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De huidige verkeerssituatie in Rijsenhout

Toekomstige voorzieningen voor
jongeren 

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

langer te verdedigen

w

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.

Hoe ziet Forza! de toekomst van Rijsenhout

Toekomstige voorzieningen voor ouderen

Forza! ziet Rijsenhout als de parel aan de ringvaart. Een levendig dorp met inwoners die hard werken en ook veel geven om
hun leefomgeving. Tegelijk zien wij helaas dat de ontwikkeling van het dorp de laatste jaren heeft stilgestaan en dat dit

inwoners frustreert. Er is weinig tot vrijwel niets gebeurt op het gebied van: woningbouw, het slopen van de oude kassen en
er is ook vrijwel niets te doen voor de jeugd. Wij bij Forza! vinden dit ontzettend jammer en willen ons daarom de komende
jaren inzetten om het woon- en leefgenot, maar ook bijvoorbeeld aan bereikbaarheid tussen Rijsenhout en andere keren in

Haarlemmermeer, te verbeteren. 
Wat ons betreft gaat Rijsenhout groeien op het gebied van woningen en voorzieningen. Tegelijkertijd zal deze inwonersgroei

veel bijkomende voordelen met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld: weer een goede busverbinding met Hoofddorp, wellicht
een leuke coffee-to-go enz. Om al deze redenen is het belangrijk dat de reservering op de parallelle Kaagbaan zo snel

mogelijk van tafel gaat. 

Het is Forza! absoluut niet ontgaan dat de verkeerssituatie in Rijsenhout een cruciaal aandachtspunt is. Rijsenhout heeft veel
last van het sluipverkeer, door zowel het dorp als op de Aalsmeerderweg. Op veel plekken wordt er te hard gereden. Ook dit

geldt voor de Aalsmeerderweg en met name ook het kruispunt met de Bennebroekerweg. Forza! heeft aandacht gevraagd voor
nieuwe verkeersborden, maar tegelijkertijd is hiermee voor Forza! de kous nog niet af. Er zijn vele ongelukken op dit kruispunt

gebeurt, daarom vraagt dit om een verdergaande oplossingen.
Forza! heeft opgemerkt, en hoort van de inwoners van Rijsenhout, dat er veel te hard gereden wordt bij scholen en in de buurt

van zebrapaden. En dit kan echt niet! Daarom zou het ook goed zijn als er meer blauw op straat is in Rijsenhout. 

Er is helaas voor de jeugd heel weinig te beleven in
Rijsenhout. Het zou goed zijn als er meer te doen is. Dit
kan bijvoorbeeld zijn: een leuk skatepark of een nieuw

jongerencentrum. De vluchtheuvel bood altijd een leuke
plek voor de oudere jeugd om wat te drinken. Tegelijkertijd

zou het ook leuk zijn voor de jongere jeugd wanneer zij
een plek hebben om samen te komen, met name

gedurende de grillen van de winter. In dit jongerencentrum
kunnen ook voor hen ‘alcoholvrije chill-avonden’ worden

georganiseerd. 
Deze nieuwe plekken kunnen naast het vermaak van de

jeugd ook zorgen voor minder jeugdoverlast. 

In de periode van 20 jaar die voor ons ligt zullen steeds
meer inwoners van onze gemeente de

pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Daarom zal
Forza! net als voorheen, extra aandacht voor deze groep

inwoners blijven vragen en blijven we ook ver vooruit
kijken. Forza! wil dat er voor de oudere generaties leuke

activiteiten te doen blijven. De Reede en de kerk zijn
mooie ontmoetingsplekken om activiteiten te organiseren.

Forza! wilt dit centrum van Rijsenhout daarom
beschermen en versterken. Bovendien willen wij dat er
meer gebouwd gaat worden voor senioren door middel

van specifieke bouwplannen voor deze groep. 

Eens.
In de periode van 20 jaar die voor ons ligt zullen steeds meer
inwoners van onze gemeente de pensioengerechtigde leeftijd

bereikt hebben. Daarom zal Forza! net als voorheen, extra
aandacht voor deze groep inwoners blijven vragen en blijven we

ook ver vooruit kijken. Forza! wil dat er voor de oudere
generaties leuke activiteiten te doen blijven. De Reede en de

kerk zijn mooie ontmoetingsplekken om activiteiten te
organiseren. Forza! wilt dit centrum van Rijsenhout daarom

beschermen en versterken. Bovendien willen wij dat er meer
gebouwd gaat worden voor senioren door middel van specifieke

bouwplannen voor deze groep. 

Geheel eens.
de parallelle Kaagbaan is een ramp voor Rijsenhout. Het

zorgt ervoor dat er nul bevolkingsgroei is. Dit zorgt ervoor
dat de woningwaarde in Rijsenhout vermindert en dat

sociaaleconomisch Rijsenhout daardoor negatieve effecten
laat zien. Forza! vindt het écht tijd voor actie. De tijd van

rondjes fietsen met ministers en Tweede Kamerleden is nu
echt voorbij, het is tijd voor actie.


