Dorpsraad Rijsenhout

Hoe ziet HAP de toekomst van Rijsenhout

Helaas houdt Haagse wet- en regelgeving de ontwikkeling van Rijsenhout tegen. Al jaren treft de reservering van de parallelle
Kaagbaan Rijsenhout het hardst. Daarom moet deze reservering verdwijnen. HAP pleit hier al voor sinds 2002 en blijft dit doen, in de
raad én richting Den Haag.
De ideeën voor de toekomst zijn: inzetten op een echt betaalbaar en divers woningaanbod (van starters tot senioren) en een schone,
groene en gezonde leefomgeving met goede sociale voorzieningen, die aansluiten bij de behoeften van de inwoners van Rijsenhout.
HAP zet zich in voor een Rijsenhout waar iedereen zich thuis voelt.

Hoe kijkt uw partij aan tegen de huidige
verkeerssituatie in Rijsenhout?

HAP wil zorgen voor veilige verkeersomstandigheden in Rijsenhout. Er zijn twee plaatsen waar dringend een goede aanpassing nodig is,
omdat er al meerdere keren gevaarlijke situaties zijn geweest: een alternatief voor de chicanes op de dijk en een praktische oplossing
voor het kruispunt Aalsmeerderweg / Bennebroekerweg.

Hoe kijkt uw partij aan tegen de toekomstige Hoe kijkt uw partij aan tegen de toekomstige
voorzieningen voor de ouderen
voorzieningen voor de jongeren?
In Rijsenhout woont een groeiend aantal senioren. HAP zet in op de
bouw van seniorenappartementen met bijpassende sociale
voorzieningen. Verschraling van zorg en welzijn is wat HAP betreft
onacceptabel. Zorg en andere sociale voorzieningen moeten voor
iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn in de nabije omgeving.

HAP vindt dat er voldoende activiteiten moeten zijn voor tieners
en jongeren, en dat zij een plek moeten hebben om elkaar te
ontmoeten. Wij staan voor maatwerk, waarbij we voor én met
jongeren in kaart brengen waar hun behoeften liggen en samen
kijken wat past binnen Rijsenhout.
Daarnaast is het belangrijk dat we inzetten op écht betaalbare
woningen voor jongeren en starters die in Rijsenhout willen
blijven wonen.

Het mogelijk maken van woningbouw en
bedrijvigheid in Rijsenhout moet
gemakkelijker worden door het verlenen van De reservering van de parallelle kaagbaan is
vergunningen voor kleinschalige/ dan wel
in het kader van de huidige ontwikkelingen
tijdelijke projecten, denk bijvoorbeeld aan
(wooncrisis/klimaatverandering/
Tiny Houses.
verpaupering) niet langer te verdedigen.
Eens,
Eens,
als gemeente moeten we out of the box denken bij het realiseren van de grenzen van de groei van Schiphol zijn bereikt. HAP kandidaateen divers woningaanbod. HAP denkt bijvoorbeeld aan tijdelijke
raadslid Gerben van der Knaap blijft zich actief inzetten om
woningen, het splitsen van huizen, en Tiny Houses. De ruimtelijke
woningbouw in de nabije toekomst weer mogelijk te maken en de
procedures horen snel en eenvoudig te zijn, en goede initiatieven
leefbaarheid van Rijsenhout te waarborgen. Hiertoe reikt hij op
moeten geen weerstand krijgen, maar moeten leiden tot
22 maart samen met medestanders het rapport ‘Rijsenhout in
gezamenlijke plannen die voortvarend uitgevoerd worden.
Vrije Val’ uit aan de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
van de Tweede Kamer.

