Jaarverslag 2017 / Werkplan 2018
De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp vierde in 2017 haar 85e verjaardag met een boekje over de
geschiedenis van de Vereniging.

Boekje, geschreven door Renée Heijmans, bij het 85 jarig bestaan van de Vereniging
De Vereniging Dorpsraad is een onafhankelijke en ongebonden vereniging die zich inzet voor de
leefbaarheid in Badhoevedorp. Op 1 oktober 1932 werd de buurtvereniging “Badhoeve” opgericht – pas
sinds 1936 is Badhoevedorp een dorp. De naam is in de loop der jaren gewijzigd in Vereniging Dorpsraad
Badhoevedorp. Met het toevoegen van het woord “Dorpsraad” liet de Vereniging zien dat zij behoorde tot de
Dorps- en wijkraden, die in Haarlemmermeer als samenwerkingspartner van de gemeente worden
beschouwd.
Het doel van de Vereniging bleef ongewijzigd. In de statuten staat dit verwoord als de behartiging van de
algemene belangen van de inwoners van Badhoevedorp, speciaal deze die verband houden met het wonen
of werken in Badhoevedorp. Waren het in 1932 nog straatlantaarns, in de loop der jaren heeft de VDB altijd
concrete initiatieven ontplooid om het dorp te verrijken. Met groen - onder andere de knotwilgen aan de
Rietwijckstraat - en met kunst, zoals het borstbeeld van burgemeester Amersfoordt. Met de actie A9om!
heeft de VDB een belangrijke bijdrage geleverd aan het besluit tot omlegging van de A9 in 2005.
Badhoevedorp na 2030
De omlegging van de A9 betekent ook een nieuwe inrichting van het dorp. Nieuwe wijken kunnen de
investering van de gemeente Haarlemmermeer deels weer in de gemeentekas doen terugvloeien. De
enorme onderneming die de omlegging was – en is – betekent dat jaren aan de voorbereiding is gewerkt
en dat veel plannen al jaren klaar zijn voordat tot uitvoering wordt overgegaan.
De VDB heeft altijd de aandacht erop gevestigd dat met deze plannen de leefbaarheid in het dorp wel
goed in balans moest blijven. Want met de komst van nieuwe wijken (Park Quatrebras en Schuihoeve)
verdwijnen het Wandelbos en de sportvelden uit het dorp. Pas op termijn van 15-20 jaar komt dit groen
terug: aan de overkant van de Schipholweg. Binnen het dorp is daar immers geen plek voor. Dat zet
diezelfde leefbaarheid weer onder druk.
Nu de plannen aan uitvoering toe zijn, is pas goed te zien hoe ingrijpend dit is. Groen is immers ook
noodzakelijk voor een klimaatbestendige, duurzame en gezonde leefomgeving.De Vereniging richt zich al
sinds 2015 op het toepassen van huidige inzichten in de plannen om te zorgen dat Badhoevedorp alsnog
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een goed voorbeeld wordt van een toekomstbestendige inrichting. Een dorp waar het ook na 2030 goed
wonen en werken is voor iedereen. Zie het beleidsplan 2016
http://dorpsraadbadhoevedorp.nl/images/20160314-VDB-beleids-werkplan2016.pdf
Als over een jaar of 10, zo rond 2030 de stofwolken zijn neergedaald en het bouwgeluid verstomt, staat hier
een ander dorp.
Wat voor dorp zal dat zijn? Badhoevedorp groeit de komende jaren van 12.000 naar 15.000 inwoners. Groeit
ons dorpsgevoel mee met de ontwikkeling en kan Badhoevedorp echt het dorpse karakter behouden, zoals
in alle plannen staat ? Als dorp ‘net over de brug in de polder ‘ - heeft Badhoevedorp altijd verbinding gehad
met de stad, zonder daar onderdeel van te zijn.

Boekje uitgegeven bij het 50-jarig bestaan van de Vereniging
De nieuwe inrichting van het dorp is gebaseerd op het Masterplan uit 2008 en bijbehorende visie uit 2006. In
die tijd werd het “dorps karakter” verbonden aan de platanen in de lanenstructuur. Ook wordt uitgegaan van
het beeld van een luxe villadorp - terwijl in Badhoevedorp ook mensen wonen die afhankelijk zijn van een
uitkering of moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en het percentage gestapelde bouw (flats) groter
is dan elders in de gemeente.
In 2013 werd het bestemmingsplan vastgesteld, met vanwege de
economische omstandigheden minder groen. Uit die tijd dateert ook een positionering van Badhoevedorp
als landelijk dorp.

