
Notulen openbare vergadering Stichting Dorpsraad 
Abbenes van 18 januari 2018 

 
 
Afwezig met berichtgeving: Ria Meuleman (Witte Weekblad), Tim van Essen (HAP), Els Berk 
(GroenLinks), Corrie Raams (ouderenwerk), Jeugdraad Abbenes, Anneke de Butter 
(Kerkkoor), Fineke Eveleens (PvdA), Ria Witte (Huurdersvereniging), Ruben Hendriks 
(Ouderraad De Tonne), Erica van den Berg (OEV) 
 
1. Opening 
 
De voorzitter Bas van Eerden opent om 20:00 uur de vergadering en houdt een kort 
voorstelrondje. De agenda wordt door de vergadering vastgesteld. 
 
2. Notulen jaarvergadering Dorpsraad d.d. 11 mei 2017 
 
Er zijn geen aanvullingen op de notulen en deze worden vastgesteld. 
Naar aanleiding daarvan: 
Het bushokje is niet geplaatst omdat dit geen eigendom van de gemeente is. Er staat nu wel 
een bankje. 
 
3. Mededelingen van het bestuur 
De gemeente heeft een onderzoek gedaan naar het gebruik van het maatschappelijk 
vastgoed. Voor Abbenes zijn verschillende scenario’s besproken (activiteiten dorpshuis 
verplaatsen naar nieuwbouw bij de school, naar nieuwbouw bij de sportkantine of in het 
dorpshuis houden). Daaruit is voortgekomen dat er ten aanzien van het maatschappelijk 
vastgoed (sportkantine, schoolgebouw en dorpshuis) voorlopig niets verandert. De 
gemeente zal nog contact opnemen over vervolgstappen. 
De gemeente gaat binnenkort een schouw uitvoeren. Dat is een rondgang door het dorp 
waarbij zaken die verbeterd of aangepakt moeten worden, worden besproken. Daarbij 
zullen de volgende punten aan de orde komen: 
• Kruispunt Dr Heijelaan (voorstel om 2 parkeerplaatsen te laten vervallen) 
• Struiken Tonnekamp 
• Parkeren op stoep aan Greveling 
• Parkeren in Kalverlaantje en Dr Heijelaan 
• Kruispunt Hoofdweg / Langerak 
• Oversteekplaats Hoofdweg bij Langerak: verbeteren verlichting 
• Snelheid Hoofdweg Westzijde 
• Voortuinenbeleid wooncorporatie 
• Asbest in bos 
• Vegen plein dorpshuis 
• Speeltuin aan Maria Margaretalaan 
• Parkeerterrein bij begraafplaats 
Voor het parkeren op de stoep moet een verkeersbesluit worden genomen en dan kan er 
een ontheffingsbord worden geplaatst. Peter de Waard geeft aan dit traject op te starten 
voor Greveling. Dit zal ca. 6 maanden duren. 
Daarnaast wordt een vraag gesteld over de bitumen laag die in Tonnekamp verschilt van 
Langerak. Inmiddels is daar antwoord op gekomen. In Langerak is een nieuw soort slijtlaag 
aangebracht, duurzamer dan voorheen en ook iets anders van uiterlijk dan vroeger. De 
onderlaag was nog zo goed dat dit voldoende was om de levensduur voor een aantal jaren 



te verlengen. In de andere straten was het asfalt zo slecht geworden dat daar een laag asfalt 
van ongeveer 4 cm is verwijderd en vervangen door een nieuwe laag, waardoor ook deze 
straten er voorlopig weer tegen kunnen. 
 
Er wordt een oproep op de website geplaatst om nog meer punten aan te melden voor de 
schouw. 
 
John van den Berg is naar een bijeenkomst geweest van de gemeente over een nieuw 
gebiedsprogramma online. Alle kennis, ideeën en wensen over wat er in de buurt speelt, 
staan straks in het nieuwe gebiedsprogramma op één plek bij elkaar. De gemeente kan daar 
informatie aan toevoegen over projecten, onderhoud of ontwikkelingen. Maar ook 
inwoners, dorps- en wijkraden en organisaties kunnen informatie toevoegen. Dat kunnen 
wensen en ideeën zijn, maar bijvoorbeeld ook projecten, meldingen van overlast of 
achterstallig onderhoud. Doel is dat er kortere lijnen komen en dat men weet wie men 
waarvoor kan aanspreken. 
De site staat of valt bij het up to date zijn van de informatie. 
Thijs Stut geeft aan dat totdat dit nieuwe systeem is ingevoerd de app BuitenBeter kan 
worden gebruikt om zaken te melden (een lantaarnpaal die niet werkt, gaten in de weg, 
etc.). 
 
