
Jaarverslag Stichting Dorpsraad Abbenes  

Periode juni 2019 tot en met mei 2021 
 

 

In de periode juni 2019 tot en met mei 2021 is er geen openbare dorpsraad vergadering geweest. Ondanks 

dat het bestuur via Zoom en Teams gewoon door heeft gewerkt, hadden de leden van de dorpsraad geen 

behoefte aan een virtuele vergadering. Via de website is getracht om inwoners op de hoogte te houden van 

zaken die spelen en om iedereen bij te praten hebben we een iets uitgebreider verslag gemaakt. 

Bestuur 

Het bestuur bestond tijdens de verslagperiode uit: 

• Bas van Eerden: voorzitter 

• Theo Hoogkamer: penningmeester 

• Danielle van der Horst: secretaris 

• Ria Baars: lid dagelijks bestuur 

• John van den Berg: lid dagelijks bestuur 

• Marlise Hof, lid dagelijks bestuur (tot januari 2021) 

 

Vergaderingen: 
 

De laatste jaarvergadering heeft plaatsgevonden op 16 mei 2019 en de laatste openbare vergadering op 30 

januari 2020. Helaas is er vanwege de corona-crisis geen jaarvergadering geweest in 2020 en ook nog geen 

in 2021. Het dagelijks bestuur is in deze periode in 2019 4 maal bijeen geweest voor een reguliere 

bestuursvergadering (op 23-7-19; 12-8-19; 16-9-19; 11-10-19); in 2020 8 maal (op 11-01-20, 24-2-20, 6-4-

20; 18-5-20, 22-6-20,14-09-20, 26-10-20 en 30-11-20); en in 2021 4 maal (11-01-2021; 16-02-2021; 30-03-

2021 en 11-05-2021). 

 

Participatie: 

 

• Duinpolderweg / Poelweg 

Het bestuur heeft diverse informatie bijeenkomsten bijgewoond met betrekking tot de 

Duinpolderweg, waaronder een overleg tussen gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigers 

van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, dorpsraad Buitenkaag en dorpsraad Lisserbroek, 

en een vertegenwoordiger namens platform Poelweg. De dorpsraad is tegen aansluiting van het 

zuidelijke tracé van de Duinpolderweg (betiteld als Poelweg) op afslag 2 (Abbenes / Kaag(dorp)), 

enerzijds omdat afslag 2 en de locatie ter plekke niet geschikt zijn voor zoveel extra verkeer en 



anderzijds omdat de capaciteit van de A44 niet is berekend op dit extra verkeer. Daarnaast zijn er 

bezwaren tegen de voorgenomen ontsluiting van Lisserbroek op de Duinpolderweg (het 

Nieuwkerkertochttracé), die Abbenes nog verder zal insluiten tussen verkeersstromen.  

 

 
Bovenstaande is slechts een schets van hoe de wegen ingetekend zouden kunnen worden en dient 

ter illustratie van hoe Abbenes zou worden ingesloten. 

 

Op 19 februari 2020 is er een brief gestuurd aan de fracties en leden van Provinciale Staten Noord 

Holland en gedeputeerde mevrouw Pels. Op 4 maart 2020 heeft mevrouw Pels een bezoek gebracht 

aan Abbenes om de bezwaren van de dorpsraad te bespreken. De provincie NH heeft in 2020 laten 

weten geen budget te reserveren voor deze weg. De gemeente Haarlemmermeer vindt dit traject in 

het kader van toekomstige woningbouw in Lisserbroek wel van belang. 

 

• Energietransitie:  

Zoekgebied windmolenpark Haarlemmermeer- Zuid Onder dit hoofdstuk, heeft het bestuur samen 

met de dorpsraden in Kaag/Buitenkaag en Weteringbrug/Vredenburg een enquête gehouden onder 

de bewoners over het zoekgebied voor windmolens in Haarlemmermeer-Zuid. Veruit de 

meerderheid in Kaag/Buitenkaag, Weteringbrug/Vredenburg en Abbenes is tegen de uitbreiding 

van windmolens in het beoogde gebied. De gemeente heeft zelf ook een enquête gehouden in de 

gehele Haarlemmermeer. Dit wees niet uit dat er voldoende draagvlak is. Desondanks heeft de 

gemeenteraad besloten verder te gaan met het zoekgebied. Er zal verder onderzocht worden of en 

waar meer windmolens geplaatst kunnen worden. 

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuwe-energie/nieuws/gemeenteraad-wil-toch-zoekgebied-voor-windenergie-het-zuiden-van-haarlemmermeer


 

Daarnaast hebben bestuursleden deelgenomen aan de chatsessie van de gemeente over de 

energietransitie en ook aan bijeenkomsten over plannen om van het gas af te gaan. Informatie 

hierover van de gemeente kan hier worden gevonden. 

