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Hoofddorp, 8 december 2014

Doorkiesnummer
Bijlage(n)

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Parkeren nieuwbouw dependance Oranje Nassauschool (Martine Enthoven)
4. Inrichting Badkuipterrein
- Dorpsraad kan zich vinden in de inrichting en vindt het positief dat de jeugd bij de
planvorming is betrokken.
5. Stand van zaken beheer en onderhoud bestaande ecologische zone / Groen as
- Volgens de buurtvereniging Nieuwe Meer worden de ecologische voorzieningen rond de
golfbaan niet volgens de verplichtingen onderhouden.
- Gemeente zoekt dit uit en komt hierop terug
6. Verschil in herstel vervallen chicanes Nieuwe en Oude meer
- In de Nieuwe Meer zijn chicanes vervallen en dichtgestraat met witte klinkers om de
gevaarzetting door afwijkende verharding te benadrukken. In Oude Meer is de witte
belijning op aanwezige asfaltverharding verwijderd cq overlaagd zodat deze weer zwart
is. Situaties zijn daarmee niet vergelijkbaar.
- In overleggen die gaan starten over de ringdijk is ook plaats om de verkeersproblematiek,
waaronder de chicanes, aan de orde te stellen.
7. Overzicht aantal bomen per straat/ plek wanneer gekapt, wanneer herplant.
- Gemeente levert kort na de jaarwisseling een overzicht van de situatie per 31 december.
Hierin is de daadwerkelijke kap en aanplant uit alle projecten verwerkt.
8. Kwaliteit bladruimen
- De bladbedekking op voetpaden wordt getolereerd naar de maatstaven van de geldende
beeldmeetlat in het beeldbestek. In de praktijk kan dit betekenen dat een behoorlijk deel
van het voetpad bedekt is met blad als de directe omgeving (rijbaan) maar schoon is.
- De dorpsraad vindt dit qua beeld niet acceptabel en wil graag weten wanneer het
beeldbestek weer wordt geëvalueerd.
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- Afgesproken is dat de dorpsraad onderhoudsmeldingen via het meldingensysteem
aangeeft.
9. Schoonhouden fietspaden winterperiode
- Dorpsraad dringt er nogmaals op aan dat met name bij sneeuwruimen zo snel mogelijk
na het reinigen van de rijbaan het fietspad langs de chicanes wordt geruimd.
10. Grasgroei
- Doordat de grasvelden te weinig draagkracht hebben om zonder schade te maaien wordt
er momenteel niet meer gemaaid. Omdat het gras nog wel doorgroeit zal er bij de eerste
maaironde in 2015 moeten worden afgeruimd.
11. (3) Parkeren nieuwbouw dependance Oranje Nassauschool (Martine Enthoven)
- De Oranje Nassauschool gaat vrijwel op de zelfde locatie na sloop nieuw bouwen voor de
onderbouw. De school bouwt zelf en zorgt ook zelf voor communicatie en participatie.
- In een eerdere bijeenkomst is het bouwplan gepresenteerd en zijn een aantal
parkeeropties genoemd. Deze zijn vervolgens verkend.
- Op basis van veiligheid en ruimtelijk beslag wordt de ruimte naast de school (P1) met een
maximale optimale groene aankleding (model 3) voorgesteld.
- Het voorstel wordt woensdag 3 december aan omwonenden gepresenteerd.
- De dorpsraad kan zich in dit model vinden.
12. Mededelingen
Nieuwe Meer:
- aansluiting Koekoekslaan-Nieuwemeerdijk; Erik wil graag een overleg op locatie met de
verkeersspecialist over de gewenste verkeersspiegel op deze locatie. De buurtvereniging
ervaart deze aansluiting als zeer gevaarlijk.
- omgevingsvergunning drivingrange 1e wijziging bestemmingsplan Nieuwe Meer; de
buurtvereniging staakt de strijd tegen omgevingsvergunning en wijziging
bestemmingsplan. Door onjuiste kern vermelding van gemeente (Badhoevedorp ipv
Nieuwe Meer) is een proceduretermijn overschreden en voor het bezwaar
bestemmingsplan moet vooraf een factuur van 350 euro worden voldaan.
-

De buurtvereniging spreekt haar zorg uit over de fietsveiligheid van de tijdelijke
omlegging Schipholweg gedurende periodes van gladheid.
Badhoevedorp:
- Kruispunt Sloterweg-Zeemanlaan- Burg. Amersfoordtlaan; de verkeersregelinstallatie is
op nieuw ingesteld. Doel was de doorgaande lijn Burg. Amersfoordtlaan-Zeemanlaan niet
van beide kanten gelijk groen te geven omdat dit ingeval van afslaand verkeer tot
stremming van de kruising leidde. Uit het onderzoek van de deskundigen bleek het
huidige model; iedere richting afzonderlijk geregeld het beste.
De dorpsraad is hier niet gelukkig mee omdat de wachttijd voor fietsers te lang is. Er
wordt veel over het trottoir gereden.
Robert Kochtstraat; de huidige snelheid remmende maatregelen op de Robert Kochstraat
worden niet als effectief ervaren. De eerder in overleg geschetste mogelijke maatregelen
zijn afhankelijk van het moment verplaatsing ingang communicatiecentrum. Dorpsraad
vraagt zich af of dit niet te lang gaat duren. Gm zoekt termijnen uit.

Lijnden:
- Aansluiting Vijfhuizerweg-Hoofdweg oostzijde; in de nieuwe situatie wordt komend vanaf
de Vijfhuizerweg het uitzicht sterkt belemmerd door de reling op de brug. Dit is vooral
gevaarlijk zolang de VRI nog afwezig is of als deze uitvalt/-staat.
- Schipholweg (vanaf Badhoevedorp) linksaf Hoofdweg westzijde; voor fietsers is deze
route zeer onduidelijk. Gm legt vraag neer bij beheerder
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- Haag voor Vluchthaven; de haag zou met het oog op uitrijdend verkeer eigenlijk lager
moeten worden gesnoeid. Gm zoekt uit wie beheerder is.
Gebiedsmangement
- Oude Haagseweg; er is een vervallen abri beschikbaar om de, nog meer vervallen,
aanwezige abri te vervangen. De abri staat niet op gemeente grond en zal, evenals de
huidige abri, niet door de gemeente worden onderhouden.
- Eksterstraat; 26 november is er een bewonersavond geweest waar het plan voor
aanplant bomen is gepresenteerd. Opvallend was dat een groot deel van de bezoekers
voorkeur had voor het vervangen van de huidige bomen.
- Boombeplanting nieuwe locaties; er wordt momenteel op verschillende plaatsen bomen
geplant. De reacties vanuit bewoners lopen sterk uiteen.
- Afvalbakken oud & nieuw; om schade door vuurwerk te voorkomen worden verschillende
afval- en hondenpoepbakken kort voor oud en nieuw afgesloten.
Bezoek college aan de kernen:
- De raden hebben het bezoek aan de kernen als onbevredigend ervaren. Er is door hen
veel energie en tijd in de voorbereiding gestoken. Als gevolg van tijdgebrek is het
programma vervolgens ‘afgeraffeld’ waardoor veel zaken onbenoemd zijn gebleven.
13. Sluiting

