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Voorwoord
In dit jaarverslag vindt u informatie over de activiteiten en de financiële verantwoording van de Vereniging
Dorpsraad Badhoevedorp over de afgelopen periode. Tevens bevat dit verslag een weergave van onze
doelstelling en de inrichting en samenstelling van onze vereniging. Ook blikken wij vooruit op de wijze
waarop wij de komende jaren aan onze doelstellingen willen werken.

1. Algemene informatie
De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp -kortweg VDB- is een onafhankelijke en ongebonden vereniging.
Het gekozen bestuur en leden die een actieve rol vervullen zijn allen dorpsbewoners die zich vrijwillig
inzetten voor de belangen van Badhoevedorp. Niet alleen voor de leden van de vereniging maar voor alle
bewoners van Badhoevedorp.
Negentig jaar inzet voor leefbaarheid
De geschiedenis van onze vereniging is nauw verweven met die van Badhoevedorp. Al in 1932 werd
‘Buurtvereniging de Badhoeve’ opgericht om de belangen van het gebied tussen de Hoofdweg, Schipholweg
en de ringvaart tussen Lijnden en Schiphol te behartigen. Het dorp Badhoevedorp ontstond in 1936, de
buurtvereniging werd ‘Dorpsvereniging Badhoevedorp’ om nog later de naam ‘Vereniging Dorpsraad
Badhoevedorp’ te krijgen. Vanaf de jaren ‘50 werd de vereniging door het gemeentebestuur beschouwd als
volwaardig belangenbehartiger en als gesprekspartner serieus gehoord. Niet aan alle wensen en bezwaren
werd tegemoet gekomen maar er werden wel degelijk belangrijke resultaten behaald. Zo maakte de
vereniging zich hard voor het vervangen van de smalle draaibrug tussen Badhoevedorp en Sloten die al sinds
1879 dienst deed. In 1962 werd de nieuwe en bredere ophaalbrug in gebruik genomen. In de zestiger jaren
werd onder meer aangedrongen op een dienstencentrum voor ouderen en een overdekt zwembad in
Badhoevedorp. Het dienstencentrum kwam er, op het zwembad moest langer gewacht worden. Uiteindelijk
werd in 1980 De Sporthoeve geopend, waarin behalve een zwembad ook een sporthal was gevestigd. Ook
andere initiatieven hebben een concrete plaats in het dorp gekregen, zoals het borstbeeld van burgemeester
Amersfoordt bij het Badhoeveparkje, de knotwilgen aan de Rietwijckstraat, de fontein bij de kerk en het
carillon.

Doelstelling
In de statuten staat het doel van de Vereniging omschreven als: de behartiging van de algemene belangen
van de inwoners van Badhoevedorp speciaal deze die verband houden met het wonen of werken in
Badhoevedorp, zoals leefbaarheid, gezondheid, sociale samenhang, duurzaamheid en kwaliteit van de
leefomgeving. Dit betreft onder andere de ruimtelijke inrichting in en rond Badhoevedorp, groen, mobiliteit
en veiligheid en de gevolgen van de nabijheid van Schiphol. Voor zover ten dienste van de algemene belangen,
kunnen na toestemming van de ALV ook collectieve belangen van bewoners worden behartigd, in het
bijzonder van bewoners die gevolgen ondervinden van (her)inrichting van het dorp, in bestaande en nieuwe
wijken.
De VDB zoekt daarbij onophoudelijk naar samenwerking en betrokkenheid, zowel binnen het dorp als met
de gemeente. Wij werken daarbij actief samen met bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers
en winkeliers om in kaart te brengen wat er leeft in ons dorp. Op die manier proberen wij een brug te slaan
tussen de belangen van Badhoevedorp en de beleidsplannen van de gemeente.

2

Jaarverslag 2021

Speerpunten
Prettig wonen en werken: betaalbare woningen voor iedereen, behoud van dorps karakter, voldoende
voorzieningen voor alle leeftijden en een levendig en aantrekkelijk centrum.
Gezonde leefomgeving
Vergroenen van dorp en omgeving, bescherming tegen (grond) geluid en (ultra) fijnstof, aantrekkelijke
groene wandelroutes.
Verkeer en bereikbaarheid
Goede verkeerscirculatie in en om het dorp, aandacht voor knelpunten in de ontsluiting, veilige routes
voor voetgangers en fietsers, volwaardig openbaar vervoer, adequate ontsluitingsroutes, aandacht voor
knelpunten en vooral voor de bereikbaarheid van het centrum.
Betrekken en betrokken worden
Bewoners betrekken bij het dorp. Door de activiteiten te melden via
Badhoevedorp, de jaarlijkse papieren dorpsgids en de media.

het netwerkplatform Hallo

Maar ook het betrekken van bewoners bij de gebiedsontwikkeling. In gesprek gaan met elkaar om
overeenkomsten te vinden en tegenstellingen te verkleinen. Niet alleen meepraten maar ook meedenken
en samen met de gemeente tot oplossingen komen. Want participatie betekent: invloed uit kunnen oefenen.

