
	  

	  

Per	  email	  verzonden	  op	  16	  januari	  	  2015	  

	  

	  

Gemeente	  Haarlemmermeer	  
T.a.v.	  wethouder	  D.	  Reneman	  

Postbus	  250	  
2130	  AG	  Hoofddorp	  

	   	  

Badhoevedorp,	  vrijdag	  16	  januari	  2015	   	  

	  

Geachte	  heer	  Reneman,	  

Bij	  deze	  spreken	  wij	  u	  aan	  als	  verantwoordelijk	  wethouder	  voor	  het	  project	  omlegging	  van	  de	  A9	  en	  
de	  bijbehorende	  gebiedsontwikkeling.	  

Gisteren	  diende	  een	  procedure	  van	  een	  bewoner	  van	  Badhoevedorp	  bij	  de	  rechtbank	  Noord-‐Holland	  
om	  een	  voorlopige	  voorziening	  te	  treffen	  tegen	  het	  besluit	  om	  een	  omgevingsvergunning	  te	  verlenen	  
voor	  de	  bouw	  van	  Het	  Dorpshuis	  in	  Badhoevedorp	  (zaaknr:	  HAA	  14	  /	  4820	  WABOA	  V00).	  Niet	  een	  
voorziening	  om	  de	  bouw	  van	  het	  dorpshuis	  te	  verijdelen,	  maar	  om	  het	  gebouw	  een	  plaats	  te	  geven	  in	  
een	  goede	  ruimtelijke	  context.	  	  

Formeel	  kon	  deze	  aanvraag	  niet	  behandeld	  worden	  omdat	  deze	  niet	  bestond	  omdat	  de	  gemeente	  
het	  bezwaar	  dat	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  het	  verzoek	  om	  voorlopige	  voorziening	  niet	  ontvankelijk	  heeft	  
verklaart,	  omdat	  zij	  meent	  dat	  het	  verzoek	  niet	  tijdig	  zou	  zijn	  ingediend.	  Tegen	  dit	  besluit	  is	  inmiddels	  
weer	  beroep	  aangetekend.	  Onafhankelijk	  daarvan	  heeft	  de	  rechter	  de	  nodige	  aandacht	  aan	  deze	  
zaak	  besteed,	  omdat	  hij	  van	  mening	  was	  dat	  de	  bewoners	  en	  de	  Dorpsraad	  Badhoevedorp	  hier	  “aan	  
het	  lijntje”	  zijn	  gehouden.	  	  

Ook	  de	  uitvoerige	  documentatie	  van	  de	  bewoner	  van	  de	  gang	  van	  zaken,	  de	  vele	  wisselingen	  van	  
verantwoordelijk	  personen	  aan	  de	  zijde	  van	  de	  gemeente	  en	  de	  voortdurende	  onduidelijkheid	  over	  
de	  procedures,	  laten	  zien	  hoe	  moeilijk,	  zo	  niet	  onmogelijk,	  het	  is	  om	  invulling	  te	  geven	  aan	  het	  
fenomeen	  “participatie”.	  In	  het	  licht	  van	  deze	  bestuurlijke	  chaos	  kan	  de	  gemeente	  niet	  volstaan	  met	  
verwijzen	  naar	  afwijzing	  van	  het	  bezwaar	  op	  formele	  gronden.	  	  De	  gemeente	  Haarlemmermeer,	  die	  
zich	  voorstaat	  op	  haar	  wil	  en	  vaardigheid	  belanghebbenden,	  waar	  onder	  bewoners,	  te	  laten	  
participeren,	  mag	  niet	  tevreden	  zijn	  met	  dit	  resultaat.	  

