
Kijkje in de Keuken in Badhoevedorp. 

Datum: donderdag 4 oktober 2018. Aanvang 20.00 uur. Welkom vanaf 19.30 uur. 

Dit jaar zijn we met Kijkje in de Keuken in Badhoevedorp. De dorpsraad is één van 
de 25 andere wijk- en dorpsraden in de Haarlemmermeer. Haarlemmermeer is 

daarmee koploper in Nederland. Badhoevedorp heeft recent met de omlegging van 
de A9 een enorme metamorfose ondergaan. Er is dus genoeg om over te vertellen. 
Twee thema’s zullen we er deze avond in het bijzonder uitlichten, namelijk de relatie 

tussen een dorpsorganisatie en de gemeente en het betrekken van jongeren bij de 
dorpsorganisatie. 

We nodigen voor dit Kijkje in de Keuken opnieuw zowel dorpshuisbestuurders als 

dorpsraden uit, omdat afgelopen jaar is gebleken dat het programma voor beide 
groepen interessant is.   

De thema’s toegelicht. 

1.Dorpsorganisatie en gemeente, telkens weer doorstarten 

Aan tafel met de gemeente 
Al lijkt 2021 nog ver weg, je moet NU dealen met de gemeente om straks ook een 

goede positie te hebben. Op dit moment probeert Vereniging Dorpsraad 
Badhoevedorp in gesprek te komen over de omgevingsvisie die door de gemeente 

opgesteld wordt. Eerder lukte het de Dorpsraad niet om goede afspraken te maken 
met de gemeente over de manier waarop bewoners invloed mogen uitoefenen. Lukt 
het de bewoners om nu wel invloed te hebben? Wat zijn nu precies de 

succesfactoren, die de doorslag kunnen geven om als dorpsraad/dorpshuis de brug 
te kunnen slaan tussen plannen van de gemeente en de wensen en behoeften van 
het dorp, van onderaf? 

 

2. Jongeren betrekken bij de dorpsorganisatie 

Dorpswerk Noord-Holland wordt één van de proeftuinen Maatschappelijke Diensttijd 
waarin geëxperimenteerd gaat worden met de vrijwillige inzet van jongeren in 
leeftijd 18 t/m 27 jaar. Dorpswerk Noord-Holland krijgt de komende 1,5 jaar extra 

middelen om in de praktijk ervaring op te doen op welke wijze we jongeren op een 
betere manier kunnen betrekken bij leefbaarheidsvraagstukken en het werk van 
dorpshuizen en dorpsraden. In gesprekken met dorpshuizen en dorpsraden blijken er 

allerlei voorbeelden te zijn waar jongeren zich actief inzetten. Welke voorbeelden 
kent u en wat kunnen we daarvan leren? 

Het programma 

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 
Eerst is er gelegenheid voor de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp en het 
Dorpshuis Badhoevedorp om iets te vertellen over hun werk en het dorpshuis. 

In het tweede gedeelte zal de Dorpsraad Badhoevedorp een casus presenteren over 
de relatie tussen de dorpsraad en de gemeente en zal een tweede casus 
gepresenteerd worden over het betrekken van jongeren bij een dorpsorganisatie. 



In het laatste gedeelte kunt u in groepen met collega bestuurders spreken over 

onderwerpen waar u vragen over heeft. We doen dat met thema-tafels waarvoor 
uzelf de inhoud bepaalt. 

Praktische informatie en aanmelden 

Donderdag 4 oktober 2018 van 20.00 – 22.00 uur, inloop 19.30 uur. 
Dorpshuis Badhoevedorp. Snelliuslaan 35, Badhoevedorp. 

Van te voren aanmelden is zeer gewenst. Stuur uw gegevens- naam, 
organisatie, aantal personen - naar aanmelden@dorpswerknh.nl. Zet in de 

onderwerpregel 4 oktober Kijkje in de Keuken. 

Een week voor aanvang ontvangt u een bevestiging.  

Alvast een kijkje nemen bij de vereniging Dorpsraad Badhoevedorp? Ga dan naar 
hun website. 

Wij heten u graag van harte welkom op 4 oktober in Badhoevedorp. 

Met een vriendelijke groet, 

Namens het bestuur en de medewerkers van Dorpswerk Noord-Holland, 
Kor Berghuis, adviseur Dorpswerk Noord-Holland 

 

mailto:aanmelden@dorpswerknh.nl
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