Dorpsraad Rijsenhout

Hoe ziet CDA de toekomst van Rijsenhout

Positief! Wij vechten al jaren voor meer ruimte in de regelgeving om ontwikkelingen in Rijsenhout mogelijk te maken.
Ontwikkelingen die nodig zijn om Rijsenhout leefbaar te houden en perspectief te bieden voor de toekomst. Door woningbouw
in het oude glasgebied toe te staan kunnen jongeren zich vestigen in het dorp en kan doorstroming op gang komen. Hiervoor
moet de reservering van de parallelle Kaagbaan wat ons betreft zo snel mogelijk verdwijnen. Alleen op deze manier kunnen we
met elkaar zorgen dat verenigingen voldoende leden houden, scholen genoeg kinderen en winkels genoeg klanten. Dat verdient
het dorp en daar zetten wij ons op alle fronten maximaal voor in. Vanuit de lokale afdeling, vanuit het College maar we
gebruiken ook het landelijke netwerk om het belang voor Rijsenhout en Haarlemmermeer continue duidelijk naar voren te
brengen.

De huidige verkeerssituatie in Rijsenhout
De verkeersstructuur van Rijsenhout is onvoldoende meegegroeid met de ontwikkeling van het dorp. De inrichting van wegen
en fietspaden sluiten hierdoor niet overal meer aan op het gebruik. Dit kan tot onveilige situaties leiden en helaas horen we te
vaak dat het ook mis gaat. Daarom moeten we met alle betrokken partijen gaan kijken waar verbeteringen mogelijk zijn door
een duurzaam veilige inrichting. Hierbij moeten we niet alleen oog hebben voor de auto maar zeker ook voor bereikbaarheid
met het OV en fietsverbindingen.

Toekomstige voorzieningen voor jongeren Toekomstige voorzieningen voor ouderen
Het noodzakelijk dat we voldoende levendigheid creëren voor
Ouderen moeten steeds langer zelfstandig thuis wonen.
onze jeugd zodat zij hun energie op een positieve wijze kwijt
Daarom is het noodzakelijk dat er voldoende voorzieningen
kunnen. Voor de oudere jongeren is het op dit moment vrijwel zijn om te voorkomen dat ouderen vereenzamen. Wij zijn dan
onmogelijk om woonruimte te vinden. Wij jagen onze
ook blij dat door herontwikkeling van dorpshuis de Reede er
jongeren in feite de polder uit. Daarom moeten we véél meer
in Rijsenhout ook in de toekomst ruimte blijft om elkaar te
betaalbare woningen gaan realiseren (huur en koop).
ontmoeten en activiteiten te organiseren voor doelgroepen
Daarmee bieden we jongeren en jonge gezinnen perspectief
waaronder ouderen. Vergelijkbare ontwikkelingen in
en kunnen voorzieningen zoals sportverenigingen hun
Zwanenburg en Badhoevedorp laten zien dat een nieuw en
belangrijke rol binnen de gemeenschap van Rijsenhout blijven
modern (multifunctioneel) dorpshuis kan zorgen voor
spelen.
dynamiek en levendigheid. Wij willen ook dat er meer
woonvormen komen voor ouderen om het gat tussen een
normaal huis en het verzorgingshuis te verkleinen.
De reservering van de parallelle kaagbaan is in

het kader van de huidige ontwikkelingen
(wooncrisis/klimaatverandering/
verpaupering) niet langer te verdedigen
EENS.
Wij pleiten al heel lang voor het opheffen van de
reservering. Hierdoor kunnen de grenzen van het LIB
worden aangepast en ontstaat er ruimt voor
ontwikkeling. Wat het CDA betreft is met het huidige
maximale aantal vluchten van 500.000 een grens
bereikt. Wij willen dat de balans tussen de luchthaven
en de leefbaarheid wordt hersteld.

Het mogelijk maken van woningbouw en
bedrijvigheid in Rijsenhout moet gemakkelijkerw
worden door het verlenen van vergunningen
voor kleinschalige/ dan wel tijdelijke projecten,
denk bijvoorbeeld aan Tiny Houses.
EENS.
Wij zijn hier een groot voorstander van maar we zijn wel
sterk afhankelijk van het beleid van de provincie en het Rijk.
Wij willen dat zo snel mogelijk ruimte ontstaat voor
dergelijke initiatieven.