Afbeelding uit het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Schuilhoeve 2013
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Anno 2018 wordt vooral duidelijk dat Badhoevedorp niet los is te zien van zijn omgeving. Dat is niet meer
alleen de Haarlemmermeerpolder, Schiphol en de Provincie. Haarlemmermeer is op zijn beurt onderdeel
van regionale samenwerkingsverbanden, de Vervoersregio en de Metropoolregio.

Plaatjes gemaakt door het Podium voor Architectuur en Schiphol

Die ligging van het dorp, het verdwijnen van groen en de afspraken over woningbouw met de
projectontwikkelaars waarbij de markt leidend is, geven wel een opgave om een leefbaar dorp te houden.
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Minder groen, kansen in kwaliteit?

Groei van Schiphol = meer ultrafijnstof engrondgeluid

Kansen in de hotelindustrie

1775 woningen = 3500 auto’s erbi

Meer verstening

Kansen in het Centrum

Dat Platanen in een lanenstructuur, positionering als luxe villa - of landelijk dorp zijn niet voldoende om hier
het hoofd aan te bieden. Dat vraagt om een nieuwe visie op ons dorps karakter en wat voor dorp
Badhoevedorp straks wordt. Weliswaar zijn veel besluiten al lang geleden genomen, maar de komende
invoering van de Omgevingswet biedt kansen. Deze wet biedt ruimte aan initiatieven van bewoners, gaat uit
van maatschappelijk gebruik en bescherming van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. In 2017 zette de
VDB hierin weer verdere stappen, samen met de BCB, voor een dorp met allure, ook na 2030.

Afbeelding Tweede Thema-avond Badhoevedorp Identiteit en Visie
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De Vereniging

Het bestuur begon het jaar 2017 op volle sterkte met vijf leden, maar moest bij de Algemene
Leden Vergadering afscheid nemen van Vincent Haaker.
Vincent Haaker is meer dan tien jaar lid van het bestuur geweest in de functies van
penningmeester en interim-voorzitter.
Anne Marie Kamevaar-Kegel, voorzitter
Bob van Velthuijzen, vice-voorzitter
Margriet Rietmeijer-Blommers, secretaris
Kees Koopman, penningmeester
Vincent Haaker, lid (tot 30-03-2017)
In 2017 werkte een groep van rond de 25 actieve leden samen met de bestuursleden aan
plannen en projecten.
Voor meer informatie over bestuursleden en actieve leden zie HalloBadhoevedorp
https://hallobadhoevedorp.nl/
Op onze maandelijkse openbare bijeenkomsten is iedereen welkom. Sinds september
2017 zijn deze bijeenkomsten vast op de laatste maandag van de maand, tenzij deze in een
schoolvakantie valt. Er zijn geen bijeenkomsten in juli, augustus en december.
In 2017 waren er acht openbare bijeenkomsten, waarvan een – in november 2017 - samen
met de Business Club Badhoevedorp (BCB) in het kader van de gezamenlijke
Omgevingsvisie.
Met de BCB werd daarnaast nog apart een thema avond georganiseerd in mei 2017
Voor verslagen zie http://dorpsraadbadhoevedorp.nl/dorpsraad/verslagen
Het aantal bezoekers lag tussen de 30 en de 70 afhankelijk van het thema.
Voor het aantal donateurs/leden zie het financiële jaarverslag.
Het verschil tussen leden en donateurs is dat de laatsten niet stemgerechtigd zijn; voor het
overige bestaat er geen onderscheid.

