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Openbare Dorpsraadbijeenkomst Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp
23 juni 2016
Nieuwe Dorpshuis

Deze avond werd gestart met de presentatie van de 2 groepjes leerlingen van het Kai
Munk College. Zij hadden ontwerpen voor een tijdelijke inrichting van de dan weg te
halen oude A9 gemaakt. Beide groepen leerlingen gaven een duidelijke presentatie.
Met daarbij ook zelfgemaakte maquettes en een dia presentatie werd het publiek
verteld hoe zij dachten dit gedeeltelijk te kunnen invullen.
Het 1ste team had via een zelf ontworpen enquête 80 reacties gekregen. Daaruit bleek
dat een park, een riviertje met de naam De Kromme Tocht en een fietspad (van grind,
zodat het water kan weglopen) zeer gewenst was. Ook een speeltuin met water waaruit
de energie wordt opgewekt met zonnepanelen en een windmolen waren in hun plan
opgenomen. Het 2de team had een ontwerp gemaakt met veel groen,
boomstambankjes en schooltuinen. Ook had dit team voor duinen gekozen en om
verstuiving tegen te gaan kunnen daarop ook bomen gepland worden.
De juryleden Piet Bouwhuis (oud-voorzitter van de Vereniging Dorpsraad
Badhoevedorp), Hannie Toussaint Raven en Corrie Boom (actieve leden) gaven aan
zeer onder de indruk te zijn van beide ontwerpen en de duidelijke uitleg. Ook de vragen
vanuit het publiek werden helder beantwoord. Want het tijdelijke karakter van deze
opdracht maakte het ook moeilijker om dit goed uit te werken Dit soort plannen zou als
een groene passage kunnen dienen om de Pa Verkuyllaan en de Sloterweg met elkaar
te verbinden. Het plan om een fontein te plaatsen zou geweldig zijn, deze plannen van
de leerlingen zouden in de ontwikkelingen meegenomen moeten worden.
Dus complimenten aan beide teams voor het werk dat zij verzet hadden. Als dank
kregen de leerlingen groenten-plantjes en een sleutelhanger met de tekst: “A9 – om”
mee.
Tijdens het beraad van de jury gaf Rudy Klaassen van het MDCX uitleg over het
Groene Loper Festival dat afgelopen zondag 26 juni is gehouden. Het hele
winkelcentrum van Hoofddorp stond in het teken van groen, milieu en duurzaamheid.
Daarna gaf Pepijn de Veer (een vroegere leerling van Kai Munk College) uitleg over
het project Green Junkie: hoe men met planten, een speciale harige klimop, het fijnstof
uit de lucht kan halen. Er zijn al vergevorderde plannen met Rijkswaterstaat om langs
de A9 deze klimop aan te leggen.
De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp gaf daarna een presentatie “stop de
Verstening”. Deze presentatie is terug te vinden op de website
www.dorpsraadbadhoevedorp.nl

Ook de onderwerpen Sloterbrug en Maaibeleid besproken:
Sloterbrug: gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat dit onderwerp voorlopig niet
aan de orde komt. Wethouder Reneman heeft aangegeven een brief te sturen aan met
aan de gemeenteraad Haarlemmermeer wat de andere opties hiervoor zijn.
Maaibeleid: gemeente heeft 25 procent minder te besteden aan maaien maar is
hiermee te hard van stapel gelopen en niet duidelijk gecommuniceerd. Voor veel
bewoners van het dorp is dit een grote ergernis. Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp
heeft contact opgenomen met de afdeling Beheer van het Service Centrum in
Badhoevedorp: deze afdeling wil met de bewoners in gesprek komen om het
maailbeleidplan in te zien en nu te kijken waar het echt nodig is om te maaien. Op
andere terreinen waar het maaien nu wel gebeurd maar eigenlijk niet nodig blijkt te
zijn, tegen elkaar uit te gaan ruilen. 2 Leden van de Vereniging Dorpsraad hebben
aangegeven om verder met afdeling Beheer hierover in gesprek te gaan.
De volgende openbare dorpsraadbijeenkomst zal gehouden worden op:
Donderdag 29 september 20.00 uur in het Dorpshuis

