
Notulen jaarvergadering Stichting Dorpsraad Abbenes 
van 24 mei 2018 

 
 
Afwezig met berichtgeving: Ria Meuleman (Witte Weekblad), Lenny Versteeg (Passage), Tim 
van Essen (HAP), Bart van ’t Riet (J.P. Heijefonds / Beheerscommissie), Karin Bouman (D66), 
Jayne Mackenzie (Meerwaarde), Marco Jonkhout (VVD) 
 
1. Opening 
 
De voorzitter Bas van Eerden opent om 20:00 uur de vergadering. De agenda wordt door de 
vergadering vastgesteld. Er volgt een kort voorstelrondje.  
 
2. Notulen openbare vergadering Dorpsraad d.d. 18 januari 2018 
 
Er zijn geen aanvullingen op de notulen en deze worden vastgesteld. 
 
3. Mededelingen van het bestuur 
 
Duinpolderweg 
Er zijn plannen om het zuidelijk tracé van de Duinpolderweg aan te laten sluiten op afrit 2 
van de A44. Dat betekent dat deze weg dicht bij Abbenes komt te liggen en dat wanneer ook 
Lisserbroek op deze weg wordt aangesloten Abbenes wordt ingesloten door verkeerswegen. 
Het bestuur van dorpsraad van Abbenes heeft daarom een zienswijze ingediend en 
voorgesteld om het zuidelijk tracé aan te laten sluiten op afrit 3 bij Sassenheim. 
Ook de gemeente heeft een zienswijze ingediend. Uitgangspunt is in elk geval dat in 
Lisserbroek niet gebouwd kan worden voordat een ontsluiting is aangelegd. Om de huidige 
brug tussen Lisse en Lisserbroek te ontlasten moet er een tweede oeververbinding komen. 
Jos Bontekoe zal de zienswijze die de gemeente heeft ingediend toesturen. 
 
Terugkoppeling schouw 
Op 14 februari 2018 heeft de gemeente een schouw uitgevoerd. Er is een verslag gemaakt 
waarin 27 actiepunten staan, waarvan een aantal al zijn uitgevoerd zoals de renovatie van 
de Heijebrug en de Van Voorstlaan. Via Abbenes.net is een uitgebreide terugkoppeling 
gegeven. 
 
Parkeren Greveling 
Naar aanleiding van de schouw heeft bij de Greveling een parkeeronderzoek plaats 
gevonden. Er is op 3 tijdstippen gekeken hoe is geparkeerd, of er nog plekken vrij waren en 
of op de stoep was geparkeerd. Op grond van dit parkeeronderzoek zou er geen aanleiding 
zijn iets te veranderen in de situatie, aangezien binnen een straal van 100 meter altijd 
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zouden zijn. De bewoners en het bestuur van de 
dorpsraad zijn het daar niet mee eens en hebben vraagtekens bij het onderzoek. Marcel 
Leek geeft aan dat wanneer de dorpsraad een reactie stuurt op het onderzoek er nogmaals 
gekeken zal worden door hem, een verkeerskundige, Bas van Eerden en John van den Berg. 
 
Parkeren Kalverlaantje 
Ook in het Kalverlaantje zijn parkeerproblemen. Een van de oorzaken is het feit dat de 
parkeerplaatsen te smal zijn, waardoor met 2 wielen op de stoep geparkeerd moet worden. 
Dit mag niet en hiervoor zijn boetes uitgedeeld. Er zijn al jarenlang verschillende oplossingen 



geopperd, zoals het plaatsen van een bord waardoor met twee wielen op de stoep mag 
worden geparkeerd. De gemeente kan niet formeel bevestigen dat niet wordt gehandhaafd. 
Het kan alleen geformaliseerd worden wanneer de straat/stoep wordt aangepast. Hiervoor 
is geld nodig. De dorpsraad zal daarom het Kalverlaantje aanwijzen als hoogste prioriteit 
voor herinrichting. 
 
Plaats Abbenes in historie Haarlemmermeer 
Het Historisch Museum heeft plekken van betekenis in de Haarlemmermeer geschakeld 
waarbij elke plek een markering krijgt met een Verhalenpaal 
(https://www.haarlemmermeermuseum.nl/schakels-aan-de-ketting). Eén van deze palen 
komt bij het Heijegraf te staan. 
De kerk van Abbenes bestaat 150 jaar. Er was subsidie aangevraagd voor het vieren van het 
150 jarig bestaan bij het Wijkbudget, maar dat is helaas afgewezen. Dit heeft waarschijnlijk 
te maken met het idee dat dit een religieuze activiteit zou zijn en niet gericht op iedereen. 
De aanvraag kan opnieuw worden ingediend waarbij dit verduidelijkt wordt en dan is het 
wellicht mogelijk de subsidie alsnog te ontvangen. 
 
