Dorpsraad Rijsenhout

Hoe ziet PVDA Haarlemmermeer
de toekomst van Rijsenhout

Toekomstige voorzieningen voor jongeren
in Rijsenhout

De Partij van de Arbeid ziet Rijsenhout opbloeien. We willen dat
De PvdA wil dat er meer activiteiten van, voor en door
de reservering voor de tweede Kaagbaan wordt geschrapt en,
jongeren georganiseerd worden. We geven jongeren graag
rond 2040, de start- en landingsbanen van Schiphol naar zee
meer verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door hen te
zijn verplaatsen. De PvdA wil ook dat Schiphol zo snel mogelijk betrekken bij besluiten over hun eigen omgeving (inrichting en
aan de voorwaarden voor een natuurvergunning voldoet. Het beheer van een jongerenontmoetingsplek bijvoorbeeld), een
aantal vluchten zal daarvoor moeten dalen. We willen samen
jongerenrechtbank (waar jongeren zelf de gevolgen van een
met de inwoners van Rijsenhout strijden voor een toekomst
incident of conflict herstellen) en een jongerenraad in
zonder de overlast van Schiphol, met behoud van
Rijsenhout. We willen dat er goed geluisterd wordt naar wat
werkgelegenheid door Schiphol Plaza wel op dezelfde plek te
jongeren zelf willen, in plaats van aanbod gestuurd werken.
behouden. Zo komt er ruimte voor betaalbare woningen,
eerlijk werk en een groene polder.

Toekomstige voorzieningen voor
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.

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.

De huidige verkeerssituatie in Rijsenhout

De PvdA is er voorstander van om binnen de bebouwde
kom een maximumsnelheid van 30 km per uur in te voeren
en op de dijk maximaal 60 km per uur. Het verkeer op de
Ringvaartdijk binnen de bebouwde kom zal ook 30 km per
uur moeten rijden. Het ontmoedigen van doorgaand
verkeer over de dijk is voor het dorp zelf aangenaam. De dijk
zo inrichten dat de auto te gast is en de fiets de ruimte krijgt
volgens de wettelijke normen zijn wij voorstander van. Het
invoeren van een ‘knip’ is een uiterst middel en zal eerst
uitgetest moeten worden, een proefafsluiting, en samen met
de inwoners moeten worden geëvalueerd, voordat deze
wordt ingevoerd.

De reservering van de parallelle kaagbaan is in
het kader van de huidige ontwikkelingen
(wooncrisis/klimaatverandering/verpaupering)
niet langer te verdedigen

De PvdA wil zo snel mogelijk veel betaalbare huizen bouwen.
Elk initiatief dat daar aan bijdraagt juichen wij toe. Alle
kernen mogen wat de PvdA betreft uitbreiden. Dat is nodig
Daar is de Partij van de Arbeid het helemaal mee eens.
om jongeren en ouderen een geschikte plek te geven in hun
Schiphol moet zo snel mogelijk aan alle eisen voor een w
eigen dorp en om voorzieningen in het dorp te behouden. De
natuurvergunning voldoen. Daarvoor zal het aantal vluchten
PvdA wil onder meer afspreken dat er snel 2.000 woningen
moeten dalen, niet stijgen. Een nieuwe start- en landingsbaan
worden gebouwd die minder dan 250.000 euro kosten. Zo
komt er niet. De PvdA wil dat rond 2040 alle start- en
krijgen ook starters weer een kans op de woningmarkt. In
landingsbanen van Schiphol naar zee verplaatst worden. Zo
totaal wil de PvdA tot 2040 35.000 woningen bijbouwen in
komt er een einde aan de overlast rond Schiphol en komt er
Haarlemmermeer. Ook voor nieuwe bedrijvigheid moet er
ruimte om 150.000 woningen te bouwen. Ook in Rijsenhout.
ruimte zijn, zeker als het eerlijk werk is. Dat is niet voor niets We willen samen met de inwoners van Rijsenhout strijden voo
het tweede speerpunt van de PvdA. We willen samen met de
een toekomst zonder de overlast van Schiphol, met behoud
inwoners van Rijsenhout strijden voor betaalbaar wonen,
van werkgelegenheid door Schiphol Plaza wel op dezelfde plek
eerlijk werk en een groene polder.
te behouden.