De Vereniging is op zoek naar nieuwe donateurs/leden. Hoe meer leden, hoe
duidelijker onze stem. Bij aanmelding ontvangen zij het jubileumboekje!
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Deskundige ondersteuning
De VDB kan putten uit de ervaring, belangstelling en/of professionele achtergrond van de
actieve leden. Daarnaast zijn er lidmaatschappen en werkt de VDB samen met een aantal
professionele organisaties en adviseurs
Lidmaatschap
- Dorpswerk NoordHolland https://www.dorpswerknh.nl/
- Natuur- en milieufederatie Noord Holland https://www.mnh.nl/
- VVM Vereniging voor Milieuprofessionals https://www.vvm.info/
- LSAbewoners Landelijke Samenwerkende Actieve bewoners,
https://www.lsabewoners.nl/
-

Coöperatie Gebiedonline – voor het digitale dorpsplein HalloBadhoevedorp
https://gebiedonline.nl/

Samenwerking
- NMCX Centrum voor Milieu en Duurzaamheid Haarlemmermeer
https://www.nmcx.nl/
- GGD Kennemerland af Medische Milieukunde https://www.ggdkennemerland.nl/
- Vincent Kuijpers, GMC network http://gmc.network/
-

De mogelijkheden van samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam worden
onderzocht

Samenwerking met partners
-

-

Ciska Spikker, clustervertegenwoordiger Zwanenburgbaan Buitengebied van de Omgevingsraad
Schiphol.
De VDB levert kiesmannen voor de clustervertegenwoordiger.
https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/
Stichting Maatvast, beheerder van het Dorpshuis en ’t Rietland
Dorpsnetwerk
Business Club Badhoevedorp
Meerwaarde
de Sociëteit
Dorps-en wijkraden : Buurtvereniging Nieuwemeer
Kernenoverleg (alle Dorps-en wijkraden Haarlemmermeer) tweemaal per jaar
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Samenwerking cq overleg met de gemeente Haarlemmermeer
In 2008 werd een Convenant met Dorps-en wijkraden als bijlage opgenomen bij de Inspraakverordening,
vastgesteld door de Raad. Kern: Dorps-en wijkraden worden zo vroeg mogelijk betrokken bij alle zaken
die ingrijpen in de leefomgeving.
- In 2017 besloot het College het Convenant te vervangen door een
Nota Samenwerkingsafspraken.
- Brief VDB d.d. 27-11-2017 met de vraag of dit formeel mogelijk is: nog niet beantwoord
- Samenwerkingsafspraken met de gebiedsmanager Rik Rolleman: in bewerking, gebaseerd op
format Lisserbroek. Uitgangspunt is de participatieladder.

Overleg College samen met andere Dorps- en wijkraden
-

Tweemaal per jaar halfjaarlijks overleg

Overleg op bestuurlijk niveau
Halfjaarlijks overleg met projectwethouder Badhoevedorp Reneman
- Februari 2017, onderwerp Stelling Badhoevedorp en Groen Wandelnetwerk
- December 2017, onderwerp participatie, Stelling Badhoevedorp en Groencompensatie
Overleg met wethouder Luchthavenzaken Elzakalai over grondgeluid
- Juli 2017 over Stelling Badhoevedorp
- Samen met vertegenwoordiger Schiphol (van der Meer) en Schipholfonds (Wagemakers)

Overleg met gebiedsmanager
-

gebiedsmanager Rik Rolleman (eerste aanspreekpunt)
Op onderwerp zo nodig
Iedere twee maanden in het Beheeroverleg

Samenwerking met gebiedsbeheer
-

gebiedsbeheerder Ramon Boerlijst en gebiedsteam Rob de Ruiter en Thierry van Es
Werkgroep Maaibeleid
inventariseren Groene Kansenkaart
projectvoorstel en subsidie Badhoevedorp Duurzaam in beweging
schouw met als aandachtspunt toegankelijkheid
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Beleidsplannen VDB

