Verslag van de vergadering van het bestuur van de Dorpsraad met haar actieve leden,
gehouden op maandag 15 december 2014.
Afwezig: Ciska Spikker en Paul Teunissen.
1. Vincent Haaker (interim voorzitter) opent vergadering en heet ons allen van harte
welkom.
2. Agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen:
Eindejaarsuitje op 24 januari a.s.: svp zo spoedig mogelijk aanmelden bij de secretaris
onder vermelding met hoeveel personen u komt; museumkaart meenemen.
Convenant G-32 met Platform 31; zie voor info www.platform31.nl.
Winkelcentrum : voor ontwikkeling van het centrum zijn momenteel geen concrete
plannen.Het is belangrijk om vanuit de dorpsraad een positie in te nemen om invloed te
kunnen uitoefenen. Actie: Vincent Haaker wordt trekker: neemt contact op met
winkeliersvereniging en de OSB.
4. Vanuit de werkgroepen:
SPL: er wordt teruggekeken op de procedure met betrekking tot de verkiezing van de
clustervertegenwoordiger, Ciska Spikker. Op 19 januari 2015 vindt de verkiezing voor de
plaatsvervanger van de clustervertegenwoordiger plaats: twee kandidaten die het tegen
elkaar zullen opnemen, Rob v.d. Pol en Wouter Looman.
M&V: werkgroep zal regelmatiger bijeenkomen en standpunten innemen t.a.v.
doorstroming verkeer en mobiliteit, zodat onze visie voor iedereen en de gemeente
duidelijk is. Hoe versterken wij de invloed van de dorpsraad tussen de begeleidingsgroep
en de werkgroep M&V. Actie Paul Teunissen.
G&W: er zijn veel bomen (boompjes) herplant. Gemeente zal met de dorpsraad een
gezamenlijke bomenboekhouding bijhouden. Aandachtspunt blijft “bovenwijks groen”.
Groencompensatie Schiphol loopt. 18 december 2014 is een bijeenkomst gepland inzake
grondlawaai; voorstel om tot actie te komen samen met werkgroep SPL als er met name
vanuit Schiphol cs niets beweegt.
C&P: zie agendapunt Communicatie.
Sociaal Domein: Sociaal domein staat goed op de rails..er is deskundigheid en gemeente
heeft verklaard positief tegen de initiatieven vanuit Badhoevedorp aan te kijken. Bob
Bekker heeft een zetel in de praktijkvleugel van de Participatieraad verworven.
5. Informatiebijeenkomst Gemeente op 10 december 2014: zie verslag van Wijnand
Uitman.
Er bleek onduidelijkheid over het Groene Lint; Philip Helmer stuurt een brief naar de
gemeente om opheldering te krijgen. Volgens Stadsregio zou afwaardering Schipholweg
een feit zijn (zie agendapunt “afwaardering Schipholweg”).
6. Donatie Esperanza: wat spreken we af over donatieverzoeken? Agendapunt wordt
verplaatst naar de volgende vergadering.

