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Beste meneer, mevrouw,  

 

De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) heeft de eerste stap gezet voor het 

maken van een vernieuwende landschappelijke inrichting van de groenstrook bij de 

Papegaaistraat, samen met omwonenden en gebruikers. Deze groenstrook maakt 

uiteindelijk onderdeel uit van een vertakt netwerk van groene wandel- en fietsroutes in 

Badhoevedorp. Van te voren hebben leerlingen van het Kaj Munk Technasium, onder 

begeleiding van het NMCX, met een aantal bewoners gesproken en hebben zij 

maquettes gemaakt als inspiratie voor de inrichting. 

 

Nu zijn we zover dat wij u graag uitnodigen voor een startbijeenkomst voor het ontwerpen 

van de inrichting van de groenstrook, waarvoor in het najaar aan een hovenier opdracht 

wordt gegeven. Wij maken voor de ontwerproute graag gebruik van de methode 

Placemaking, waarbij wij samen met u tot een duurzame inrichting willen komen. 

 

Startbijeenkomst 

Graag nodigen wij u uit voor de startbijeenkomst, waarbij we de locatie ter plekke gaan 

bezoeken. U kunt aangeven wat u wilt verbeteren of wat u vindt dat juist moet blijven. Er 

zijn medewerkers van de gemeente en de VDB aanwezig om samen met u foto’s en 

aantekeningen te maken. Ook is de landschappelijk ontwerper Marieke Adrichem 



 
 
 
 

Ons kenmerk   

Volgvel 2  

aanwezig. De maquettes, gemaakt door de leerlingen van het  Kaj Munk Technasium, 

kunt u ook bekijken. 

 

U bent van harte welkom op maandag 4 juni om 19.00 uur in Karavanserai aan de 

Havikstraat 5 Badhoevedorp. De ingang is aan de Roerdompstraat. Na het locatiebezoek 

komen we daar terug. De avond duurt tot 21.00 uur.   

 

Op de jaarmarkt van 9 juni presenteren wij de eerste lijst met ideeën, bezoekers van de 

jaarmarkt kunnen deze lijst aanvullen. In juni en juli volgen nog twee 

ontwerpbijeenkomsten, zodat we op zijn laatst half juli het ontwerp klaar hebben. Het 

planten van het groen vindt in overleg met bewoners plaats, op een tijdstip in het najaar. 

 

Kunt u niet naar de startbijeenkomst komen? Dan bent u van harte welkom op één van 

de twee ontwerpbijeenkomsten in juni en juli. Wilt u op de hoogte blijven over de 

ontwerpen? Deze kunt u bekijken op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl/ 

onder “Papegaaistraat” of www.hallobadhoevedorp.nl. Daar kunt u ook een reactie 

geven. 

 

Contact 

Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Rik Storm via 

telefoonnummer 0900 – 1852 of info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van 

Papegaaienpark. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VDB via 

secretaris@dorpsraadbadhoevedorp.nl. 

 

Wij zien u graag!  

 

Met vriendelijke groet, 

De gemeente Haarlemmermeer,  De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp  

namens deze,     namens deze, 

de gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord de voorzitter 

      p.o. 

 

 

Rik Rolleman     Anne  Marie Kamevaar-Kegel 

 

 

 

  