 

 
 

• Verminderen hinder vliegverkeer Schiphol: 

Het bestuur heeft een brief gestuurd aan de Koninklijke Schiphol Groep waarin aandacht wordt 

gevraagd voor het beëindigen van vermijdbare geluidshinder in Abbenes. Al in 1992 is toegezegd 

door een voormalig directeur van Schiphol dat wanneer dit technisch mogelijk zou worden er 

geknikt aangevlogen kan worden op Schiphol. Met name dalende vliegtuigen veroorzaken 

geluidsoverlast. Deze brief is ook aan de gemeente gestuurd en de informatie was erg welkom. 

Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden tussen Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en 

bestuursleden van dorpsraad Abbenes om het onderwerp te bespreken. Dit alles naar aanleiding 

van het pakket van hinderbeperkende maatregelen op de website minderschiphol.nl. 

 

 

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuwe-energie
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuwe-energie
https://minderhinderschiphol.nl/
https://minderhinderschiphol.nl/


 

• Verkeersveiligheid 

Er is veelvuldig overleg geweest met de gemeente over de verkeersveiligheid. Binnen de bebouwde 

kom in Abbenes is de maximum snelheid 30 km per uur, behalve op de Hoofdweg Oostzijde. Helaas 

houdt niet iedereen zich aan de maximum snelheid en op de Hoofdweg Westzijde wordt hard 

gereden. Daarom zijn hier zogenaamde smileys geplaatst om mensen bewust te maken van hun 

snelheid. In de openbare vergadering van 30 januari 2020 zijn de resultaten van de mechanische 

telling (gehouden in september 2019) van het aantal auto’s gedeeld: zo’n 90% rijdt te hard waarbij 

er elke dag wel een aantal auto’s is dat harder dan 80km per uur rijdt. De wethouder verkeer Marja 

Ruigrok was ook op deze vergadering aanwezig en vervolgens hebben deskundigen van de 

gemeente de situatie nader bekeken. Dit heeft geleid tot het plaatsen van een nieuwe drempel, die 

in elk geval noopt tot afremmen. 

 

 
 

• Dorpshuis 

In september 2019 hebben we afscheid genomen van Tinie Elshout die met pensioen is gegaan na 

14 ½ jaar trouw Het Praatpunt te hebben beheerd. Per 1 oktober is de nieuwe beheerder Erica van 

den Berg gestart. Het dorpshuis is het middelpunt van het dorp en draagt bij aan de 

maatschappelijke en sociale cohesie. Om deze functie nog beter te kunnen vervullen en 

bijvoorbeeld ook andere activiteiten zoals gezamenlijk koken mogelijk te maken is een renovatie 

noodzakelijk. Hiervoor is een projectplan opgesteld en is gestart met fondsenwerving. Het is 

hartverwarmend te zien dat vele inwoners van Abbenes hier gul aan bijdragen en acties organiseren 

voor de renovatie. Inmiddels zijn we zover dat gestart kan worden met de uitvoering en de eerste 

werkzaamheden. 



 
 

• Piekberging 

Het bestuur heeft de vergaderingen van de piekberging bezocht. Om op de hoogte te blijven van de 

stand van zaken van de Piekberging, kijk op de website van Rijnland of download “de BouwApp”. 

 

 
 

• Samenwerking met gemeente en andere dorps- en wijkraden: 

Het bestuur heeft bijeenkomsten van het gebiedsteam Haarlemmermeer-Zuid (met Buitenkaag-

Kaag en Weteringbrug) bijgewoond alsmede de halfjaarlijkse overleggen tussen college en dorps- 

en wijkraden. Daarnaast zijn afspraken vastgelegd om 4x per jaar de lopende en toekomstige 

ontwikkelingen te bespreken met de gebiedsmanager. 

https://www.rijnland.net/actueel/nieuwsoverzicht/aanleg-piekberging-haarlemmermeer-in-volle-gang/


 

Activiteiten werkgroepen: 

Sinds de corona crisis hebben de activiteiten van de Jeugdraad en de Hobbyclub stil gestaan. De Hobbyclub 

heeft wel een mooi verslag gemaakt van seizoen 2019/2020.  

Beheerscommissie dorpshuis: 

Deze commissie draagt zorg voor alles in en om het dorpshuis, maakt contracten en afspraken over 

zaalverhuur, zodat alle werkgroepen en huurders op de gewenste tijden gebruik kunnen maken van het 

dorpshuis. 

Voorlichting: 

Website: via de website Abbenes.net wordt iedereen op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in en 

rond Abbenes en gemeente Haarlemmermeer. 

https://www.abbenes.net/home/

