
Jaarverslag Stichting Dorpsraad Abbenes  

Periode mei 2021 tot en met mei 2022 
 

 

In de periode mei 2021 tot en met mei 2022 is er geen openbare dorpsraad vergadering geweest. Echter  

het bestuur heeft gewoon doorgewerkt. Gelukkig is het nu wel mogelijk om het jaar af te sluiten met een 

jaarvergadering. 

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 

 

Vergaderingen: 
 

Het dagelijks bestuur is in deze verslagperiode in 2021 5 maal bijeen geweest voor een reguliere 

bestuursvergadering (op 14-06-2021; 19-07-2021; 09-09-2021; 26-10-2021 en 02-12-2021); in 2022 2 maal 

(op 20-01-22 en op 21-april 2022) de renovatiecommissie heeft in deze periode veelvuldig overlegd. 

 

Participatie: 

 

 Omgevingsvisie Haarlemmermeer 

De gemeente Haarlemmermeer heeft een Omgevingsvisie ontwikkeld en het Ontwerp heeft ter 

inzage gelegen en het bestuur heeft een zienswijze ingediend om aandacht te vragen voor de 

specifieke zaken die Abbenes betreffen en de visie aan te passen op de volgende punten: 

a. Behoud agrarisch c.q. dorps karakter  

b. Woningbouw  

c. Beperking hinder (vlieg)verkeer 

De eerste fase van de raadsbehandeling bestaat uit het houden van een hoorzitting ten behoeve 

van het horen van de indieners van zienswijzen. Het bestuur heeft gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid in te spreken tijdens de hoorzitting en de zienswijze en de reactie die hierop door de 

gemeente is gegeven verder toegelicht. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0394.SVIomgvisieHLM2040-C001/d_NL.IMRO.0394.SVIomgvisieHLM2040-C001.pdf


 

De punten die genoemd zijn in de zienswijze komen voort uit de enqête die in 2021 huis aan huis is 

gehouden. De dorpsraad gaat verder met het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Abbenes en dit is 

een belangrijk onderdeel van de jaarvergadering van Stichting Dorpsraad Abbenes op 1 juni 2022. 

  

 Verdichtingsvisie 

De verdichtingsvisie geeft de visie weer voor verdere woningontwikkeling in de gemeente 

Haarlemmermeer, waarbij uiteraard de aandacht uitgaat naar locaties waar grootschalige 

woningbouw mogelijk is. Het bestuur is van mening dat de behoeften van kleine kernen echter niet 

vergeten mogen worden om de leefbaarheid te behouden en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van 

het dorp niet achteruit gaat en heeft een zienswijze ingediend.  

 

 Duinpolderweg / Poelweg 

Het bestuur van 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. Mede gezien het  meer thuiswerken en de openstelling van de 

Rijnlandroute zal het verkeer uit de Bollenstreek al beter ontsloten worden en is deze Poelweg  

overbodig geworden. Daarnaast zijn er bezwaren tegen de voorgenomen ontsluiting van 

Lisserbroek op de Duinpolderweg (het Nieuwkerkertochttracé), die Abbenes nog verder zal insluiten 

tussen verkeersstromen. Er zijn andere alternatieven die ook voor ontsluiting van Lisserbroek  

kunnen  dienen. 

https://haarlemmermeergemeente.nl/haarlemmermeer-van-morgen/omgevingsvisie


Het bestuur heeft dit bij de diverse visies die door de gemeente zijn opgesteld aangekaart en 

zienswijzen ingediend, zoals de Conceptvisie Polderlinten Haarlemmermeer en de Concept 

Omgevingsvisie Haarlemmermeer. 

 

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

ter illustratie van hoe Abbenes zou worden ingesloten. 

 

 

 AED 

De dorpsraad heeft een succesvolle crowdfunding actie gehouden, wat er toe geleid heeft dat er 

aan Tonnekamp 1 een nieuwe AED is geplaatst. Ook is onze aanvraag bij de Hartstichting 

gehonoreerd en is een AED toegekend, deze hangt op Kaagweg 50. Om ervoor te zorgen dat er 

genoeg hulpverleners zijn om de AED te bedienen heeft op 15 mei 2022 een eerste Reanimatie en 

AED cursus gehouden en zijn 10 nieuwe hulpverleners gecertificeerd. Er volgt dit jaar nog een 

tweede cursus voor 10 nieuwe deelnemers. 



 
 

 Verminderen hinder vliegverkeer Schiphol: 

Het bestuur heeft in de vorige verslagperiode een brief gestuurd aan de Koninklijke Schiphol Groep 

waarin aandacht is 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. Inmiddels heeft er ook een gesprek plaats gevonden tussen Schiphol, gemeente 

Haarlemmermeer en bestuursleden van dorpsraad Abbenes om het onderwerp te bespreken.  

 

 Verkeersveiligheid 

Van 2 tot en met 15 oktober 2021 heeft er een telslang gelegen aan de Hoofdweg Oostzijde bij 

lichtmast 806. Veruit de meerderheid van de auto’s reed te hard met flinke uitschieters tot boven 

de 70, midden op de dag. De telslang is neergelegd in een periode dat de Westzijde gedeeltelijk was 

afgesloten i.v.m. aanleg van de piekberging. Hierdoor kwam er méér verkeer langs, maar werd er 

veelal in een ‘treintje’ achter elkaar gereden, waardoor de hardrijders minder ruimte hadden om 

het gas in te trappen. Anders waren er nog véél meer uitschieters boven de 70 km p/uur geweest. 

Ook het kruispunt Dr Heijelaan en Hoofdweg Oostzijde blijft punt van zorg, en is diverse malen met 

de gemeente besproken. 

 

 Renovatie Dorpshuis 

Het gerenoveerde dorpshuis is feestelijk heropend op vrijdag 11 maart 2022. Een uitgebreid verslag 

is te vinden op de website: Heropening Praatpunt Abbenes 2022 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de donaties en acties van de bewoners en bedrijven, de 

bijdrage van de gemeente en de subsidies van de fondsen hebben we nu een mooi Praatpunt waar 

nog meer mooie activiteiten kunnen plaatsvinden. Ook is het dorpshuis zuiniger met energie 

geworden door het gebruik van led-verlichting en betere radiatoren voor de verwarming. 

 

 Piekberging 

Op 26 oktober 2021 is de start van de aanleg van de Piekberging Haarlemmermeer feestelijk 

ingeluid, zie het verslag op de website: Feestelijk moment aanleg Piekberging (abbenes.net) Ook 

https://www.abbenes.net/Dorpsraad/Heropening-Praatpunt-Abbenes-2022/
https://www.abbenes.net/Feestelijk-moment-aanleg-Piekberging/


het bestuur van de dorpsraad was vertegenwoordigd. 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. In 2021 heeft gebiedsmanager Jos Bontekoe het stokje overgedragen aan 

gebiedsmanager Hanneke Plukkel – van Langeraad. 4x Per jaar bespreken we de lopende en 

toekomstige ontwikkelingen met het gebiedsmanagement. 

 

Activiteiten werkgroepen: 

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

seizoen wel weer gestart en het verslag gaat hierbij.  

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

