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Openbare Dorpsraadbijeenkomst Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp
21 maart 2016
Gebouw Karavanserai, Roerdompstraat 17, alhier

Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering volgt het informele gedeelte:
De Zeepkist:
Bewoners krijgen de gelegenheid om in 2 ½ minuut kort en krachtig duidelijk te maken wat
hen aan het hart gaat voor de toekomst van Badhoevedorp.
Eerst eersten namen Sandra en Sandra van de Stichting Meerwaarde het woord. Zij gaven
uitleg over de Sociëteit in ’t Rietland.
Op de zondagmiddagen van 12.00 – 16.00 uur zijn de bewoners van harte welkom. Zij
kunnen elkaar hier ontmoeten voor lunch met een kopje koffie, een praatje, een spelletje.
Maar ook kunnen vragen gesteld worden over zorg en ondersteuning. De medewerkers van
de Sociëteit helpen u op weg. Hoe kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Waar kunt u
terecht voor bijvoorbeeld hulp bij uw administratie? De medewerkers van de Sociëteit helpen
u graag op weg en zijn goed op de hoogte van het voorzieningenaanbod in uw buurt. De
ervaring leert dat andere bezoekers vaak ook goede tips of suggesties hebben. Als je elkaar
met regelmaat ontmoet, ontstaan vanzelf nieuwe ideeën en initiatieven. De medewerkers
van De Sociëteit kunnen helpen bij de realisatie hiervan. Als bezoeker heeft u dus zelf ook
invloed op het activiteitenaanbod in De Sociëteit.
“De Sociëteit is een gezellige ontmoetingsplek waar mensen elkaar vinden en waar ze
terecht kunnen met vragen”
Vervolgens stond dorpsbewoner Henk Bosma op de zeepkist:
Er moet goede verlichting komen achter het pad van de Marconiflat. Ook zijn er nog veel
meer plekken die slecht verlicht zijn . en verbeterd moeten worden.
Het vuil moet vaker opgehaald worden en de voetpaden moeten beter schoon en
onderhouden worden. Voorstel is om het vuil onder de grond te laten storten. .
Daar nam Corrie Blom het woord: De Hondenuitlaatplek.
Straks hebben we een mooi park voor ons maar niet voor de honden. Zij pleit voor een
goede losloopplek voor de honden van Badhoevedorp. Als het niet in het Park kan, dan
hiervoor een andere plek beschikbaar maken. Ook volgens Martin Gaus, zeker bekend bij de
hondenbezitters, is het van groot belang dat er een hondenlosloopgebied in het dorp komt.
Wel blijkt dat er toch nog hondenbezitters zijn die moeten opgevoed worden voor wat betreft
het alles weer netjes opruimen na het uitlaten. Daar mankeert nog veel aan.
Bij de Anjersingel zijn 10 afvalbakken neergezet en het blijkt dat 90% niet gevuld wordt!
Worden bewoners hierop aangesproken dan krijgt men een grote mond.
Lucia Bezemer nam plaats op de zeepkist en gaf aan dat zij een groot informatiebord mist
over Badhoevedorp. Plaats een lichtkrant direct op de plek waar men over de brug van
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Sloten ons dorp binnenkomt. Hierop kan iedereen direct aflezen wat er zich allemaal in het
dorp afspeelt.

Na de zeepkist werden er nog verschillende vragen gesteld aan de Vereniging Dorpsraad:



De VDB is in gesprek over een voorstel over de participatie van het centrum
aan te pakken. Met het centrumplan bedoelen we meer dan het winkelcentrum
alleen.



Wat is de taak van de gebiedsmanager: er is veel ergernis over de uitritten van
garages die met kleine steentjes bedekt zijn. Ook zijn de stoepen bezaait met takken
en bladeren. Voor bewoners met rollator is het heel moeizaam om hierop te lopen.
Wanneer komt een nieuwe boom op het Lorentzplein?
Het probleem is dat de gemeente elke klacht apart wilt behandelen en niet alle
klachten op het zelfde onderwerp verzameld. Ook zouden de regels weer beter
gehandhaafd moeten worden .Verder wordt soms gemeld dat een klacht is opgelost
terwijl dit niet het geval is.
Gerda Popken: de beheerder van het nieuwe dorpshuis wil graag weten wat de
behoeftes zijn voor activiteiten in het nieuwe Dorpshuis. Het is mogelijk om hierover
een enquête in te vullen.






Iedereen wordt hartelijk bedankt voor deelneming aan deze geslaagde avond.
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