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Betreft: Hulpsecretarie Badhoevedorp  
 
Badhoevedorp, 9 april 2018 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Naar aanleiding van vragen in de gemeenteraadssessie van 5 april j.l. sturen wij u het rapport 
“Is het beleid of is er over nagedacht ? “. Onderwerp van dit rapport is oorzaak en gevolg van 
het sluiten van het Servicecentrum aan de Sloterweg in Badhoevedorp en het overhevelen 
daarvan naar Halfweg.  
Het sluiten van deze locatie door de gemeente is inmiddels een gegeven, ook voor de 
Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp.  
 
Wat dit rapport onder de aandacht brengt is de uitdrukkelijke wens om in ieder geval een 
hulpsecretarie in te richten in het Dorpshuis in Badhoevedorp met een beperkte bezetting en 
openingstijden, een faciliteit die overigens de afgelopen decennia altijd beschikbaar is geweest 
in het dorp. 
 
Deze wens komt vooral - maar niet alleen - tegemoet aan groepen bewoners als 
eenoudergezinnen, jonge huishoudens tot 29 jaar, senioren en mensen met een fysieke 
beperking die afhankelijk zijn van het OV, door de gemeente ook wel aangeduid als “kwetsbare 
reizigers”. Deze groep wordt onevenredig hard getroffen door de sluiting omdat er geen 
reguliere OV voorziening is van Badhoevedorp naar Halfweg v.v.  en alternatieven nauwelijks 
uitkomst bieden. In het rapport vindt U een uitgebreide analyse van hun specifieke 
problematiek. Maar ook de bewoners die per auto naar Halfweg worden gestuurd, worden 
gedupeerd vanwege zeer gebrekkige parkeerfaciliteiten bij de locatie Halfweg. Ook daar 
vragen wij aandacht voor. 
 
Wat de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp betreft spitst de discussie zich toe rond de zeer 
gewenste hulpsecretarie en de bereidheid van de gemeente hier op in te gaan. De vragen die 
wij graag beantwoord zien dienaangaande, treft u aan in het hoofdstuk  “De oplossing van het 
probleem” in dit rapport. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u van dit rapport goede nota neemt en ons streven naar 
een hulpsecretarie ondersteunt. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp 
M. Rietmeijer-Blommers, secretaris  
 
Bijlage:  Rapport: Is het beleid of is er over nagedacht?  
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