
Debat over woningen, leegstand, en 
recreatie om de hoek 

Op dinsdag 6 november organiseerden we als dorpsraad een politiekcafé. Na 

maanden voorbereiding kwamen 11 van de 12 politieke partijen naar Het 
Trefpunt om met elkaar en de Vennepers in discussie te gaan. Uiteindelijk zaten 
er ruim 130 mensen in de zaal, wat voor een café een mooie opkomst is. 

Woordvoerders waren: VVD Jurgen Nobel, GroenLinks Peter Boerman, D’66 
Charlotte van de Meij, PvdA Bert den Elzen, CDVP Anneke van der Helm, Christen 

Unie SGP Koos de Vries, HAP, Marjolein Steffens, EEN Haarlemmermeer Hans 
Spijker, GEZOND Haarlemmermeer Kasper Sulmann, CDA Mariëtte Sedee, Forza! 
Michel van Dijk.  De avond werd uitstekend geleid door Stephan Schuurman van 

Meerradio. 

Het eerste onderwerp was wonen.  

Na een korte inleiding mochten 4 woordvoerders in een korte tijd hun partijvisie 

geven. Daarna kwam de discussie onderling en ook met de zaal op gang. Er blijkt 
een grote behoefte te zijn aan sociale woningen, waarbij volgens EEN 
Haarlemmermeer de eigen inwoners voorrang moeten hebben. De VVD 

reageerde hierop dat bij wet is vastgelegd dat men in andere gemeentes ook 
mag inschrijven, loting geschiedt dan ook op basis van wachtlijsten. De HAP wil 

in tegenstelling tot de VVD niet de markt zijn werk laten doen, maar naar meer 
sociale woningbouw streven. Vanuit de zaal kwam de vraag dat als een bewoner 
een sociale huurwoning verlaat, de huur 200 euro omhoog gaat of dat het huis 

wordt verkocht. Partijen konden daar niets aan doen, omdat het bezit is van 
woningcorporaties. De HAP merkte nog op dat we in de Haarlemmermeer veel 

omgekeerde scheefwoners hebben, mensen met een relatief laag inkomen die 
een hoge huur moeten betalen, een onwenselijke situatie.  

Het tweede onderwerp; leegstand Venneperstraat  

Bracht meer vuurwerk. Na een korte presentatie van alle lege panden kwam 
ondernemer Dunja aan het woord. Zij had het pand gehuurd met het vooruitzicht 
dat de Venneperstraat bebouwd en een aantrekkelijk gebied zou worden. Van dat 

alles is niets gerealiseerd en nu is het een troosteloze straat waar je maar gauw 
langs of doorheen loopt. Zelfs de bankjes zijn door de gemeente weggehaald. De 

politiek had uiteraard het excuus dat er vele marktpartijen bij betrokken zijn. 
Vanuit de zaal werd gezegd dat ze daar al meer dan 20 jaar mee bezig zijn. PvdA 
gaf aan dat er vrijdag iets meer bekend wordt, maar dat men vanuit de raad er 

nog niets over mocht zeggen.  (Vrijdag werd bekend gemaakt dat er gestart gaat 
worden met de bouw van het zgn. Marktgebouw.) VVD en CDVP vlogen elkaar in 

de haren over het inzetten van het (paarden)middel van onteigening van 
terreinen om zaken vlot te trekken. (Concourslaan in Hoofddorp) 

Als derde onderwerp; recreatie om de hoek en rol van Park21  

Hier ook weer vooraf een korte presentatie en kwam bewoonster Lyda Rodenhuis 
aan het woord over het ontbreken van waterpartijen in Park21. Lyda merkte op 
dat er beloofd was dat er waterpartijen zouden komen en dat daar ook behoefte 



aan is. Forza! kon e.e.a. legde uit dat we heel veel last hebben van opwelling van 

zout water. Opvallend in deze discussie was dat nou niet echt duidelijk was wat 
partijen met dit park willen. Na de vraag aan de mensen in zaal “wie weet nou 

wat de bedoeling is van het Park21? ” bleef het opvallend stil. Het CDA wil 
herijking van het park, GroenLinks en Christen Unie SGP willen helemaal geen 
Leisure (Klein Holland ) VVD en D’66 willen met kleine stapjes het park verder 

invulling geven (deelgebieden). 

Tijdens het laatste gedeelte van de avond kon de zaal met vragen komen. De  
onderwerpen liepen uiteen van achterstallig onderhoud van stoepen en straten 
tot slootkanten die niet gemaaid werden, huurwoningen en dat sommigen 

bewoners geen duidelijk antwoord hadden gekregen. 

Conclusie  

We mogen tevreden terug kijken op een goed bezochte en zeer kundig geleide 

bijeenkomst. Daarbij hebben we misschien niet overal een antwoord op gekregen 
maar we hebben wel als dorp laten merken waar onze problemen liggen.  Tevens 
hebben we onze toekomstige raadsleden aan het woord gehad en hun kennis 

kunnen testen. 
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