Dorpsraad Rijsenhout

Hoe ziet Forum voor Democratie de toekomst van Rijsenhout

Forum voor Democratie is een nieuwe partij in de gemeente, wij willen ons volledig gaan verdiepen in de behoeften van de burger en
hierop inspelen. Rijsenhout is een klein dorpje met veel potentie. Veel jongeren verhuizen uit het dorp omdat het nu nog weinig te
bieden heeft. Wij zouden Rijsenhout aantrekkelijk willen maken door meer woningen te bouwen. Zo stimuleer je de jongeren om in
Rijsenhout te blijven.
Wat betreft recreatiemogelijkheden zijn er wat verenigingen, een museum, maar eigenlijk is er vrij weinig ter beschikking voor de
inwoners. Wij willen Rijsenhout levendiger maken, door meer recreatiemogelijkheden te creëren, te investeren in het bestaande
dorpshuis of in nieuwe buurtcentra.
Voor Forum voor Democratie is het belangrijkste om te weten wat de burger wil, zodra dit volledig in kaart is gebracht zullen wij hierop
inspelen, omdat de burger het recht heeft om mee te bepalen wat er gebeurt in zijn omgeving.

Toekomstige voorzieningen voor jongeren

FVD wil Rijsenhout aantrekkelijker maken voor de jeugd. Wij
willen meer betaalbare woningen waar gezinnen hun
kinderen in kunnen laten opgroeien. FVD wil
generatiewoningen en zogenaamde kangoeroewoningen
stimuleren om sociale cohesie en gemeenschapsgevoel te
bevorderen. FVD wil ook inzetten op natuurspeeltuinen;
kinderen verdienen het om op te kunnen groeien in een
groene omgeving.
Een sterke gemeenschapscultuur is belangrijk, dit kan
gerealiseerd worden door te investeren in dorps- en
wijkhuizen en lokale initiatieven. Verder dient de eigenheid
van Rijsenhout beschermd te worden tegen de grotere
kernen in gemeente Haarlemmermeer. Dit kan o.a.
gerealiseerd worden door een herziening van de
gemeentesubsidies; het schrappen van modernistische
kunstprojecten en andere oikofobe aangelegenheden. Dit
geld dient gespendeerd te worden aan de échte behoeften
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het kader van de huidige ontwikkelingen niet
langer te verdedigen
FVD is niet principieel tegen uitbreiding van Schiphol.
Onze voorkeur gaat echter uit naar uitbreiding van
Schiphol op zee en het gebruik van vliegveld Lelystad om
Schiphol te ontlasten. Een extra kaagbaan heeft niet
onze voorkeur omdat dat zou zorgen voor
geluidsoverlast op nieuwe plekken en omdat die ruimte
gebruikt zou kunnen worden voor woningbouw. Er moet
naar de zorgen van de inwoners van Rijsenhout
geluisterd worden en snel een knoop worden
doorgehakt zodat er een einde komt aan de
onzekerheid.

Toekomstige voorzieningen voor ouderen

FVD wil zich natuurlijk ook inzetten voor de ouderen. Wij willen
bijvoorbeeld het openbaar vervoer zo veel mogelijk toegankelijk en
betaalbaar maken voor gepensioneerden, met name minimaouderen.
Wat ook speelt is de groeiende eenzaamheid binnen de maatschappij
(voor ouderen speelt dit eigenlijk al langer). Door het coronabeleid van
de laatste twee jaar is deze trend alleen maar toegenomen.
Tegenwoordig zijn er te veel jongeren en ouderen die met eenzaamheid
kampen, Forum voor Democratie wil er alles aan doen om de mensen
weer bij elkaar te brengen. Dit kan d.m.v. lokale initiatieven te
stimuleren; optredens, traditiefeesten, ook kan er geïnvesteerd worden
in ontmoetingsplekken voor jongeren en ouderen.

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.
FVD is geen voorstander van tijdelijke projecten zoals Tiny Houses,
dit omdat het niet de werkelijke oplossing biedt. Het is belangrijk
ervoor te zorgen dat de lokale inwoners voorrang hebben op een
sociale huur- of koopwoning op de huizenmarkt; geen voorrang
voor statushouders en niet meer statushouders opnemen dan de
huisvestingsopgave.
Forum voor Democratie wil zo snel mogelijk meer betaalbare
woningen bouwen, maximaal 30% sociale huurwoningen bij
nieuwbouw. De grond die momenteel wordt gebruikt voor
zonneweides kan worden gebruikt voor het bouwen van nieuwe,
betaalbare woningen. Bij het bouwen van nieuwe woonwijken
willen wij oog hebben voor natuur, lokale identiteit en de
menselijke maat. Geen horizonvervuilende hoogbouw en lelijke
architectuur, maar wel generatiewoningen en zogenaamde
kangoeroewoningen stimuleren om het gemeenschapsgevoel te
bevorderen.

De huidige verkeerssituatie in Rijsenhout

Forum voor Democratie vindt verkeer één van de belangrijkste punten om burgers inspraak in te laten hebben. Dit omdat er
vanwege de dynamische natuur van verkeer (een aanpassing op de ene plek zorgt vaak ook voor verandering in
verkeerssituaties op andere plekken) een groot verschil kan bestaan tussen een idee op papier en de praktijk. Onvoorziene
uitkomsten zagen we bijvoorbeeld ook terug bij de voorlopige resultaten van de proefafsluiting op de Aalsmeerderdijk. Wij
vinden het belangrijk dat er constant de mogelijkheid is voor burgers om hun bevindingen te delen met de gemeente en dat de
gemeente hier serieus mee omgaat.
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