
Dorpsraad Rijsenhout 
Vraag van de dag

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

Rijsenhout?

Ouderen moeten steeds langer zelfstandig thuis wonen.
Daarom is het noodzakelijk dat er voldoende voorzieningen

zijn om te voorkomen dat ouderen vereenzamen. Wij zijn dan
ook blij dat door herontwikkeling van dorpshuis de Reede er
in Rijsenhout ook in de toekomst ruimte blijft om elkaar te

ontmoeten en activiteiten te organiseren voor doelgroepen
waaronder ouderen. Vergelijkbare ontwikkelingen in

Zwanenburg en Badhoevedorp laten zien dat een nieuw en
modern (multifunctioneel) dorpshuis kan zorgen voor
dynamiek en levendigheid. Wij willen ook dat er meer

woonvormen komen voor ouderen om het gat tussen een
normaal huis en het verzorgingshuis te verkleinen.

 

CDA Haarlemmermeer GEZOND Haarlemmermeer
Wat betreft woningbouw zal er gebouwd moeten worden voor

jongeren, maar natuurlijk ook voor ouderen. Beide groepen
hebben nu weinig mogelijkheden om door te stromen of te

starten. Veel hangt dus af van woningbouw. Voorzieningen zijn
dan goed in stand te houden en geven mogelijkheden tot
uitbreiding zoals extra activiteiten in Dorpshuis De Reede.

 
 

ÉÉN Haarlemmermeer
Er moeten meer (kleinere) 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.

 

D66 Haarlemmermeer
Eigenlijk verschillen die ambities niet van die voor de

jongeren; er moeten plekken zijn die makkelijk te bereiken zijn
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om samen te sjoelen
of een kaartje te leggen. De sociale functie van Dorpshuis de
Reede speelt daarbij een belangrijke rol. We volgen kritisch

het proces rondom het aanpassen van de kerk om deze
functie erbij over te nemen. De supermarkt en de apotheek
moeten makkelijk bereikbaar zijn, lopend of met vervoer op

maat.
 
 

De VVD Haarlemmermeer verwacht synergie door de
samenwerking tussen de Ontmoetingskerk PKN en Dorpshuis
de Reede. Hierdoor ontstaan er dwarsverbanden tussen de

activiteiten en ontstaat er meer ontmoeting. Een groot
voordeel van deze samenwerking is de mogelijkheid tot het

bouwen van woningen op de plek van de Reede met
voorzieningen op de begane grond. Ook daar kunnen

ouderen (en jongeren natuurlijk) elkaar ontmoeten. Rijsenhout
heeft een rijk verenigingsleven waar de Rijsenspelers een

belangrijke rol in hebben. In de Coronatijd hebben we kunnen
genieten van het ‘’bankjes luisteren’’.

 

VVD Haarlemmermeer

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.

 

Forza! Haarlemmermeer

Lijst 12 - Groep Jankie
Ook voor ouderen is het belangrijk dat voorzieningen in stand

blijven. Denk aan buurt- en clubhuizen waar activiteiten
georganiseerd kunnen worden. Die activiteiten moet de

gemeente ondersteunen ten behoeve van het welzijn van
ouderen.

 
 

Forum voor Democratie
Haarlemmermeer

Forum voor Democratie 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.

 



De PvdA wil dat er snel meer geschikte woningen voor
ouderen worden gebouwd in Rijsenhout. We zijn ook voor de
bouw van een woon-zorg complex, zodat alle ouderen die dat
willen in Rijsenhout kunnen blijven wonen. Dan blijven er ook

meer voorzieningen behouden en komen er hopelijk zelfs
voorzieningen bij.

 

PvdA Haarlemmermeer Rijsenhout is aan het vergrijzen. Door gebrek aan
woningbouw in het dorp kunnen ouderen niet doorstromen
naar een andere woning. Om het dorp leefbaar te houden

moet er dus bijgebouwd worden. Het liefst appartementen of
andere kleinere woonunits, zodat grotere eengezinswoningen

vrijkomen voor gezinnen. Bij een vitaal dorp horen ook
voorzieningen, zoals goed onderhouden groen, en recreatie-
en ontmoetingsmogelijkheden. En ook voor ouderen is goed

openbaar vervoer van belang; niet iedereen heeft de
beschikking (meer) over een auto. Fijnmazig OV waarmee
mensen zelfstandig naar bijvoorbeeld Hoofddorp kunnen

komen om daar gebruik te maken van winkels en
voorzieningen, is voor GroenLinks heel belangrijk. De

bezuinigingen op voorzieningen komen onevenredig hard aan
in de kleinere kernen. Daar willen we bij de komende

coalitiebesprekingen dus nadrukkelijk nog eens naar kijken.
 
 

GroenLinks Haarlemmermeer 


