
Denkt u mee?

Thema 1 Thema 2 Thema 3

Routes Woonomgeving Ontspannen

Schuilhoeve

Kom woensdag 21 september 2011 
naar het Dorpshuis aan de 

Snelliuslaan 35 te Badhoevedorp

meld u aan via info@het-dorp.nl

b a d h o e v e d o r p

Over de nieuwe

woonwijk Schuilhoeve.



Thema 1:
Routes

Hoe verplaatst u zich in Schuilhoeve, als 
voetganger, fietser of met de auto? Wat vindt 
u de beste route om bijvoorbeeld bij de school 
of het winkelcentrum te komen of heeft u 
andere ideeën over de routes in de wijk?

Routes
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Praat u mee over Schuilhoeve?



Thema 2:
Woonomgeving

Hoe denkt u in uw woonomgeving over onder 
meer het groen en wandel- en fietsmogelijkheden. 
Welke (groene) plekken waardeert u en waarom? 

Woonomgeving
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Denkt u mee over Schuilhoeve?



Thema 3:
Ontspannen

Hoe maakt u bij uw woning gebruik van 
Schuilhoeve? Waar zou u uw blokje rond willen 
lopen of bijvoorbeeld graag op een bankje in 
de zon willen zitten? Welk idee heeft u voor 
speelmogelijkheden voor uw kinderen? 

Ontspannen
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Doet u mee met Schuilhoeve?



Particpatie is actief meedoen
Meedoen is meedenken en meepraten. Kennis, wensen en ideeën over het gebied 
van direct omwonenden en betrokkenen uit het dorp dragen bij tot betere plannen.
Voorafgaand aan het ontwerpen van de woonwijk organiseren wij daarom op 
woensdag 21 september a.s. voor omwonenden en belangstellenden een bijeen-
komst over Schuilhoeve. Aan de hand van drie thema’s kunt u met de ontwerpers 
van gedachten wisselen over uw wensen en ideeën, zoals de wijze van verplaatsen,  
routes, de woonomgeving, verbindingen met andere wijken, groen en ontspannen.

Dit jaar wordt het deelgebied Schuilhoeve uit het Masterplan Badhoevedorp 
uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp. Schuilhoeve wordt een nieuwe 
woonwijk aan de oostzijde van Badhoevedorp op de plek van de sportvelden en 
bij het Vierbuizenmeertje. In dit gebied komen onder andere woningen en groen. 
In het stedenbouwkundig ontwerp worden de hoofdlijnen en de ambitie uit het 
Masterplan Badhoevedorp uitgewerkt naar afmetingen en ligging van wegen, 
parkeerplaatsen, voet- en fietspaden en openbaar groen. Voor de nieuwe bebou-
wing wordt de vorm, het aantal bouwlagen, de uitstraling en de beeldkwaliteit 
bepaald. Ook het groen wordt opnieuw ingepast. De huidige kwaliteiten van het 
dorp zijn inspiratiebron voor de plannen die worden opgesteld. Badhoevedorp 
wordt weer een geheel door de omlegging van de rijksweg A9. Op het huidige 
tracé en de omliggende gebieden kan een optimalisatie plaatsvinden en zullen 
nieuwe woningen e.d. worden ontwikkeld. Schuilhoeve is een veelzijdig gebied 
met woningen, scholen, kantoren en groen, met plek om te wandelen of gewoon 
op een bankje te zitten. 

Daarom zijn wij benieuwd naar de wensen van u als omwonende of anderszins 
belangstellende. Wat vindt u van belang voor Schuilhoeve? Aan de hand van drie 
thema’s willen wij aan de zogenoemde thematafels van gedachten wisselen.

Denkt u mee over
Schuilhoeve?

b a d h o e v e d o r p

Programma
19:30-19:45 uur: Ontvangst met koffie en thee.
19:45-20:00 uur: Plenaire toelichting op de avond.
20:00-21:30 uur: Praten en discussiëren aan de hand van thema’s.
21:30-22:00 uur: Napraten met drankje.
Locatie: Dorpshuis, Snelliuslaan 35 te Badhoevedorp.

Graag zien we u op 21 september a.s.
Wilt u deelnemen? Voor een goede organisatie verzoeken wij u zich van tevoren 
aan te melden, tel.: 020-449.19.10 of info@het-dorp.nl. Bent u op 21 september a.s. 
verhinderd? Dan kunt u in dezelfde week uw wensen en ideeën mailen naar 
bovenstaand mailadres of langsbrengen bij het informatiecentrum.

Wilt u op de hoogte blijven over de omlegging van de A9 en de plannen voor 
Badhoevedorp? Laat het ons weten of kom langs bij het informatiecentrum. 
U kunt ook meer informatie krijgen via de digitale nieuwsbrief van de gemeente 
(www.haarlemmermeer.nl/badhoevedorp).



Het Dorp
Sloterweg 22
1171 CR  Badhoevedorp

T 020-449.19.10
E info@het-dorp.nl
I www.het-dorp.nl

Wat wordt met uw inbreng gedaan
De visie van de ontwerpers wordt gecombineerd met de inbreng van de 
omwonenden, de kaders die zijn gesteld in het Masterplan en de financiële 
verplichtingen voor de omlegging van de A9. Daaruit moet een realistisch en 
haalbaar ontwerp komen. Wanneer het conceptontwerp klaar is, zal in een 
tweede bijeenkomst worden uitgelegd wat met de inbreng is c.q. wordt gedaan. 
Hierna wordt het stedenbouwkundig ontwerp afgerond. Na goedkeuring door 
het gemeentebestuur wordt het ontwerp gepresenteerd aan de inwoners van 
Badhoevedorp door middel van een informatiemarkt.

Planning
- Denk mee over Schuilhoeve, eerste sessie: 21 September 2011 
- Concept DSO: 1e  Kwartaal 2012
- Terugkoppeling over uw inbreng, tweede sessie: 1e  Kwartaal 2012
- DSO gereed: 2e  Kwartaal 2012
- Informatiemarkt (presentatie definitief DSO): 2e  Kwartaal 2012

Heeft u interesse in de woningontwikkeling van Schuilhoeve of één 
van de andere deelgebieden (Quatrebras of Centrum), dan kunt u 
dat kenbaar maken op de website van Informatiecentrum Het Dorp 
(www.het-dorp.nl) of via de bijgevoegde QR-code.

Informatiecentrum Het Dorp

Praat u mee over
Schuilhoeve?
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