
Dorpsraad Rijsenhout 
Vraag van de dag

Hoe kijkt uw partij aan tegen de toekomstige
voorzieningen voor de jongeren in

Rijsenhout?

Het noodzakelijk dat we voldoende levendigheid creëren voor
onze jeugd zodat zij hun energie op een positieve wijze kwijt

kunnen. Voor de oudere jongeren is het op dit moment
vrijwel onmogelijk om woonruimte te vinden. Wij jagen onze

jongeren in feite de polder uit. Daarom moeten we véél meer
betaalbare woningen gaan realiseren (huur en koop).

Daarmee bieden we jongeren en jonge gezinnen perspectief
en kunnen voorzieningen zoals sportverenigingen hun
belangrijke rol binnen de gemeenschap van Rijsenhout

blijven spelen.
 

CDA Haarlemmermeer GEZOND Haarlemmermeer
Door woningbouw mogelijk te maken hebben jongeren meer

mogelijkheden om in Rijsenhout te kunnen blijven wonen. Meer
jongeren in Rijsenhout betekent ook dat voorzieningen specifiek
voor jongeren zoals sport activiteiten toekomstbestendiger zijn.
Het geeft ook ruimte voor nieuwe voorzieningen. De gemeente
moet in overleg gaan met deze jongeren en onderzoeken wat

precies de wensen zijn waarin de gemeente een rol kan spelen.
 
 

ÉÉN Haarlemmermeer
Eén 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

 

D66 Haarlemmermeer
In feite zijn er weinig voorzieningen, en met het sluiten van

ook nog een school zien we dat de vergrijzing enorm is
toegenomen. Daarnaast hebben de sportverenigingen het

zwaar, door het teruglopen van ledenaantallen is het moeilijk
om hier voor jongeren voldoende aanbod in te houden.

Knelpunten die allemaal aangepakt moeten we worden als we
de leefbaarheid voor de komende jaren echt willen
verbeteren. Dat kan, mede met de impuls van de

Schipholgelden bijvoorbeeld. Er kan geïnvesteerd worden in
nieuwe sportaccommodaties. Maar om jongeren te behouden

voor het dorp zullen we ook moeten bouwen. Dat kan
kleinschalig, en ook met flexwoningen om zo iedereen die

graag in Rijsenhout wil blijven wonen na zijn of haar jeugd een
kans te geven.

 
 

Op dit moment is er voor jongeren te weinig te doen in
Rijsenhout. De VVD Haarlemmermeer wil de sportvoorzieningen
op peil houden en ziet ook ruimte voor een kroeg in Rijsenhout. 

VVD Haarlemmermeer

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.

 

Forza! Haarlemmermeer

Lijst 12 - Groep Jankie
Voorzieningen voor jongeren moeten in iedere kern aanwezig
zijn dus ook in Rijsenhout. Er moeten in ieder geval voldoende

basisscholen zijn. Daarnaast moet de gemeente buurt- en
clubhuizen maar ook sportverenigingen en dergelijke blijven

ondersteunen zodat die niet verdwijnen uit kernen en dus ook
niet uit Rijsenhout. En het openbaar vervoer van en naar

Rijsenhout moet beter.
 
 



De PvdA wil dat er meer activiteiten van, voor en door
jongeren georganiseerd worden. We geven jongeren graag

meer verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door hen te
betrekken bij besluiten over hun eigen omgeving (inrichting en
beheer van een jongerenontmoetingsplek bijvoorbeeld), een
jongerenrechtbank (waar jongeren zelf de gevolgen van een

incident of conflict herstellen) en een jongerenraad in
Rijsenhout. We willen dat er goed geluisterd wordt naar wat
jongeren zelf willen, in plaats van aanbod gestuurd werken.

 

PvdA Haarlemmermeer 

In alle kernen, dus ook in Rijsenhout, moet de gemeente zorgen
voor voldoende voorzieningen voor alle inwoners. Zo willen we
dat iedere kern ten minste één basisschool kent, en voldoende
voorzieningen om te kunnen spelen, sporten en recreëren. De

bezuinigingen die de huidige coalitiepartijen hebben
aangekondigd op deze voorzieningen komen onevenredig hard

aan in de kleinere kernen van onze gemeente. Daarom willen we
bij de coalitieonderhandelingen deze bezuinigingen nogmaals
bespreken, met daarbij oog voor de maatschappelijke effecten

zoals in Rijsenhout. 
Jongeren die in Rijsenhout ‘uit huis willen’ lopen tegen dezelfde
problemen aan als jongeren elders in onze gemeente: er zijn
nauwelijks woningen beschikbaar voor hen. Dit is een groot

probleem, niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor de
toekomstige sociale samenhang in het dorp.

 

GroenLinks Haarlemmermeer

Forum voor Democratie 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
van de mensen in Rijsenhout.

 
 

Forum voor Democratie
Haarlemmermeer 


