duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving. Dit betreft onder andere behoud van dorps 
karakter, de ruimtelijke inrichting in en rond Badhoevedorp, groen, mobiliteit en veiligheid en de gevolgen 
van de nabijheid van Schiphol. Voor zover  ten dienste van de algemene belangen, kunnen ook collectieve 
belangen van bewoners worden behartigd, in het bijzonder van bewoners die gevolgen ondervinden van 
(her)inrichting van het dorp, in bestaande en nieuwe wijken.  

 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in en rond Badhoevedorp, welke van invloed zijn op 

 de algemene of collectieve belangen van haar inwoners. 

b. het zo nodig inwinnen van adviezen bij en het doen instellen van onderzoek door deskundigen naar de 

 gevolgen voor Badhoevedorp en haar directe omgeving van deze ontwikkelingen. 

c. het naar voren brengen van wensen ter verbetering van de plaatselijke toestand bij de bevoegde en 

 betrokken autoriteiten.  

d. het organiseren en/of steunen van alles wat tot bevordering van de genoemde belangen geschiedt 

 of gedaan zou kunnen worden. 

e.  de inzet van alle overige wettige middelen die ter bereiking van het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

De voorgenomen statutenwijziging zal ter stemming aan de leden van de VDB worden voorgelegd tijdens de 

Algemene ledenvergadering op maandag 25 maart 2019 en bij voldoende stemmen aldus worden gewijzigd, 

notarieel bekrachtigd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 