Samenstelling van het bestuur
Tot 22-09-2021 bestond het bestuur uit drie leden:
Albert Roos (penningmeester)
Margriet Rietmeijer-Blommers (secretaris)
Rinske van Raalte (bestuurslid)
Per 22-09-2021 is Rinkse van Raalte afgetreden.
Er is sprake van roulerend voorzitterschap. De rol van voorzitter wordt vervuld door het bestuurslid die het
aandachtsgebied heeft waarop de bijeenkomst betrekking heeft. Bij bestuursvergaderingen wordt vooraf
bepaald wie de dagvoorzitter is.
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Inrichting van de vereniging
De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp bestaat uit een bestuur en ongeveer 600 leden. Daarvan zijn zo’n
twintig leden actief lid, wat inhoudt dat zij extra activiteiten ondernemen ter ondersteuning van het bestuur.
Voorts kent de vereniging zogenoemde groepen of teams. Een groep bestaat uit twee of meer mensen die
zich bezig houden met een bepaald onderwerp.
De leden van een groep kunnen
(actief) lid zijn van de vereniging
maar dit is geen vereiste. Tot slot
kent de vereniging ook adviseurs.
Deze kunnen lid zijn van de
vereniging maar ook dat is geen
vereiste. Adviseurs geven advies op
grond van hun kennis, expertise
en/of ervaring vanuit hun interesse
of vakgebied.

Aandachtsgebieden /
groepen
Gebiedsontwikkeling: Centrum Oost-West en Midden; Quatrebras; Schuilhoeve; Het Lint; De Veldpost
Luchthaven Schiphol: fijnstof en grondgeluid; milieu en omgeving
Openbare ruimte: wandelnetwerk; beheer en groen; water
Verkeer: verkeersstructuurplan; openbaar vervoer; fietsveiligheid; Sloterbrug
Sociaal domein: voorzieningen; ouderen; jeugd en jongeren; gehandicapten

Contactgegevens
Postadres
Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp
Postbus 60
1170 AB Badhoevedorp

Vergader- en bijeenkomstenlocatie
Dorpshuis Badhoevedorp
Snelliuslaan 35
1171 CZ Badhoevedorp

Website
www. dorpsraadbadhoevedorp.nl
www. hallobadhoevedorp.nl

Secretariaat
secretaris@dorpsraadbadhoevedorp.nl
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2. Jaaroverzicht
Contact met het dorp
De doelstellingen van de VDB zijn om open avonden en informatieve bijeenkomsten te organiseren waarbij
iedereen welkom is. Helaas is dit opnieuw in 2021 in verband met de omstandigheden rondom Covid-19
maar 1 keer gelukt een openbare avond te houden. De nieuwtjes en informatie heeft de VDB via de
nieuwsbrief naar de leden en andere belangstellenden gestuurd om het dorp toch goed op te hoogte te
blijven houden. En ook met het plaatsen van berichten op HalloBadhoevedorp onderhouden we de
contacten. Jaarlijks brengen wij een Dorpsgids uit met informatie over het dorp en onze vereniging.
Contact met de gemeente
Er wordt op verschillende niveaus contact met de gemeente onderhouden. Wij informeren zowel
ambtenaren, gemeenteraadsleden als wethouders over wat er leeft in Badhoevedorp. Ook hebben wij
regelmatig overleg met de gebiedsmanager en de omgevingsmanager gebiedsontwikkeling. (De overleggen
werden ook in 2021 voornamelijk digitaal gehouden.)
Als het gemeentebeleid in conflict komt met onze dorpsbelangen, zoeken wij naar mogelijkheden om de
gemeente haar plannen te laten bijstellen.
Informatie en kennis verzamelen
Actieve (bestuurs-) leden wonen raadssessies, netwerkbijeenkomsten, seminars en congressen bij. Ook
worden overheidsbesluiten, ambtelijke stukken en bekendmakingen gevolgd en gelezen. Zo worden kennis
en dossiers opgebouwd om indien nodig, onze standpunten goed te kunnen beargumenteren.