-

-

-

Het beleidsplan 2016 http://dorpsraadbadhoevedorp.nl/images/20160314-VDBbeleids-werkplan2016.pdf
1. Bussen: de aanbesteding 2018 levert een zo goed mogelijk resultaat voor vervoer
binnen het dorp, naar Amsterdam en naar Schiphol
2. Groen : een zo groen mogelijk dorp – niet alleen afgemeten aan het gemeten aan
het “oude” niveau van 38,6 m2 per inwoner binnen het dorp, of de aanwezigheid van
bovenwijks groen. Ook de gebruikswaarde telt: natuur, gezondheid, afscherming en
de mogelijkheid om te wandelen.
3. Bescherming tegen (ultra)fijnstof en (grond)geluid: zo min mogelijk
gezondheidseffecten door adequate maatregelen ter bescherming tegen het
(opgetelde) geluid en uitstoot uit verschillende bronnen (vliegtuig /trein/ wegverkeer)
4. Centrumplan: er wordt een goed plan gemaakt voor het inwoners; zij worden
actief betrokken bij de plannen voor inrichting van het Centrum, met name waar het
gaat om groen en gebruik van de openbare ruimte.
5. Goede (veilige en groene) loop – en fietsroutes: aantrekkelijke en goed
onderhouden logische looproutes, veilige fietsroutes voor de jeugd in het dorp en bij
Schipholweg, Sloterbrug en op de Ringdijk, waar verkeersveiligheid algemeen een
probleem is .
6. Woningen: betaalbare woningen voor jong en oud

-

de Stelling Badhoevedorp 2017 een eigen integraal plan voor een multifunctionele
groene buffer in en rond het dorp. Dit plan sluit aan op de al bestaande
gemeentelijke plannen. http://dorpsraadbadhoevedorp.nl/images/uploads/pdf/201704-10-de-Stelling-Badhoevedorp-een-werkdocument.pdf
Aanvullende informatie is te vinden op
https://hallobadhoevedorp.nl/project/2631/stelling-badhoevedorp--de-groene-buffer

-

De Groene Kansenkaart 2017 (in bewerking) in samenwerking met de afdeling
Beheer werd al wandelend door het dorp een inventarisatie gemaakt van alle
plekken waar groen een kwaliteitsimpuls zou kunnen krijgen, zodat Badhoevedorp
zich op termijn kan ontwikkeling tot een landschappelijk ingericht dorp met
aantrekkelijke groene plekken verbonden door een fijnmazig groen wandelnetwerk
zoals beschreven in de Stelling Badhoevedorp.

-

Subsidie aanvraag Programma Duurzaamheid 2017 uit de Groene Kansenkaart
werd een aantal locaties gekozen om innovatief en integraal in te richten. Hiervoor
werd subsidie aangevraagd bij het Programma Duurzaamheid onder de titel
“Badhoevedorp Duurzaam in beweging”. Deze subsidie, die overigens niet
rechtstreeks aan de VDB maar aan het gebiedsmanagement wordt verleend, was
mogelijk op basis van de toezegging van wethouder Nederstigt bij het Groenste Idee
in 2016.
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Omgevingsvisie vanuit bewonersperspectief 2015-2017

Sinds 2015 werkt de VDB aan een Omgevingsvisie waarin staat wat bewoners belangrijk vinden in hun
leefomgeving.
Tijdens een Dorpscafé, bij een openbare bijeenkomst en op de jaarmarkt stelden we bewoners de vraag: wat
heeft Badhoevedorp nodig? De antwoorden zijn verwerkt in de speerpunten van het beleidsplan voor 2016.
Wethouders Reneman en Elzakalai waren eind 2015 positief over ons voorstel om de kansen te benutten
van de inrichting van Badhoevedorp een goed voorbeeld te maken. Bijvoorbeeld door de omgeving
beweegvriendelijk te maken met het oog op vergrijzing. Dit ook naar aanleiding van de presentatie van de
GGD op een openbare bijeenkomst.
Als eerste stap werd in 2016 gewerkt aan de Stelling Badhoevedorp, een integraal plan voor een
multifunctionele groene buffer (zie bij beleidsplannen)

