DeToekomst van Badhoevedorp

Drie vragen
Identiteit: huidig beeld
Visie: toekomstig beeld

Welk woord omschrijft Badhoevedorp het beste ?

N = 76 (Bewoners en gasten)

Welk woord omschrijft Badhoevedorp het beste ?

N = 67 (Online enquete. Bewoners 61/gasten 6)

Wat is voor u het meest geslaagde plekje
(buiten de deur) in Badhoevedorp? ?

N = 76 (Bewoners en gasten)

Wat is voor u het meest geslaagde plekje
(buiten de deur) in Badhoevedorp? ?

N = 67 (Online enquete. Bewoners 61/gasten 6)

Wat kan alleen in Badhoevedorp?

N = 76 (Bewoners en gasten)

Wat kan alleen in Badhoevedorp?

N = 67 (Online enquete. Bewoners 61/gasten 6)

Wilt u verder nog iets kwijt?
• Meer groen, minder auto’s.
• Meer en beter kleinschalig
winkelaanbod
• Veilig fietsen voor kinderen
• Direct openbaar vervoer naar
Amsterdam Centrum en Schiphol
• Middelbare school
• Betaalbare woningen
• Bioscoop / theater

• Spelen voor kinderen,
kinderbadje, natuurspeeltuin
• Dorpskern, plein
• Nieuw wandelbos, park
• Betere doorstroming Sloterbrug
• Dependance van de Gemeente
• Maatregelen overlast
• Meer zichtbaarheid politie

Identiteit – Huidig beeld
•
•

Veel individualiteit
Actief vereningsleven en
sportclubs
Vrijwilligers
Geen centrale ontmoetingsplek,
dorpslein
Mozaiek, losse wijken, villa’s, flats,
eengezins-woningen

•
•
•

•
•

Verbinden

Verblijven

•

•
•
•

•
•
•

Bestaand groen onder
druk (wandelbos)
Schiphol geeft
overlast: grondgeluid,
fijnstof, veiligheid
Veel verkeer rondom
en door het dorp
(forenzen,
sluipverkeer)

Tuindorp,rustig, groen
Verstedelijkte elementen,
metropool
Achterstallig onderhoud publieke
ruimte
Kleine criminaliteit
Geen middelbare school, weinig
kunst, cultuur, horeca, saai
Amsterdam gericht

Mobiliteit

Duurzaamheid

•

•
Ouderen, alleenstaanden
Tweeverdieners, forenzen
Welvarend, 7% bestaansminimum

•

Knooppunt van
snelwegen, nabijheid
van Amsterdam en
Schiphol
Openbaar vervoer
onder druk
Groenen lanen en
drukke wegen

•
•
•
•

Ontwerp visie – Toekomstig beeld
Visie – Toekomstig beeld
•

Verbinden van verschillende wijken tot een
geheel dorp (15.000)
Ruim aandacht voor (openbare) kunst,
cultuur
Groen (dorps)hart als centrale
ontmoetingsplaats
Bloeiend sport- en vereningsleven

•

Verbinden

Verblijven

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Schone energie
Zoveel mogelijk behoud van bestaand
groen, echte compensatie vervangende
groen, in het dorp niet daarbuiten
Groene barrieres tegen fijnstof, grondgeluid
Schiphol in en rond het dorp, bijv. city trees
Stimuleren van wandelen, fietsen door hele
dorp inclusief centrum
Veiligheid en gezondheid central
Water, regen, klimaathuishouding op orde

•

Duurzaamheid

Mobiliteit
•
•

•
•
•
•

Evenwichtige leeftijdsopbouw
• 25% kind, 25% ouderen
Instroom van jonge gezinnen
Behouden van jongeren
Gevarieerd woningaanbod

•
•

Behouden van dorpskarakter, maar
erkenning onderdeel metropool
(Amsterdam, Schiphol)
Revitalisering publieke ruimte (openbaar
meubilair, plantsoenen, speeltuin)
Dorpsplein met voorzieningen voor
bewoners, recreatie
Leefbaarheid voorop, hoge
verblijfskwaliteit voor bewoners en
bezoekers, speciaal kinderen
Middelbare school
Scheiden regionaal (om) en lokaal (in)
verkeer, minimaliseren (doorgaand)
sluipverkeer
Auto’s zoveel mogelijk langs winkels,
kantoren, ipv woningen, ook in centrum
Investering in en voorrang voor OV en
direct naar Amsterdam C & Schiphol
Wandel & fiets routes
Aandacht voor veiligheid (met name
(jonge) fietser op weg naar sport, school,
etc.) en toegangkelijkheid (ouderen,
beperkingen)

Op hoofdlijnen (van … naar)
Huidig beeld
1. Verbinding binnen eigen kring
2. Dorpse, rustige, groene en
gezonde omgeving onder druk
3. Knooppunt van mobiliteit, hoge
verkeersdruk in regio
4. Groen en dorps karakter in
verval, onderdeel metropool
5. Welvarende forenzen en
alleenstaande ouderen

Toekomstig beeld
1. Centrale ontmoetingsplaats
2. Stimuleren duurzaamheid,
compensatie groen in dorp
3. Binnen dorp voorrang OV, fiets,
wandelen, aansluiting op AMS, SPL
4. Upgrade met behoud dorps
karakter, verblijfskwaliteit voorop
5. Meer evenwichtige opbouw
bevolking met bijpassend
woningaanbod, middelbare school