7. Afwaardering Schipholweg: Bij bezoek B&W stelde burgemeester actie dorpsraad
richting Provinciale Staten voor (verkiezing maart 2015). Wat gaan we doen?
Afwaardering is een feit volgens Stadsregio; Hannie Toussaint neemt contact op met een
vertegenwoordiger van Stadsregio om dit na te gaan. Probleem blijft – ook bij
afwaardering – het oversteken (naar Veldpost); de enige veilige manier is met een
ongelijkvloerse oversteek.
Actie van dorpsraad bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten: bijeenkomst is niet
haalbaar, vragen stellen wel. Voorstel: vragen formuleren aan de hand van de site van
Provinciale Staten en aan de hand van de vragen, die gesteld zijn bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
8. Communicatie: Vliegende start met dorpskrant, website en nieuwsbrief; contact HC?
Welke afspraken maken we over verantwoordelijkheid, plaatsen berichten, waarin/op en
door wie? Vaststelling op hoofdlijnen: zie voorstel Renée Heijmans:
1. Alle informatie die op de website geplaatst moet woden sturen naar:
webmaster@dorpsraadbadhoevedorp.nl. Secretaris DRB of voorzitter werkgroep
bepaalt wat nieuwswaardig is bij twijfel van de webmasters.
2. Wat te doen met nieuws dat niet meer actueel(recent) is? Waarheen te verplaatsen
en hoe dit te noemen? Werkgroep C&P zal voorstel doen over procedure en naam.
3. Nieuwsberichten worden per werkgroep aangeleverd als Word-document met
korte introductie.
4. Foto-archief: wordt opgezet door secretaris en Ciska Spikker. Wordt op stick
gezet en aangeleverd bij webmasters; mogelijkheden van dropbox worden
overwogen.
5.
9. Overleg Gemeente: CPO/Beheeroverleg: intentie van de gemeente is om dit samen te
voegen. Participatie stroomlijnen: wie verantwoordelijk voor wat, in welk overleg? Lijstje
maken van dingen niet lopen. Brief aan de wethouder sturen als vragen niet beantwoord
worden of afspraken niet worden nagekomen.
Zie ook rondvraag; agendapunt komt terug op de volgende vergadering.
10. Participatie: Het project “Participatie 2.0” is besproken op o.a. 11 november 2014;
De gemeente heeft nu subsidie voor twee jaar toegezegd. Toelichting van Rob van der
Eyden over de nadere uitwerking van de opzet. Hoe gaan we starten in 2015?
Doel van het project is:
- professionalisering van de participatie: vergaderingen onderling en op termijn in
overleggen met de gemeente en ambtenaren meer gericht op inhoudelijke
argumentatie volgens de sociocratische methode en:
- contact met de achterban: informeren van bewoners en reaadplegen over belangrijke
onderwerpen.
Agendapunt komt terug op de volgende vergadering.
11. 2015 en verder: bestuursontwikkelingen; onderwerpen voor 2015; plannen voor de
langere termijn (Badhoevedorp 2014).
Agendapunt komt terug op de volgende vergadering.
12. Wat verder ter tafel komt:
- Status en structuur diverse overleggen met gemeente en dorps-/wijkraden/buurtverenigingen in cluster Haarlemmermeer-Noord: komt terug.
- Kromme Tocht: wordt meegenomen in brief over Groene Lint.

-

-

Beheeroverleg: zie agendapunt Overleg Gemeente.
Rotzooi in het dorp en achterstallig onderhoud: permanent melden via website
gemeente.
Ringdijkbeleid: bijeenkomst gemeente op 18 december; gemeente wil algemeen
beleid, maar ons standpunt is dat het beleid op maat (lokaal) moet zijn: voorbeeld
Sloterbrug/verkeerstromen. Erik Hoogenboom gaat voor Nieuwemeer en Wijnand
Uitman voor dorpsraad Badhoevedorp, waarna terugkoppeling volgt.
Vasthouden aan vastgestelde vergaderdata!
Agenda vergadering van de dorpsraad op de website?
Wat te doen met communicatie met leden van de dorpsraad zonder PC i.v.m. website
en nieuwsbrief? Verspreiding Ons Dorp door het hele dorp. Waarom zou je nog lid
worden van de dorpsraad? Werkgroep C&P doet voorstel.
“Feestweek”o.i.d…is dat geen goed idee? Wordt ondergebracht bij werkgroep
Dorpszaken&Evenementen; Renée Heijmans treedt toe tot deze werkgroep; Wim
Eweg is contactpersoon bij de winkeliers.
Contact met de Hoofddorpse Courant voor “Serie over sociaal domein”loopt via de
werkgroep Sociaal Domein.
Regelmatig terugkerende column in Witte Weekblad: overleg Renée Heijmans met
Philip Helmer.
Tot 13 januari 2015 (extra ALV) geen externe communicatie over voorzitterschap
DRB.
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Haarlemmermeer: 2 januari 2015; delegatie
bestuur/dorpsraad tafel.

Badhoevedorp.
4 januari 2015/AKK/JZS.