Op openbare bijeenkomsten werd gesproken over de thema’s “de waarde van groen”, ultrafijnstof en
grondgeluid en de tijdelijke invulling A9. Voor het Groenste Idee werd een voorstel voor een
Pauzelandschap voor tijdelijk gebruik van de A9 ingediend https://www.youtube.com/watch?v=Yy_8lUv_f10
Daarmee viel de VDB buiten de prijzen, maar kreeg wel de toezegging van wethouder Nederstigt om een
ander potje voor dit idee te vinden. De basis van het Groenste Idee werd vervolgens opgenomen in de
Stelling Badhoevedorp.
Beweegvriendelijkheid is een kenmerk van een gezonde leefomgeving. Daarom voerde de VDB onder
begeleiding van het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging een beweegvriendelijkheids scan uit in het
dorp.
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Sinds 2017 trekken de VDB en de BCB samen op met het plan voor een Omgevingsvisie vanuit
bewonersperspectief. De VDB hield openbare bijeenkomsten over het groene wandelnetwerk, over
grondgeluid en over de Stelling Badhoevedorp. Op de thema-avond van mei, georganiseerd door BCB, VDB
en gemeente werd een presentatie gegeven over de Omgevingsvisie; een samenvatting van deze
presentatie staat in de inleiding van dit jaarverslag.
Deze presentatie werd ook gegeven voor de Rotary en voor een informatieve sessie van de gemeenteraad.
Daarbij trekken de BCB en de VDB samen op. De VDB vroeg daarbij om een gezamenlijke pilot. Hoewel
gemeenteraadsleden positief leken, is het College niet op dit voorstel ingegaan. De VDB en het plan voor
de Omgevingsvisie is niet opgenomen in het Koersdocument voor de Omgevingswet van de gemeente
Haarlemmermeer.
Op de openbare bijeenkomst van november werden de resultaten gepresenteerd van de drie vragen aan
bewoners:
-

welk woord beschrijft Badhoevedorp het beste?
wat is het meeste geslaagde plekje (buiten de deur)?
wat kan alleen in Badhoevedorp ?

en ging men in gesprek over de onderwerpen. Zie hiervoor
http://dorpsraadbadhoevedorp.nl/dorpsraad/verslagen
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De Omgevingsvisie vanuit bewonersperspectief 2018

Samen met bewoners werken we aan een Omgevingsvisie om te zorgen dat Badhoevedorp ook na 2030
een plek is waar het goed wonen en werken is. Dat doen we in samenwerking met de BCB.

Het klavertje heeft vier blaadjes, waaronder alle speerpunten van de VDB een plek hebben gekregen. Deze
zijn met vignetten aangegeven. - -
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- Verbinden

Samen in één dorp

-

Duurzaamheid

Zo groen mogelijk

Bescherming tegen ultrafijnstof en grondgeluid

-

Mobiliteit

Aantrekkelijke en veilige loop-en fietsroutes voor iedereen

Goed openbaar vervoer in en om het dorp

-

Verblijven

Toekomstbestendig dorp met een toekomstbestendig centrum

Betaalbare woningen voor jong en oud

Passend voorzieningenniveau
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Werk aan de omgevingsvisie in 2018
* verder uitwerken in openbare bijeenkomsten, Jaarmarkt
* blijven richten op samenwerking met gemeente
* gemeentelijke visie op participatie en Omgevingswet kritisch volgen
* organiseren van een politieke avond voor de gemeenteraadsverkiezingen

Werkplan 2018: aandachtsgebieden en activiteiten
1.
2.
3.
4.

Verbinding: samenhang in het dorp
Duurzaamheid: Stelling Badhoevedorp
Mobiliteit: verkeer en vervoer
Verblijven: toekomstbestendig dorp – met een toekomstbestendig centrum en passend
voorzieningen niveau
5. Voorwaarden: financiële investering (betrokkenheid bewoners en deskundige ondersteuning )

1. Verbinding: samenhang in het dorp

Samen in één dorp

* Dorpsgids
* HalloBadhoevedorp
* Kerstboom inzamelactie
* deelnemen aan het dorpsnetwerk
* deelnemen aan MeervoorElkaar
* papieren krant
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2. Duurzaamheid: Stelling Badhoevedorp

De Stelling Badhoevedorp is een plan voor een groene multifunctionele buffer in en om het dorp, met een
netwerk van groene wandelroutes en aantrekkelijke groene plekken. Dit plan is een eerste onderdeel van
de Omgevingsvisie. Kern: anders kijken naar groen en inrichting openbare ruimte.
Voor de Stelling Badhoevedorp zijn er afspraken en overleg op bestuurlijk niveau en werkt de VDB
samen met gebiedsbeheer.


