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Ook op deze avond bleek een grote opkomst te zijn: zo’n 55 belangstellenden waren
in de Karavanserai om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema “Een
gezonde leefomgeving” en “Het Park”.
Ook waren er 6 gemeenteraadsleden aanwezig, bijna alle politieke partijen waren
vertegenwoordigd.
Na het welkomstwoord werd het woord gegeven aan mevrouw Ingrid Zandt van de
GGD Kennemerland van het team Medische Milieukunde. Zij gaf een uitgebreide uitleg
over de gezondheidseffecten van (grond)geluid en (ultra)fijnstof. Deze presentatie kunt
u ook vinden op de website van de Dorpsraad.
Daarna gaf Jan Jacobse een presentatie over het alternatieve plan voor de ontsluiting
van het gebied rondom het Dorpshuis (met behoud van het Anemoonpad).
Vervolgens gaven 2 bewoners van de Azaleaflat, Corrie Blom en Marga van der Meij,
een presentatie over het behoud van het Anemoonpad als fiets- en voetpad. Er waren
al 255 handtekeningen verzameld en deze actie gaat nog door.
Hierna werd nogmaals het belang van de aanwezigheid van de gemeenteraadsleden
genoemd: gezamenlijk in gesprek te komen om ook in de toekomst de jaren 20202030 een zo gezond mogelijke leefomgeving te scheppen.
De dorpsraad nam daarna het woord en gaf aan dat het ook wenselijk is dat de
Gemeenteraad kijkt naar alternatieve plannen die buiten de kaders vallen, zoals het
net genoemde Anemoonpad. De Dorpsraad heeft de GGD uitgenodigd om inzicht te
krijgen of de leefomgeving beter of slechter is in Badhoevedorp. Advies aan de
gemeente is ook om de GGD bij de plannen te betrekken. Vanuit de bewoners mogen
we van de gemeente vragen onze gezondheid te beschermen. In de toekomst gaat de
omgevingswet een belangrijke rol spelen. Het is nu al het moment om met elkaar over
de gezonde leefomgeving afspraken te gaan maken. We zouden dit kunnen bereiken
door o.a. veel groen, fietspaden, betere verkeersregeling. Fietsen en wandelen:
bewegen geeft een positief effect op de gezondheid.
Er was ook gelegenheid om vragen te stellen. De duidelijke boodschap was die
meegegeven werd door Ingrid Zandt was dat we niet meer vanuit normen moeten
denken maar vanuit de gezondheid, want onze gezondheid staat voorop!

