
Notulen jaarvergadering Stichting Dorpsraad Abbenes 
van 1 juni 2022 

 
 
Afwezig met berichtgeving: Ria Meuleman (Witte Weekblad), Marijke van Agteren (IKC De 
Lente), Jasper Engel (Stg. Begraafplaats Abbenes), Bas van Eerden (voorzitter bestuur 
Dorpsraad) 
 
1. Opening 
 
Vanwege verhindering van Bas van Eerden is Ria Baars voorzitter. Zij opent om 19:30 uur de 
vergadering en houdt een kort voorstelrondje. De agenda wordt door de vergadering 
vastgesteld. 
 
2. Notulen openbare vergadering Dorpsraad d.d. 30 januari 2020 
 
Vanwege de Coronacrisis is er na de openbare vergadering van 30 januari 2020 geen 
openbare vergadering meer geweest. Er stond al een korte samenvatting van de vergadering 
op de website en de notulen worden doorgelopen. Er zijn geen opmerkingen en de notulen 
worden vastgesteld. 
 
3. Samenstelling dagelijks bestuur  
 
Er is niemand van het bestuur die aftreed en er zijn geen nieuwe aanmeldingen, dus dit is 
eigenlijk een hamerpunt. 
 
4. Mededelingen van het bestuur 
 
Duinpolderweg/Poelweg 
Bij de voorbereiding van de uitbreiding van Lisserbroek wordt een onderzoek gestart hoe 
Lisserbroek verder ontsloten kan worden en Abbenes is onderdeel van dit zoekgebied. 
Uiteraard zijn we als dorpsraad niet tegen uitbreiding van het aantal woningen in 
Lisserbroek. Gezien de huidige woningmarkt is dat noodzakelijk en ook in Abbenes zouden 
we graag uitbreiding zien. Echter we willen graag dat ook alternatieven worden onderzocht 
en die hebben we in onze zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Lisserbroek 
aangegeven. Gezien de ligging van de piekberging is het onduidelijk waar de aansluiting op 
de A44 kan worden gemaakt, mocht deze weg er toch komen. 
 
Energietransitie 
Haarlemmermeer wil voorlopig geen vergunningen afgeven voor een windpark in het zuiden 
van de gemeente. Doordat de provincie Noord-Holland regels rond windenergie loslaat, wil 
de gemeente zelf goede en duidelijke regels maken. Daarom wordt er nu een beleidskader 
opgesteld. Tot die tijd worden er geen vergunningen afgegeven. 
Het college van burgemeester en wethouders wil niet alleen duidelijkheid geven aan de 
inwoners en ondernemers, maar ook tegemoetkomen aan de onvrede die nu leeft in het 
zuiden van de polder, zoals Buitenkaag, Weteringbrug, Abbenes en Lisserbroek. Eerst 
moeten de regels in het beleidskader duidelijk zijn, voordat er keuzes worden gemaakt over 
eventuele nieuwe windmolens in het zoekgebied. Ook de gemeenteraad zal hierover nog 
een uitspraak doen. Het besluit over het beleidskader wordt na de zomer van 2022 
verwacht. 



Verschillende bewoners dragen in de vergadering alternatieven aan voor een 
windmolenpark in Haarlemmermeer-Zuid (waarvoor onder bewoners van de 
Haarlemmermeer-Zuid absoluut geen draagvlak is). Hoe kan het dat er tegelijkertijd energie 
slurpende datacenters worden geplaatst? Kan de subsidie die naar het windmolenpark gaat 
niet beter worden geïnvesteerd in zonnepanelen op de daken (van landbouwers en 
particulieren)? 
 
Schiphol 
Vertegenwoordigers namens dorpsraad Abbenes en de gemeente hebben in het voorjaar 
van 2022 een overleg gehad met Schiphol naar aanleiding van het hinderreductie 
programma. Er is gesproken over optimalisatie van het vertrek op de Kaagbaan, zodat langs 
(in plaats van over) Abbenes opgestegen wordt, dit wordt pas in 2024 onderzocht. 
Ook het aanvliegend verkeer zou Abbenes moeten mijden, maar dat is nog niet opgenomen. 
Wat zou helpen is als vliegtuigen het landingsgestel iets later uitklappen. Wat ook helpt is 
een continu dalende aankomst (cda), een soort glijvlucht. Dit wordt toegepast bij 
nachtvluchten. Er is een verzoek gedaan om cda uit te breiden naar overdag, maar dan moet 
er meer ruimte tussen de landende vliegtuigen zitten. 
 
Piekberging 
Op 26 oktober 2021 is de start van de aanleg van de Piekberging Haarlemmermeer feestelijk 
ingeluid. Ook het bestuur van de dorpsraad was vertegenwoordigd. Het kunstwerk bij de 
uitlaat van de piekberging is inmiddels afgerond, het water kan onder de Hoofdweg 
Westzijde door. Naar verwachting is de piekberging medio 2023 gereed. 
 
Dorpshuis 
Voor de renovatie van het dorpshuis is een begroting opgesteld van EUR 125.000. Vele 
bewoners en bedrijven hebben acties opgezet om geld in te zamelen en ook de gemeente 
en fondsen hebben bijgedragen, waarmee op dit moment EUR 118.000 is opgehaald. De 
meeste renovatieprojecten zijn afgerond: een nieuw plafond met led-verlichting, een 
nieuwe vloer, een nieuwe keuken en een nieuwe bar. Er zijn nog een paar wensen te 
realiseren: de vernieuwing van het voorraadhok en het opknappen van de toiletgroep. 
 