Contacten en bijeenkomsten in 2021
Bijeenkomsten van de vereniging
▪ 22 x bestuursoverleg
▪ 4x actieve ledenbijeenkomst
▪ 1x Openbare Avond
▪ 1x Algemene Ledenvergadering
▪ 3x voorbereiding politieke avond en dorpskrant
Externe bijeenkomsten
▪ Stand van zaken bestemmingsplan Catharinahoeve
▪ Raadsreden en Dorps- en Wijkraden Participatie
democratie
▪ Toelichting Sloterweg Gemeente Amsterdam (2x)
▪ Belangen Groep Gehandicapten Haarlemmermeer op
locatie problemen rolstoelhouders
▪ Business Club Badhoevedorp overleg
verkeersknelpunten Badhoevedorp
▪ Nota van Uitgangspunten Sloterbrug (4x) en Sloterweg
(1X)
▪ CLIC projectontwikkelaar landschapinvulling bussines
park Lijnden (2x)
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Overleg/contact met de gemeente
▪ 7x gebiedsoverleg (gebiedsontwikkeling met de
gebiedsmanager en de gebieds-ontwikkelingsmanager
e.a.)
▪ 4x beheeroverleg (programma openbare ruimte met
beheermanager e.a.)
▪ 2x overleg wandelnetwerk/groene kansen
▪ 2x half jaarlijks overleg Dorps- en Wijkraden
Haarlemmermeer
▪ 1x overleg met wethouder Sedee
▪ 1x raadsleden in Badhoevedorp knelpunten verkeer
Lidmaatschappen
▪ Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners LSA
▪ Dorpswerk Noord Holland
▪ Natuur- en milieufederatie Noord Holland
▪ Coöperatie Gebied Online
▪ Reizigersvereniging Rover
▪ Fietsersbond Haarlemmermeer
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In 2021 heeft de VDB zienswijzen ingediend. Eenmaal op de Luchtvaartnota van de Rijksoverheid en viermaal
op plannen van de gemeente. Al deze zienswijzen hadden tot doel om aandacht te vragen voor grondgeluid
en wintergroen. Inmiddels heeft de Rijksoverheid erkend dat hinder door grondgeluid aanzienlijk is. De
reactie van de gemeente op de zienswijzen wordt in 2022 verwacht.

Activiteiten 2021
JANUARI
•
•
•
•

De VDB vraagt zich af of er karakteristieke gebouwen in het dorp gaan verdwijnen want dat zou zonde
zijn. Op het digitale platform Hallo Badhoevedorp is meer over dit onderwerp te lezen.
De Rietveldschool verhuist tijdelijk naar de oude-A9 achter de moestuintjes. De verwachting is dat
de nieuwe school over ruim een jaar klaar is.
Start werkzaamheden aan de Oleanderlaan kruising Schipholweg. Er komt straks een brug over de
tocht naast de Schipholweg voor fietsers en voetgangers naar de nieuwe sportvelden. De
atletiekbaan is al volop in gebruik en in de toekomst komen ook de voetbalvelden op dit terrein.
Deze maand wordt er weer hard gewerkt om artikelen voor de dorpsgids te schrijven en foto's te
beoordelen voor de gids die zijn ingestuurd voor de fotowedstrijd. Er waren ook dit keer een flink
aantal inzendingen.

. FEBRUARI
• Het bestuur en een aantal vrijwilligers blijven zich actief inzetten voor de VDB ondanks alle
beperkingen. Helaas is het weer niet mogelijk om een openbare dorpsbijeenkomst te organiseren.
MAART
• VDB heeft deze maand een zienswijze ingediend op het ontwerp Luchthavenbesluit.
APRIL
• Gemeente Amsterdam geeft toelichting over de Sloterweg Sloten in Amsterdam. De besluiten hierop
kunnen zeker invloed hebben op de verkeersstromen in Badhoevedorp dus is de VDB ook hierbij
digitaal aanwezig.
• Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer is op verzoek van de VDB komen kijken op het
parkeerterrein voor het dorpshuis. Voor rolstoelgebruikers is nog niet alles goed geregeld en heeft de
VDB dit verder met de gemeente besproken om hierop actie te ondernemen.
• Opnieuw een digitaal overleg over de Sloterweg Sloten maar nu ook in samenhang met de nieuwe
Sloterbrug.
MEI
•

JUNI
•

De 4 mei herdenking kon helaas niet doorgaan door de beperkende maatregelen in verband met het
Coronavirus. De Vereniging heeft namens alle dorpsbewoners bloemen bij het monument gelegd.

