Dorpsraad Rijsenhout

De huidige verkeerssituatie in Rijsenhout
Volgens metingen zouden meer dan 5000 auto’s per
dag over de dijk in Rijsenhout rijden in gewone
tijden (waarvan een groot deel sluipverkeer van de
A4). Dit moet worden voorkomen!

Hoe ziet één Haarlemmermeer de
toekomst van Rijsenhout
Omdat Schiphol zijn reservering van de parallelle
Kaagbaan behoudt zijn te weinig mogelijkheden voor
extra betaalbare woningen in Rijsenhout (o.a. voor
eigen inwoners en starters). Dus we ons blijven
moeten blijven inzetten voor extra woningen en
opheffen van de groei van Schiphol! Er bestaan goede
plannen voor woningbouw maar helaas worden ze nog
steeds tegengewerkt door Schiphol.

Toekomstige voorzieningen voor
jongeren

Toekomstige voorzieningen voor ouderen

ÉÉN Haarlemmermeer heeft begrepen dat beide
basisscholen zijn gehalveerd en het aantal leden van de
sportverenigingen is de afgelopen tien jaar met een
derde is afgenomen”. Dat is een slechte ontwikkeling.
Gelukkig doet SCW weer mee aan een internationaal
(voetbal) toernooi in Brabant.
Er zijn veel te weinig woningen voor jongeren en starters
beschikbaar. Dus Tiny Houses zouden de oplossing voor
hen zijn

betaalbare doorstroomwoningen voor senioren in
Rijsenhout. Het is een sterk punt dat Rijsenhout zo’n
hechte band heeft met alle bewoners. U blinkt uit in
uw sociale controle. Zijn er wensen van u die
aangeven dat er aanvullingen moeten komen voor
ouderen? Zo ja dan gaan wij met elkaar in gesprek
om hier een positieve oplossing voor te creëren. Nu
iets beloven doe ik niet.

De reservering van de parallelle kaagbaan is in het kader van de huidige
ontwikkelingen (wooncrisis/klimaatverandering/verpaupering) niet langer te
verdedigen
MEE EENS: “ Schiphol mag niet meer groeien. Beste oplossing blijft Schiphol in Zee”.
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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.
MEE EENS : ÉÉN Haarlemmermeer strijdt al jaren voor tiny/circular houses als oplossing voor de woningnood
(zie https://www.facebook.com/photo/?fbid=297700972400581&set=a.136494545187892) en https://eenhaarlemmermeer.nl/modulaire-woningen-ja-graag/