Bestuurlijk niveau:
Drie wethouders betrokken: Reneman, Elzakalai, Nederstigt
 Luchthavenzaken – wethouder Elzakalai

 Overleg wethouder Elzakalai - Schiphol – Schipholfonds: oplossingen voor grondgeluid en
leefbaarheid => plan maken
* grondgeluid op de kaart zetten
* deskundige ondersteuning

 Projectwethouder Badhoevedorp/ Verkeer – wethouder Reneman

“Tweaken” en marges benutten – uitgangspunten Stelling Badhoevedorp verwerken in plannen en
verkeer => monitoren
* halfjaarlijks overleg: vinger aan de pols
* meewandelen door het dorp
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 Duurzaamheid – wethouder Nederstigt

Subsidie van 44.000 Euro voor groene en duurzame impuls, voortgekomen uit Groenste
Idee => uitgeven
* samen met bewoners uitvoeren van het project Badhoevedorp Duurzaam in beweging,
inrichten Papegaaienpark en plukroute



samenwerking met gebiedsbeheer
Gezamenlijke projecten: groene kansen, duurzaam in beweging, wandelnetwerk
 Groene Kansenkaart
= inventarisatie kansrijke groene plekken => opnemen in Vernieuwing Openbare Ruimte
middel/lange termijn (= planniveau). Zie ook Mobiliteit (3) en Verblijf (4)

* RWS compensatie groen
* prioriteren met bewoners (& bedenken hoe)
 Project Badhoevedorp Duurzaam in beweging
= plan voor ontwikkelen aantrekkelijke groene plekken met “state of the art” landschappelijke
inrichting.

* voorstellen van leerlingen Kaj Munk – opdracht Groen Badhoevedorp
* placemaking met bewoners (omwonenden, belanghebbenden, andere organisaties) met
deskundige ondersteuning van het Papegaaien park
* upgrading Groene Zoom
* deskundige ondersteuning t.a.v inrichtingsadviezen
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 Groen Wandelnetwerk
= verzamelnaam voor alle te ontwikkelen groene functionele recreatieve en sportieve
routes, inclusief routering met kunst, tegels etc.

* verder uitwerken in samenhang met 4.
* Groen wandelnetwerk Oost is onderdeel

N.B. in de Groene Kansenkaart – in bewerking – hierin is ook de inventarisatie van de werkgroep
Maaibeleid opgenomen.
De uitkomsten komen binnenkort beschikbaar. In ieder geval zal de Burgemeester Amersfoordtlaan
weer vaker gemaaid worden.

Aandachtspunt in alle uitwerkingsplannen Stelling Badhoevedorp
Bij groen hoort water
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3. Mobiliteit: verkeer en vervoer

Aantrekkelijke en veilige loop- en fietsroutes voor iedereen
Mobiliteit- bereikbaarheid- toegankelijkheid- beweegvriendelijkheid. Dit onderdeel van de Omgevingsvisie
vanuit bewonersblik wordt in 2018 uitgewerkt
a. “bij de verbeteringen in het dorp komen voetganger en fietser centraal te staan” en worden
autoroutes verbeterd
(Masterplan)

 Voetganger ontbreekt in alle plannen van de gemeente voor verkeer (oud en nieuw) Focus
op toegankelijkheid: Inclusief ontwerpen van de openbare ruimte zodat dat iedereen zich
vrij kan bewegen
 zie ook 3 Duurzaamheid: Stelling Badhoevedorp en 5. Verblijven: Toekomstbestendig dorp
 Groene Lint is onaantrekkelijk voor kwetsbare gebruikers
 Sloterbrug en Ringdijk spelen in 2018
* inventarisatie knelpunten (openbare bijeenkomst januari 2018) voetganger in
mobiliteitsvisie gemeente
* Voetganger in update verkeersplan Badhoevedorp
* uitwerken “eigen “ groene wandelroutes samen met bewoners
* deskundige ondersteuning voor het betrekken bewoners bij beoordelen toegankelijkheid
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b. “Gebruik van Openbaar Vervoer is een vrije keuze”
(visie gemeente op mobiliteit)

Goed openbaar vervoer

-

Badhoevedorp heeft de ontsluiting van een plattelands gemeente
HOV langs Badhoevedorp
Grote loopafstanden naar haltes
Geen haltes Oost Badhoevedorp
Weinig duurzame mobiliteit woon werkverkeer
Sociaal-maatschappelijk isolatie Badhoevedorp Oost i.v.m. afstand tot voorzieningen
* mobiliteitsvisie gemeente en stadsregio
* onderzoeken mogelijkheden en klantvriendelijkheid MeerOVbus en dorpsvervoer
* gesprek met Connexxion

