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Openbare Dorpsraadbijeenkomst Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp
woensdag 31 mei 2017
Dorpshuis

De openbare Dorpsraadbijeenkomst stond dit keer in het teken van de lancering van
het digitale dorpsplein Hallo Badhoevedorp.
Met het doorknippen van een groen lint en het plaatsen van een bericht op zijn
account opende wethouder Tom Horn officieel het digitale platform Hallo
Badhoevedorp, een initiatief van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp.
Dit is een online ontmoetingsplek van en voor de bewoners van Badhoevedorp,
Lijnden en Nieuwe Meer. Doel is de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren en de
bewoners met elkaar in contact te brengen.
Hallo Badhoevedorp kan op verschillende manieren worden gebruikt: iedereen kan
zelf zijn bericht, wens of activiteit op de site plaatsen. Ook staat op Hallo
Badhoevedorp een activiteitenkalender, waarin per dag te zien is wat in de dorp
gebeurt. Aanmelden voor Hallo Badhoevedorp is eenvoudig en wijst zich vanzelf op:
https:/www.hallobadhoevedorp.nl
Ook was de uitreiking van de prijzen voor de fotowedstrijd die in het kader van de
Dorpsgids 2017 werd gehouden. De eerste prijs was voor Dick van Rooijen, tweede
prijs Hans Dorlandt en de derde prijs Cliff Hill.
Bob Bekker, een actief lid van de werkgroep Sociaal Domein, nam op deze avond
afscheid. Met dank voor zijn inzet met bloemen en een boek kreeg Bob ook een tas
vol folders met activiteiten om zich niet te vervelen. Daarna volgde een muzikaal
intermezzo van Annemijn en Charlotte.
Na de pauze sprak Rik Rolleman, de gebiedsmanager, over de laatste
ontwikkelingen en plannen voor de participatie. De afgelopen maanden is de
participatie ter evaluatie geweest. Het resultaat hiervan is dat participatie Volledig,
Eerlijk en Transparant VET) moet worden.
Centraal in het plan staat een Platform Dorp, met daarin vertegenwoordigers van
clubs, organisaties en bewoners.
Ook is het voorstel om locatiegerichte begeleidingsgroepen te gaan vormen.
Na afloop van deze presentatie werd hier nog met verschillende aanwezigen over dit
onderwerp van gedachten gewisseld.

