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Hoe ziet D66 de toekomst van Rijsenhout?
Er zijn grote uitdagingen in Rijsenhout. En het onderzoek dat in opdracht van de dorpsraad is uitgevoerd laat dit

ook duidelijk zien: de leefbaarheid staat onder enorme druk en er moet worden ingegrepen door de overheid. We
onderhouden nauwe contacten met D66 landelijk en zijn blij dat ook zij pleiten dat de reservering van de parallelle
Kaagbaan niet langer houdbaar is. Als die enorme drempel eindelijk wordt wegenomen kan het dorp van het slot.

En dan ziet D66 kansen voor Rijsenhout. Om de leefbaarheid te verbeteren met goede voorzieningen, het
benutten van de waterrecreatie potentie van het dorp. Het aantrekken van jongeren en gezinnen door nieuwe

betaalbare woningen in het dorp te realiseren. 
De huidige verkeerssituatie 

De verkeersveiligheid op de Ringdijk blijft aandacht vragen, de
resultaten van de proefknip laten nog niet een duidelijke

conclusie zien. Een knip is alleen zinvol wat ons betreft als het
echt bijdraagt aan een afname van het verkeer en een

structurele verbetering van de verkeersveiligheid in het dorp.
Dit moeten we dus blijven monitoren. Tegelijkertijd is de 

 kruising Bennebroekerweg-Aalsmeerderweg een heikel punt,
we zijn blij dat de gemeente hier apart onderzoek naar laat

doen. 

Toekomstige voorzieningen voor
jongeren 

In feite zijn er weinig voorzieningen, en met het sluiten
van ook nog een school zien we dat de vergrijzing enorm
is toegenomen. Daarnaast hebben de sportverenigingen
het zwaar, door het teruglopen van ledenaantallen is het
moeilijk om hier voor jongeren voldoende aanbod in te
houden. Knelpunten die allemaal aangepakt moeten we
worden als we de leefbaarheid voor de komende jaren

echt willen verbeteren. Dat kan, mede met de impuls van
de Schipholgelden bijvoorbeeld. Er kan geïnvesteerd

worden in nieuwe sportaccommodaties. Maar om
jongeren te behouden voor het dorp zullen we ook
moeten bouwen. Dat kan kleinschalig, en ook met

flexwoningen om zo iedereen die graag in Rijsenhout wil
blijven wonen na zijn of haar jeugd een kans te geven. 

Toekomstige voorzieningen voor ouderen
Eigenlijk verschillen die ambities niet van die voor de jongeren; er
moeten plekken zijn die makkelijk te bereiken zijn waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten om samen te sjoelen of een kaartje te

leggen. De sociale functie van Dorpshuis de Reede speelt daarbij een
belangrijke rol. We volgen kritisch het proces rondom het aanpassen
van de kerk om deze functie erbij over te nemen.  De supermarkt en

de apotheek moeten makkelijk bereikbaar zijn, lopend of met
vervoer op maat.  

De reservering van de parallelle kaagbaan
is in het kader van de huidige

ontwikkelingen niet langer te verdedigen

Eens, daarom zijn we ook blij dat er vanuit de landelijke
overheid nu ook duidelijkheid komt. Vanuit de Tweede

Kamer heeft D66 op 22 februari al laten weten af te willen
van deze reservering omdat het in deze tijden

onverantwoord is om dit te laten staan. Het zet het dorp
al jaren onnodig op slot en we zien dat het enorm ten

koste gaat van de leefbaarheid en kansen voor de
inwoners. Met alle gevolgen van dien. Wat het dorp nodig
heeft is duidelijkheid vanuit het Rijk om zo samen met de
gemeente weer nieuw leven in Rijsenhout te blazen. Met

goede voorzieningen, kleinschalige woningbouw en
uitvoering van de Ruimtelijk Economische Visie. Het is tijd
dat we in Rijsenhout weer naar de kansen kijken en niet

alleen maar de uitdagingen benoemen. 

w

 
 Eens, we pleiten ook voor maatwerk in het dorp. Het
gaat al jaren over de wens om  hier kleinschalige en
tijdelijke projecten mogelijk te maken. Maar telkens

worden  er drempels gevonden waardoor er niets van
de grond komt. Met als gevolg dat  alles blijft zoals het
is en inwoners teleurgesteld afhaken na maanden of

jarenlange  participatie trajecten. Wij willen graag met
de inwoners en ondernemers kijken  naar  de kansen

die hier liggen. Met versoepeling van regelgeving,
snelle doorlooptijd  van procedures en een positieve

grondhouding. Het is teleurstellend dat er de 
 afgelopen jaren geen uitwerking is geweest van de

Ruimtelijk Economische Visie  van 2018. Wij zijn ervan
overtuigd dat hier juist kansen liggen die de
leefbaarheid  en toekomstbestendigheid van

Rijsenhout ten goede komen. 

Het mogelijk maken van woningbouw en
bedrijvigheid in Rijsenhout moet gemakkelijker

worden door het verlenen van vergunningen
voor kleinschalige/ dan wel tijdelijke projecten,

denk bijvoorbeeld aan Tiny Houses.
 


