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Openbare Dorpsraadbijeenkomst Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp
woensdag 22 februari 2017
Dorpshuis

Bij deze bijeenkomst waren zo’n 65 belangstellenden, waarbij ook een aantal gemeenteraadsleden als
toehoorder: Erik Bosscher (VVD), Piet Schouten (Groen Links), en Hans Spijker (Een Haarlemmermeer).
Het onderwerp van deze avond was: Grondgeluid en de Stelling van Badhoevedorp.
Na het welkomstwoord vertelde de voorzitter dat de reportages in verschillende nieuwsbladen over de
presentatie “Groen Badhoevedorp” (bijeenkomst van 25 januari jongstleden), zeker veel heeft opgeleverd
en het onderwerp goed in de belangstelling staat. Hierna volgde een power point presentatie over de lopende
zaken en het thema van deze avond: Grondgeluid en de Stelling van Badhoevedorp.
Link via de website naar deze presentatie:
http://dorpsraadbadhoevedorp.nl/images/verslagen/2017-02-22-Presentatie-OpenbareDorpsbijeenkomst.pdf
Enkele aanvullingen tijdens de presentatie:
-

sloop oude A9: Rijkswaterstaat en gemeente hebben nu een 2 wekelijks spreekuur ingesteld over
vragen omtrent de sloop. 2 Maart 2019 is de uiterste datum voor de sloop; maakt hierdoor de planning
voor de tijdelijke invulling van de A9 wel onzeker.

-

Planning 150 tot 170 woningen op de vrijkomende ruimte tussen de Pa Verkuyllaan en Kamerlingh
Onneslaan.

-

Op dit moment zijn door een aantal bewoners zo’n 1.000 handtekeningen verzameld met de wens
een middelbare school in Badhoevedorp te laten bouwen.

-

Grondgeluid is altijd een onzichtbaar probleem geweest, het geluid kan heel wisselend zijn, ook
landen en taxiën valt hieronder. .
Sinds de verdwijning van de geluidsschermen oude A9 en de bomenkap in 2013 is het grondgeluid
toegenomen. Vanuit de aanwezigen kwam de opmerking wat wij als bewoners hieraan kunnen doen
om de problemen duidelijker zichtbaar te kunnen maken.

-

Stelling Badhoevedorp: deze stelling is te vergelijken met de Stelling van Amsterdam tussen Fort
Vijfhuizen en Fort Schiphol. Het vormt een multifunctionele groene buffer in en rond het dorp en
gezonde leefomgeving met mogelijkheid tot wandelen. Binnen het dorp kan een groen wandelnetwerk
ontwikkeld worden als we kunnen inventariseren waar de looproutes en speelveldjes in het dorp zijn.
Daarbij hebben wij hulp vanuit de dorpsbewoners nodig.

Voor verdere informatie over deze bijeenkomst verwijzen wij ook graag de artikelen over deze avond o.a.
in de nieuwsbladen:
http://epaper.hollandmediacombinatie.nl/HMC/data/2017-03-01/html/WB/ZWB/
http://epal.bdumedia.nl/hcnieuws/20170302/

De Algemene Ledenvergadering is gepland op donderdag 30 maart a.s.
Ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom!

