
 
JANUARI begon met de kerstboomactie (712 bomen!). De deuren van het Servicecentrum op de 

Sloterweg bleven gesloten. De leerlingen van het Kaj Munk werkten aan voorstellen om het groen 

bij Einsteinlaan en Papegaaistraat te veranderen in een parkachtige bescherming tegen grondgeluid 

en ultrafijnstof. VDB kreeg een nieuwe penningmeester en op de dorpsbijeenkomst werden de 

verkeersknelpunten en –wensen van bewoners in kaart gebracht. 

In FEBRUARI startte het initiatief van een zeer betrokken bewoner om een servicecentrum met 

beperkte openstelling (hulpsecretarie) in het dorp te behouden. VDB kreeg het groene licht om 

samen met de gemeente een budget van 44.000 euro te besteden voor een duurzame groene 

inrichting bij de Papegaaistraat. Het resultaat van meedoen aan het Groenste Idee (2016) en  

vervolgens een jaar lang al wandelend de groene kansen in het dorp inventariseren. Een presentatie 

van de groene kansen aan de oostkant van het dorp was op de dorpsbijeenkomst te zien., 

MAART was gevuld met spreekuren voor reacties van bewoners op het eerste concept voor het 

nieuwe centrum. Die reacties (niet het plan) werden gepresenteerd op de dorpsbijeenkomst van die 

maand. De al langer bestaande onvrede in de begeleidingsgroep centrum kwam naar buiten. 

Burgemeester Onno Hoes nam in APRIL de derde editie van de Dorpsgids in ontvangst. Op de 

dorpsbijeenkomst kreeg hij presentaties over wat er speelt in ons dorp. Natuurlijk ook over de 

Omgevingsvisie vanuit bewonersperspectief. Voor dit initiatief van de VDB in samenwerking met 

o.a. bewoners en BCB zijn in 2017-2018 al stappen gezet, maar tot samenwerking met de gemeente 

wil het niet komen. Binnen het participatiesysteem van de gemeente komt deelname van de VDB 

ter discussie te staan; waarom precies blijft ook in gesprekken lang onduidelijk.  

In MEI start een maandelijks inloopspreekuur van de gemeente, Meerwaarde en andere 

organisaties voor een proefperiode van een jaar. Aan een hulpsecretarie begint de gemeente niet.  

VDB heeft, samen met een adviseur vanuit het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve 

bewoners) een gesprek met de wethouder en wordt voor het blok gezet. VDB houdt vast aan het 

uitgangspunt van overleg met de achterban en mag niet meer deelnemen aan de 

begeleidingsgroep. Dat is ook het onderwerp van de maandelijks dorpsbijeenkomst. De 

inventarisatielijst met reacties van bewoners op het centrum (“10 punten van zorg”), worden naar 

de gemeente gestuurd. Ook het overzicht van de verkeersknelpunten en een lijst met mogelijke 

locaties voor Rijkswaterstaat (RWS) compensatie gaat die kant uit. Lichtpuntje: omwonenden van 

de Papegaaistraat krijgen een brief van VDB en gemeente gezamenlijk over de herinrichting van de 

groenstrook met het budget van Duurzaamheid. 

JUNI en JULI laten positieve ontwikkelingen zien: Jaarmarkt – nieuwe-stijl en ontwerp-ateliers voor 

de groenstrook bij de Papegaaistraat, waarbij gebruik wordt gemaakt van Placemaking.  Deze 

methode kon in 2017 door de VDB in een workshop bij de gemeente worden geïntroduceerd, dankzij 

een subsidie van de gemeente (de pilot participatie, helaas nog steeds niet geëvalueerd). 

Uitgangspunt bij deze methode zijn de ideeën van bewoners zelf – dat was voor iedereen even 

wennen. Leden van het groene wandelnetwerk van de VDB namen actief deel aan het begeleiden 

van de ateliers en het uitwerken  de plannen.  