In december is het openbaar vervoer gewijzigd. Er rijdt geen bus meer in Abbenes en 
daarvoor is AML Flex in de plaats gekomen. De beschikbaarheid is uitgebreid tot 20.30 ’s 
avonds en ook in het weekend. Er zijn veel minder haltes en je kunt niet meer naar 
Sassenheim of Hoofddorp. 
Het werkt nog niet feilloos en daarom wil de dorpsraad de ervaringen met AML Flex 
bijhouden zodat dit kan worden teruggekoppeld naar Connexxion. 
Ondanks dat wordt gezegd dat ritten niet worden gecombineerd wordt dit toch gedaan, 
waardoor ritten langer duren. Je kunt een rit pas telefonisch bestellen wanneer je op locatie 
bent, vooruit plannen gaat dus niet. De communicatie is tot nog toe slecht. 
De dorpsraad vraagt of mensen bij klachten aan Connexxion de dorpsraad in CC wil zetten 
zodat dit bijgehouden kan worden. 
 
Er wordt een rondje gemaakt om de activiteiten die voor 2018 gepland zijn door te geven. 
De Oranje Evenementen Vereniging organiseert dit jaar een disco avond, playbackshow, 
Koningsdag, themafeest, dorps BBQ, Halloween en de kerstmarkt. Op 12 februari is de 
algemene ledenvergadering van de OEV. Het Heijefonds organiseert samen met de school 
de Heijedag. De kerkeraad organiseert activiteiten in verband met het 150-jarig bestaan van 
de kerk. De toneelvereniging organiseert op 25 maart een familietoneelvoorstelling. Elke 
dinsdag tot eind maart is er Hobbyclub.  
 
4. Mededelingen van de dorpsraadleden 
De directeur van de school, Adriënne van Beinum geeft aan dat het heel goed loopt met de 
kinderopvang. Ook het aantal leerlingen is weer opgelopen. Het schoolbestuur heeft een 
brief aan de gemeente gestuurd inzake de leegstand. Aangezien de kinderopvang op 
sommige dagen helemaal vol zit, willen ze graag uitbreiden naar de lokalen die leeg staan. 
Hopelijk zal de school volgend schooljaar weer in zijn geheel open zijn. Ze volgen de 
ontwikkelingen met betrekking tot woningbouw in Lisserbroek op de voet, want hopelijk 
komen kinderen uit Lisserbroek naar school in Abbenes. Via het fietspad is dat dichtbij. 
 
Adriaan Philipse heeft getracht te achterhalen hoe oud de Hobbyclub is, deze moet ouder 
zijn dan 60 jaar. 



De OEV bedankt de dorpsraad voor de bijdragen voor Halloween en de Kerstmarkt. 
Jayne Mackenzie geeft aan dat de Ouderen Soos en Meer-Samen toch niet samengaan en 
dat het voorlopig blijft zoals het is. 
Er wordt geïnformeerd naar de stand van zaken van de bouwplannen aan de Dr Heijelaan. 
Daar is op dit moment niets over te zeggen. Wellicht dat binnen het nieuwe 
Luchthavenindelingsbesluit meer mogelijkheden zijn om te bouwen. 
 
5. Ingekomen en uitgaande stukken 
Er wordt een overzicht van de ingekomen en uitgaande stukken gegeven. 
 
6. Rondvraag 
Adriaan Philipse vraagt om actualisering van de dorpsraadleden die op de uitnodiging 
vermeld worden. Meer-Samen wordt toegevoegd met Lia Honcoop als contactpersoon. 
Bart van ’t Riet meldt dat bij de laatste rouwdienst de dienst ook in het dorpshuis gevolgd 
kon worden via kerkomroep.nl (live uitgezonden). Dit ging goed. 
John van den Berg informeert of het mogelijk is om zelf te maaien, aangezien sommige 
stukken maar 1 keer per jaar worden gemaaid. Het zou in theorie moeten kunnen, maar 
hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de Flora- en Faunawet (en dus eerst 
worden gekeken of er geen vogels zitten te broeden en of er geen beschermde planten 
staan). 
 
Om 21.40 uur sluit de voorzitter met een klap van de speciaal hiervoor meegebrachte hamer 
de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 