Stand van zaken Piekberging 
Op 15 mei 2018 is er weer een vergadering geweest van de klankbordgroep van de 
Piekberging. Op één perceel na zijn alle gronden verworven door Rijnland. Er is een uitvraag 
gestuurd naar ingenieursbureaus om de aanbesteding voor te bereiden. In de zomer/herfst 
zal de opdracht aan een bureau worden gegund en dan zal in 2019 de aanbesteding van de 
bouw door een aannemer beginnen. De daadwerkelijke bouw zal pas vanaf 2020 kunnen 
starten. Wensen vanuit de klankbordgroep zullen worden meegegeven. Daarom wordt 
gekeken of alle belanghebbenden in de klankbordgroep worden vertegenwoordigd en zullen 
de wensen worden geïnventariseerd. Rijnland stuurt binnenkort een nieuwsbrief. 
 
4. Mededelingen van de dorpsraadleden 
 
Vooruitlopend op het jaarverslag van de Hobbyclub geeft Adriaan aan dat naar aanleiding 
van ideeën vanuit de school er een insektenhotel is gemaakt voor bij de school, en 
vervolgens ook een voor bij de TVA.  
 
Erica van den Berg bedankt namens de Oranje Evenementen Vereniging de dorpsraad voor 
de gift voor Koningsdag. 
 
Jaap Vroegop geeft aan dat de Kaartclub nog maar 11 leden heeft en graag wat nieuwe 
leden wil werven. Fien Eveleens (PvdA) is zelf lid van een klaverjasclub en geeft aan dat het 
organiseren van een kaartcursus voor de jeugd bij hen een aantal nieuwe leden heeft 
opgeleverd. Misschien is wel iets te organiseren samen met de school. 
 
Thijs Stut geeft aan dat een Open Dag wordt georganiseerd bij de politie in Hoofddorp. 
Daarnaast zal het huidige bureau van de politie in Nieuw Vennep verdwijnen en wordt 
ondergebracht in het service centrum, of op de huidige locatie, of in de Nieuwe Kom. 
 
Marcel Leek licht toe dat binnenkort het groen bij de Greveling wordt gerenoveerd. Een 
datum voor informatie aan de bewoners volgt nog. 
Het hondenwandelpad is afgelopen najaar vernieuwd. Er zijn twee rooilijsten: de 
bomenrooilijst van de gemeente en de zogenaamde VBA lijst. Verschillende kleuren stippen 
geven aan wat er met de bomen gaat gebeuren. Wanneer een boom wordt gerooid hoeft er 

https://www.haarlemmermeermuseum.nl/schakels-aan-de-ketting


niet per se een nieuwe boom op de zelfde plek terug te komen, als het beeld maar hetzelfde 
blijft. 
Bart van ’t Riet heeft doorgegeven dat het J P Heijefonds aan de school geld heeft betaald 
voor de Heijeviering. 
 
5. Ingekomen en uitgaande stukken 
Er wordt een overzicht van de ingekomen en uitgaande stukken gegeven. 
 
6. Bespreken jaarverslagen 
Adriaan Philipse licht het jaarverslag van de Hobbyclub toe. 
Het verslag van de Jeugdraad wordt besproken. 
Het jaarverslag van de dorpsraad wordt toegelicht.  
Theo Hoogkamer bespreekt het financieel verslag van Stichting Dorpsraad Abbenes en 
Stichting Dorpshuis Abbenes. 
 
7. Rondvraag 
 
Jasper Kroon meldt dat een aantal speakers in de grote zaal niet meer werken. Er is nog 
geen verzoek voor vervanging gedaan. 
Bas vraagt naar het bord dat aan de Hoofdweg bij het Langerak zou worden geplaatst om 
aan te geven dat rechts voorrang heeft. Hiervoor kan een melding in het MOB systeem 
worden gezet. 
Jos Bontekoe vraagt aandacht voor het gebiedsprogramma online. 
John van den Berg informeert naar de status van de toegezegde speeltoestellen voor het 
speeltuintje aan de Maria Margaretalaan (nummer 18 van de schouwlijst). Dit ligt bij Peter 
de Waard. 
Daarnaast wijst hij erop dat er schilderijenrails is opgehangen in het dorpshuis waar 
schilderijen van kunstenaars uit het dorp kunnen exposeren. Het is de bedoeling dat deze 
schilderijen 3 maanden blijven hangen. 
 
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst. 