Minder positief was dat de gemeente niet meer wilde antwoorden op vragen naar de onderbouwing 

van het besluit geen hulpsecretarie in Badhoevedorp te openen. Ook sprak de VDB in bij de 



 
gemeenteraad over drie onderwerpen: bedrijventerrein Lijndenhof, Wonen&Zorg en de Veldpost; in 

alle gevallen werd de VDB af geserveerd.  

In AUGUSTUS werd ondanks het reces nog gecorrespondeerd met projectbureau en College over 

het DSO Centrum en de samenwerking met de gemeente in het participatiesysteem. En - niet voor 

het eerst - de VDB vroeg om een pilot Omgevingsvisie te mogen doen, uiteraard samen met de 

gemeente. Ditmaal was het een open sollicitatie bij de gemeenteraad.  

In SEPTEMBER nam de voorzitter afscheid en deed de vicevoorzitter een stapje terug. Met een 

driekoppig bestuur, met de penningmeester als interim voorzitter,  moeten er binnen de vereniging 

bakens verzet worden in de samenwerking tussen bestuur en de groepen actieve leden. Ook was 

na juridisch advies de conclusie dat een statutenwijziging nodig is om te zorgen dat de VDB als 

puntje bij paaltje komt (bezwaarprocedure) door de rechter als belanghebbende wordt beschouwd. 

Want het DSO Centrum werd ter inzage gelegd en er bleken wel héél veel direct omwonenden 

geraakt te worden als de plannen doorgaan. De VDB diende een zienswijze in met vier punten. 

In OKTOBER stonden de participatie-perikelen van de VDB centraal bij de succesvolle bijeenkomst 

van de LSA over de Omgevingswet, “eerlijke afspraken maken”. Op de politieke avond - drukbezocht 

met 210 bezoekers - leek de politiek zich te realiseren dat er iets niet goed ging met het draagvlak 

voor het DSO Centrum en open te staan voor alternatieven. Dit gaf een impuls aan Bezorgd 

Badhoevedorp – bewoners die aan verbetering van de centrumplannen werken. Ook bleken alle 

partijen de uitsluiting van de participatie niet juist te vinden en gesprek over een pilot Omgevingsvisie 

gewenst. Niettemin is de open sollicitatie naar een pilot nu al maanden onbeantwoord. Bij de 

Papegaaistraat bleek een van de opbrengsten te zijn dat bewoners van dit stukje dorp elkaar ook 

beter hadden leren kennen. 

NOVEMBER liet zien dat sommige zaken weinig veranderden: de VDB werd uitgenodigd voor de 

participatie Sloterbrug onder precies dezelfde voorwaarden als de begeleidingsgroep Centrum … 

waar de VDB nog steeds niet in mee kan gaan. Ook kwam er geen vervolg van de afspraken met 

de afdeling Luchthavenzaken met over mogelijke maatregelen tegen grondgeluid – als het talud van 

de nieuwe A9 invloed heeft, moet het toch mogelijk zijn daar positief gebruik van de maken. 

Wat wel veranderde, en ten goede, was de samenwerking op praktisch ambtelijk niveau met de 

komst van de nieuwe gebieds- en omgevingsmanager.  Zaken op beheer- en gebiedsniveau worden 

onderscheiden wat functioneler overleg mogelijk maakt.  

Als afsluiting van het jaar was DECEMBER de maand dat de inspanningen van de mensen van het 

groene wandelnetwerk bekroond werden met de resultaten van constructieve samenwerking vanuit 

verschillende afdelingen van de gemeente. Straks wel aangenaam wandelen in Badhoevedorp met 

aansluiting op de omringende gebieden, een leuk vooruitzicht voor 2019. Tot slot weer terug naar 

het Centrum: er waren voldoende positieve redenen voor de VDB om het College te vragen het 

besluit over het DSO nog even uit te stellen: er zijn veel signalen dat allerlei groeperingen zich 

buigen over verbetering van de centrumplannen. En dat zou mooi zijn! Volgend jaar verder. 