Aandachtspunt in alle plannen Verkeer en Vervoer

toegankelijk voor iedereen
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4. Verblijven: toekomstbestendig dorp met een toekomstbestendig centrum en een
passend voorzieningenniveau

Toekomstbestendige inrichting van het hele dorp – niet alleen de nieuwe buurten - als goed
voorbeeld van een gezonde en duurzame leefomgeving. Uitwerking van de Omgevingsvisie

a. Centrumplan komt gereed in 2018 !!

-

-

Inentiteit en : Dorps karakter!
Groen stadsdorp/Green urban village
“een levendig en aantrekkelijk centrum, bewoners worden actief betrokken bij de plannen voor
inrichting met name waar het gaat om groen en gebruik van de openbare ruimte (speerpunt VDB
2016)
Zie ook: 1. Verbinden, 2. Duurzaamheid, 3. Mobiliteit
* adviseren, consulteren achterban, ruimte voor inbreng bewoners, stappen bespreken op openbare
bijeenkomst maart 2018
b. Groene Lint
 Huidige opzet niet beweegvriendelijk, geen verblijfskwaliteit, weinig groen
 Zie ook: Verbinden (1), Duurzaamheid (2), Mobiliteit (3)
 Bestuurlijke toezegging 2013: waar mogelijk voetgangers-fietsers gescheiden
* oplossing voor shared space in samenwerking met bewoners / getroffen groepen
* Aandacht in alle projecten
c. Badhoevedorp Oost
 Groen zoveel mogelijk behouden en versterken
 Onderdeel van Groene Kansenkaart en groene wandelroutes (3)
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* tijdig inbreng in plannen, bewoners betrekken
d. Schuilhoeve
 nieuw bestemmingsplan verwacht in 2018
 Zie 3. Stelling Badhoevedorp
 Aandacht voor grondgeluid
* bestuurlijk overleg,
* deskundige ondersteuning zoeken
* vaststelling bestemmingsplan
e. Ringdijk
 Aanpak in Nieuwemeer 2018, “Badhoevedorps gedeelte?
 Zie 3. Mobiliteit
 Relatie met Sloterbrug
* uitvoering werkzaamheden Ringdijk, mobilteitsplan gemeente, Sloterbrug
* Sloterbrug
f.

Sloterbrug
 Samen met Amsterdam
 Informatiebijeenkomst “voorjaar 2018”
 Tegelijk ontwikkeling Badhoevepark
 Zie 4. Verkeer en Vervoer en 3. Stelling Badhoevedorp, groene kansen en groene
wandelroutes

* besluiten genomen voorafgaand aan informatiebijeenkomst?
* Update Verkeersplan

Aandachtspunt in alle plannen

Betaalbare woningen voor jong en oud

Passend voorzieningenniveau
-

Badhoevedorp Oost
Middelbare School (?)
Gemeentelijk Servicecentrum

20

5. Financiële investering

a.
-

Vergroten betrokkenheid bewoners
Bij de VDB en bij de ontwikkelingen in het dorp
Nieuwe aanwas donateurs en actieve leden
In samenhang met activiteiten

Groenprojecten: ondersteuning door NMCX

In samenwerking met NMCX plan voor 2018 maken,
 Toegankelijkheid: ondersteuning door Cliëntenbelang Amsterdam

Te onderzoeken: mogelijkheid van organiseren van groep bewoners die uiteindelijk zelfstandig
toegankelijkheid openbare ruimte beoordeelt
b. Deskundige advisering

“state of the art” landschappelijke inrichting (Stelling Badhoevedorp)



Integrale groene inrichting is doel van Stelling Badhoevedorp
Deskundige advisering noodzakelijk Papegaaienpark praktijkvoorbeeld

Advies Vincent Kuijper landschappelijke inrichting ingekocht. Advies is inclusief presentatie voor
bewoners en gemeente
P.M:
- deskundige investering grondgeluid
- reserve voor juridische ondersteuning
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