Het halfjaarlijks overleg met wethouder Sedee is digitaal gehouden, zij heeft
gebiedsontwikkeling in portefeuille.
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JULI EN AUGUSTUS
• Goed nieuws voor het dorp: 5 wandelroutes van Badhoevedorp worden aangesloten op het regionaal
wandelnetwerk en gaat dezelfde bewegwijzering gebruikt worden. Ook komen er 2
informatiepunten in het dorp te staan. Het plan is dat in juni 2022 dit in gebruik kan worden
genomen.
• De VDB is blij met het nieuwe fietspad dat straks door het klaverblad en fietstunnel gaat komen. In het
najaar zal met de aanleg van het pad gestart gaan worden. Jammer dat het fietspad niet kon worden
doorgetrokken over het dijklichaam van de oude A9 zoals de bedoeling is
• Naar aanleiding van onze reactie op het bestemmingsplan voor Quatrebras West zijn er gesprekken
gekomen met de projectontwikkelaar en met het project-team. In ieder geval over wintergroen hebben
we veel duidelijk kunnen maken.
• Een aantal actieve leden is flink aan de slag gegaan om alle gegevens over de verkeersplannen te
verzamelen. Er is een gesprek met de verkeersdeskundige van de gemeente geweest. Want we
verwachten zeker verkeersknelpunten in Badhoevedorp naar aanleiding van de nieuwe verbrede
Sloterbrug
SEPTEMBER
• Deze maand heeft de Vereniging de Algemene Leden Vergadering op locatie in het dorpshuis kunnen
houden. Helaas is Rinske van Raalte uit het bestuur getreden en hebben we tot op heden nog geen
nieuw bestuurslid…
• Ook deze maand staat opnieuw volop in het teken van de Nota van Uitgangspunten Sloterbrug.
OKTOBER
• bij het herdenkingsmonument vlakbij de Pelgrimskerk zijn 12 herdenkingsstenen geplaatst. De VDB,
de fractievoorzitter van Groen Links, Maaike Ballieux en de gemeente hebben hier officieel bij stil
gestaan en de gevallenen herdacht.
• De VDB had raadsleden uitgenodigd om hen een beter inzicht te geven in het vraagstuk
verkeersknelpunten. Het was een flinke opkomst in het dorpshuis, gelukkig kon het weer even fysiek.
Het bleek voor veel raadsleden heel verhelderend te zijn geweest en zij hebben meer inzicht in de
problematiek verkeer in Badhoevedorp gekregen.
• Vertegenwoordigers van de Dorps- en Wijkraden in de Haarlemmermeer en de raadslieden gaan met
elkaar in overleg over het onderwerp participatieve democratie.
NOVEMBER
• De enige openbare dorpsbijeenkomst van dit jaar stond uiteraard geheel in het teken van de
verwachte verkeersknelpunten in en rondom het dorp naar aanleiding van de nieuwe Sloterbrug.
• We gingen in gesprek met de projectontwikkelaar van Lijndenhof, ook weer naar aanleiding van een
reactie op een bestemmingsplan. Opnieuw veel interesse voor geluidsadaptief inrichten van de
openbare ruimte zodat ook wintergroen en rustige plekken komen.
• De inspanningen van de werkgroep verkeer hebben resultaat gehad: in de gemeenteraad is een
motie aangenomen over het updaten van het verkeersplan en het maken van scenario's in verband
met alle ontwikkelingen rondom ons dorp.
DECEMBER
• In deze maand zijn we alweer druk bezig geweest met het opzetten van het jaarplan voor 2022.
• Een werkgroep is met voorbereiding gestart voor het uitgeven een dorpskrant en het voorbereiden
van een Politieke Avond in februari voor het dorp in aanloop naar de verkiezingen in maart 2022.
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Toelichting Financiën
Kascontrole en verantwoording
De kascontrole zal verricht worden voor de ALV. Het financieel overzicht en het advies van de
kascontrolecommissie zal worden voorgelegd aan de ALV. De begroting 2022 is afgelopen jaar reeds aan u
voorgelegd omdat we lang vooruit moeten plannen in verband met de aanvraag van subsidie bij de
gemeente We doen dit ruim van te voren doordat deze in augustus al ingeleverd moet worden om subsidie
bij de gemeente aan kunnen vragen. De Inkomsten zijn niet te hoog ingeschat, uitgaven niet te laag en er is
rekening gehouden met eventuele hoge uitgaves. Voor 2021 hebben we geen subsidie aangevraagd.
Algemene opmerkingen
Het algemene beeld is dat de financiële situatie van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) gunstig
is: de algemene reserve groeide voorafgaande jaren flink en ook het afgelopen jaar nog doordat veel