Ook	  de	  Dorpsraad	  Badhoevedorp	  (DRB),	  als	  formele	  partij	  in	  de	  convenant	  “Spelregels	  voor	  
Participatie”	  maakt	  zich	  ernstige	  zorgen	  over	  de	  gang	  van	  zaken	  rondom	  het	  dorpshuis.	  Al	  jaren	  pleit	  
de	  DRB	  voor	  het	  maken	  van	  een	  inrichtingsplan	  van	  het	  voorzieningengebied.	  Regelmatig	  heeft	  de	  
DRB	  bezwaar	  gemaakt	  tegen	  het	  verblijven	  van	  voorzieningen	  in	  dit	  gebied,	  ten	  koste	  van	  
beschikbare	  ruimte	  voor	  het	  park,	  zonder	  enige	  compensatie	  op	  andere	  locaties.	  	  



	  

Tijdens	  gesprekken	  (Klankbordgroep	  op	  15	  september	  2014	  en	  overleg	  met	  DRB	  op	  14	  oktober	  
2014),	  in	  aanwezigheid	  van	  de	  wethouder,	  is	  door	  de	  DRB	  ondubbelzinnig	  verklaard	  dat	  zij	  niet	  zal	  
accepteren	  dat	  een	  gefixeerde	  locatie	  van	  het	  Dorpshuis	  een	  goede	  inrichting	  van	  het	  
voorzieningengebied	  zou	  frustreren.	  	  

De	  laatste	  Begeleidingsgroepsvergadering	  van	  het	  Voorzieningengebied	  op	  12	  november	  was	  een	  
dieptepunt	  in	  het	  participatie	  proces.	  Daar	  waar	  bewoners	  en	  DRB	  waren	  uitgenodigd	  om	  
gezamenlijk	  de	  inrichting	  van	  het	  voorzieningengebied	  te	  bespreken,	  waarbij	  alle	  opties	  open	  zouden	  
zijn,	  werd	  door	  de	  projectleider	  gemeld	  dat	  er	  al	  harde	  beslissingen	  waren	  genomen	  door	  het	  	  
College,	  onder	  andere	  het	  behoud	  van	  gebouw	  en	  locatie	  van	  de	  scouting.	  Deze	  mededeling	  was	  
voor	  een	  aantal	  deelnemers	  aanleiding	  om	  te	  vertrekken.	  Inmiddels	  is	  het	  participatieproces	  
onderbroken,	  ons	  is	  geen	  datum	  voor	  de	  volgende	  vergadering	  bekend.	  

Het	  moge	  duidelijk	  zijn	  dat	  deze	  gang	  van	  zaken	  niet	  past	  in	  een	  vertrouwensvolle	  samenwerking	  die	  
de	  basis	  zou	  moeten	  zijn	  voor	  een	  succesvolle	  participatie.	  Om	  die	  reden	  wenst	  de	  DRB	  een	  
persoonlijk	  onderhoud	  op	  korte	  termijn	  met	  de	  wethouder	  om	  zowel	  de	  actuele	  stand	  van	  zaken	  
rondom	  het	  voorzieningengebied	  en	  Dorpshuis,	  als	  ook	  het	  participatieproces	  te	  bespreken.	  

De	  DRB	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor,	  onafhankelijk	  van	  eventuele	  gesprekken	  met	  de	  wethouder,	  ook	  
andere	  wegen	  te	  bewandelen	  om	  deze	  zorgen	  te	  adresseren.	  

	  

Hoogachtend,	  

	  

A.	  Philip	  M.	  Helmer	  
Woordvoerder	  Bestemmingsplan	  Dorpsraad	  Badhoevedorp	  	  

	  

	  

Kopie	  (uitsluitend	  per	  email):	  

-‐ Dhr.	  J.	  Jacobse	  (bewoner)	  

-‐ Paul	  Kok	  (bewoner)	  

-‐ Bestuur	  Dorpsraad	  Badhoevedorp	  

-‐ Matthie	  Vermeulen,	  gebiedsmanager	  

-‐ Gemeenteraad	  Haarlemmermeer	  via	  de	  griffie	  