5. Mededelingen van de dorpsraadleden 
 
Erica van den Berg bedankt namens de Oranje Evenementen Vereniging (OEV) het bestuur 
van de dorpsraad voor de donaties in de afgelopen jaren. 
Er wordt gevraagd naar het bos dat achter de voetbalvelden zou worden aangelegd. Dit 
heeft te maken met groen compensatie voor de woningbouw bij Lisserbroek. 
Ook zijn er vragen over het maaibeleid. Gebiedsmanager Hanneke Plukkel adviseert om een 
melding te maken bij klachten over het maaibeleid, dit kan bij melding openbare 
buitenruimte, een link zal op de website worden gezet: Schade en overlast direct melden | 
Gemeente Haarlemmermeer (haarlemmermeergemeente.nl) en  
https://formulieren.haarlemmermeer.nl/formulieren/direct-melden 
 
6. Ingekomen en uitgaande stukken 
 
Er wordt een samenvatting van de ingekomen en uitgaande stukken gegeven. Dit leidt niet 
tot verdere vragen. 
 
 
 

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/schade-en-overlast-direct-melden
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/schade-en-overlast-direct-melden
https://formulieren.haarlemmermeer.nl/formulieren/direct-melden


7. Bespreken jaarverslagen 
 
Theo Hoogkamer licht de jaarrekening van stichting dorpsraad toe. Er worden 3 jaren naast 
elkaar gepresenteerd: werkelijk 2020, begroot en werkelijk 2021 en begroot 2022. De 
inkomsten betreffen met name subsidies, die worden uitgegeven aan activiteiten en aan de 
website. 
Vervolgens licht hij de jaarrekening van stichting dorpshuis toe, dat hoeft eigenlijk niet, maar 
om toch een volledig beeld te geven. Het is te zien dat 2021 een corona-jaar was, 
desalniettemin is de zaalverhuur redelijk op peil gebleven, dankzij de verhuur aan de dokter 
die 2 middagen en 1 ochtend per week in het dorpshuis is, bovendien was hier tijdens de 
coronacrisis een corona meldpunt. 
De omzet buffet was weliswaar een stuk lager dan begroot, maar dankzij de snackbar actie 
niet al te desastreus. Ook is gebruik gemaakt van de NOW regeling. Een lichtpuntje is dat 
door corona het energieverbruik een stuk lager was. 
 
Adriaan Philipse geeft verdere toelichting op de activiteiten van de Hobbyclub, die pas op 9 
november 2021 weer is gestart. Hij bedankt voor de donatie van de Huurdersvereniging 
Heije, die besteed gaat worden aan de bouw van vogelhuisjes. 
 
Vervolgens loopt Danielle van der Horst het jaarverslag van het bestuur van de dorpsraad 
toe. Dit zal ook weer op de website worden geplaatst. 
 
Naar aanleiding van het verslag worden vragen gesteld over het (vracht-)verkeer. Er worden 
verschillende maatregelen geopperd, maar alles staat of valt bij handhaving. En handhaven 
is vanwege tekort aan personeel nauwelijks mogelijk. Uiteindelijk is het ook een kwestie van 
mentaliteit en eigen verantwoordelijkheid om jezelf aan de regels te houden… 
 
8. Uitwerken dorpsvisie Abbenes 
 
Voor het maken van een dorpsvisie heeft het bestuur ondersteuning gekregen van Renske 
Keur, verbonden aan Dorpswerk Noord-Holland. We zijn begonnen met een poll op de 
website, dit heeft geleid tot de huis aan huis enquête van 2021 en daaruit zijn 4 
hoofdthema’s voortgekomen: 

1. Wonen: woningbouw voor starters / jongeren – levensloopbestendige woningen - 

toewijzingsbeleid 

2. Behouden van het agrarisch karakter / polderlandschap 

3. Verkeer in brede zin: verkeersveiligheid, bereikbaarheid, verkeersoverlast 

(vliegtuigen, landbouwverkeer), openbaar vervoer 

4. Voorzieningen vanuit dorp / gemeente - bekendheid met voorzieningen – de weg 

weten naar instanties van de gemeente / voorzieningen voor jongeren 

Deze thema’s zijn in twee groepen besproken en op basis hiervan zal uiteindelijk de 
dorpsvisie Abbenes worden gemaakt. 
 
9. Rondvraag 
 
Jimmy van den Berg vraagt naar de stand van zaken van de oplossing van het 
rattenprobleem in de Maria Margaretalaan. Hopelijk zal dit worden opgelost door het 
vervangen van de riolering en het renoveren van de weg. Dit staat gepland voor 2023. 
Hanneke Plukkel zegt toe de brief die destijds aan bewoners van de Maria Margaretalaan is 
gestuurd door te sturen aan het bestuur zodat dit via de website kan worden gedeeld. Ook 



zal ze navraag doen naar de planning en de eventuele mogelijkheid om het project nog 
verder naar voren te halen. 
 
Jaap Vroegop vraagt of er nog een vervolg komt op het Repair-café dat begin 2020 heeft 
plaats gevonden in het dorpshuis. Dat willen we graag weer organiseren. 
 
Om 22:30 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje. 