voorgenomen uitgaven niet gerealiseerd konden worden. Het financieel jaaroverzicht geeft nog steeds een
vertekend beeld in de vergelijking met voorgaande jaren. Dit doordat er sprake was van projectsubsidies die
we in voorgaande jaren ontvingen en tot en met 2019 hebben uitgegeven. In 2019 zijn we begonnen met
een digitaal boekhoudsysteem en in 2020 hebben we ook de leden administratie er aan gekoppeld. Het bleek
onverwachts veel moeite te kosten om e.e.a. goed in te richten. Om de kosten van het boekhoud- en
ledenadministratie pakket te betalen hebben we in 2020 bankrekening opgezegd, en bleek 1 verzekering
niet meer nodig. Dit omdat de gemeente ons als vrijwilligers al verzekerd. De inkomsten lopen wel nog
steeds terug, dat is een zorg. Omdat ook afgelopen jaar coronaperikelen weer de bijeenkomsten onmogelijk
maakten en doordat het bestuur veel werk vanuit huis verricht werd, zijn veel uitgavenechter ruim onder
de begroting gebleven.
Bij de papieren facturatiemailingen wordt aan de leden telkens gevraagd om hun emailadres. Het
percentage waarvan we het emailadres beschikbaar is, steeg daardoor in een jaar tijd van 69% naar 74%.
Door deze elektronische- ledenadministratie en boekhouding kunnen we de leden beter op de hoogte
houden, maken we minder drukwerk en portokosten en kunnen we toch makkelijker (en vaker)
aanmaningen versturen.
Contributie/donatie
Het is nog steeds zo dat het aantal leden afneemt, waardoor de inkomsten terug lopen en het draagvlak
afneemt .
Ledenstand 1 januari 2021 was 646 leden, waarvan 641 betalende en 5 ereleden.
Ledenstand 1 januari 2022 was 593 leden, waarvan 588 betalende en 5 ereleden.
Er zijn 20 wanbetalers per december 2021 geroyeerd. Zij hadden al minstens 2 jaar niet betaald ondanks
diverse aanmaningen. Andere leden zeggen zonder reden op zeggen op wegens verhuizing of wonen niet
meer op het bij ons bekende adres. Doordat we nu zelf de papieren-herinneringen rondbrengen, raken we
beter van de woonsituatie op de hoogte. Leden die twee jaren niet meer reageren, worden sinds 2021
uitgeschreven. Doordat we nu via email berichten sturen krijgen we nu vaker na een verhuizing alsnog
bericht.
Diverse leden betaalden ook in 2021, vrijwillig een hoger bedrag, dat als donatie werd geboekt: daar zijn we
heel blij mee.
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Subsidie
Jaarlijks ontving de VDB subsidie van de gemeente. Mede wegens onze goede financiële positie op dit
moment hadden we in 2021 besloten voor 2022 geen subsidie aan te vragen. (Ook ingegeven door de
slechte financiële positie van de gemeente.) Het bestuur nam zich voor om helemaal geen subside meer
voor de VDB aan te vragen om zo volledig onafhankelijk te zijn van de gemeente.
Reserveringen
In het jaarverslag staat nog steeds een reservering voor een kunstwerk voor de omlegging van de A9
Financiële reserve
Door bewust en voorzichtig uitgaven te doen, beschikt de vereniging over een ruime reserve. Door
gebrek aan mankracht zijn er de laatste jaren ook minder projecten en andere initiatieven uitgevoerd
dan gewenst. Om de ambitie tot groei en het uitbreiden van onze activiteiten in de nabije toekomst
financieel haalbaar te maken, zijn deze reserves echter hard nodig om de benodigde kosten voor het
inkopen van middelen, kennis en expertise en het uitbesteden van werkzaamheden te kunnen
financieren
Begroting 2022 en 2023:
Nu de financiële administratie steeds beter wordt is het een optie om een ANBI status aan te vragen.
In de begroting 2022 staan voorgenomen bedragen voor communicatie, advies en ondersteuning, het is
niet zeker dat we die bedragen ook uit gaan geven. Verder nadert het 90-jarig jubileum van de vereniging.
Dat gaat ook geld kosten maar daarover is nog niets beslist.

De twee huidige overgebleven bestuursleden hebben besloten hun werkzaamheden als bestuurslid te
stoppen per 24 mei 2022. Hierover hebben we uitgebreid gecommuniceerd. Wel zullen wij beschikbaar
zijn voor de overdracht van kennis en taken.
Om die reden hebben we geen begroting meer gemaakt voor 2023. Bij doorgang van de vereniging kan
echter besloten worden om de begroting van 2022 als leidraad te gebruiken voor 2023.
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