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Op donderdag 1 oktober 2009 heeft het Haarlems Dagblad een artikel gepubliceerd
getiteld 'Ondernemers verdeeld' over de herinrichting van Badhoevedorp van de hand
van Jerry Helmers. In dit artikel wordt zware kritiek geuit op het gemeentebestuur zonder
wederhoor te plegen. Hoewel dit niet blijkt uit het artikel, lijkt deze te zijn ontstaan naar
aanleiding van een avond die de Visiegroep winkelcentrum Badhoevedorp heeft
georganiseerd op 29 september jl. voor de winkeliers.
De Visiegroep is van mening dat het artikel niet de strekking van de avond weergeeft. De
gemeente Haarlemmermeer, Bohemen/AM (Badhoevebuurt CV) én de Visiegroep
winkelcentrum Badhoevedorp zijn bovendien van mening dat enkele feiten anders zijn
dan zoals opgetekend. Daarom verklaren zij gezamenlijk het volgende.
"De gemeente Haarlemmermeer heeft een visie gemaakt, genaamd 'het Masterplan
Badhoevedorp' dat in 2008 is vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de totstandkoming
van dit masterplan is door de bewoners, ondernemers én winkeliers van Badhoevedorp
intensief geparticipeerd. In verschillende deelgroepen, onder andere voor het centrum, is
meegedacht over de toekomst van het dorp. Dit masterplan geeft de kaders voor de
verder ontwikkeling van de deelgebieden. De volgende stap is het opstellen van een
stedenbouwkundig ontwerp door de ontwikkelaars.
In het artikel gaat het Haarlems Dagblad voorbij aan de historie. De omlegging A9 is
mogelijk geworden dankzij een lobby van de dorpsraad, een langdurig en
zwaarbevochten politiek proces door de gemeente en met behulp van de ontwikkelaar.
Ontwikkelaar Bohemen heeft een belangrijke rol gespeeld in de aanpak en het
wegontwerp van de omlegging als geheel. Daarbij heeft de ontwikkelaar zich garant
gesteld voor een deel van de kosten die met de omlegging gemoeid zijn. Zonder deze
garantstelling was de ontwikkeling niet van de grond gekomen. De eindverantwoordelijkheid voor de gebiedsontwikkeling ligt echter bij de gemeente waarbij de
gemeente álle belangen zorgvuldig zal wegen.
Hierbij is ook de inbreng van de Visiegroep winkelcentrum Badhoevedorp, een initiatief
van winkeliers, klanten van het winkelcentrum en ondernemers, van belang. Samen met
de Kamer van Koophandel, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de ontwikkelaars en de
gemeente onder leiding van wethouder Arthur van Dijk, werken zij aan een aantrekkelijk
winkelgebied.
Voor de ontwikkeling van héél Badhoevedorp is het grote winst dat alle belangengroepen, waaronder de Dorpsraad, sinds 21 september jl. zijn vertegenwoordigd in de
nieuwe klankbordgroep Badhoevedorp en omgeving. De gemeente gaat zo met alle
partijen de uitdaging aan om van Badhoevedorp één dorp te maken."
Meer op www.haarlemmermeer.nl/badhoevedorp

