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'Het zal niet slechter worden' 
Winkelier 
aan het woord 
Renée Heijmans 

Badhoevedorp krijgt een nieuw 
centrum. We laten daarover winke-
liers uit het huidige centrum aan het 
woord. Deze week is Matthijs 
Dorreboom van EyeCare Brilservice, 
Sloterweg 97-A, aan de beurt 
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BADHOEVEDORP Matthijs Dorre-
boom ziet in een nieuw centrum een 
kans. 'Er komen een hele boel inwo-
ners bij, dus dat gaat zeker zorgen 
voor uitbreiding van het dorp. Dit is 
de kans om een centrum te creëren 
dat echt bij Badhoevedorp past.' Hij 
is ook van mening dat het dorp hier-
aan toe is. 'De bestrating ligt er al 
sinds 1965 en natuurlijk is het een 
aantal jaren geleden wel opgepimpt 
met de roze bankjes. Maar we ver-
dienen nu wel eens een echte, gron-
dige opknapbeurt en dit is daarvoor 
een mooi moment. Zodat we straks 
kunnen zeggen dat we er samen iets. 
moois van hebben gemaakt: 
Hij zou voor zijn eigen zaak het 
liefst willen blijven zitten waar hij 
is. 'We hebben het hier hartstikke 
goed: we hebben een mooie winkel 
en we hebben een parkeerplaats 
aan beide kanten van het pand 
waar klanten 2 uur lang gratis kun-
nen parkeren. Maar ik zou wel heel 
graag willen dat de buitenkant eens 
goed zou worden opgeknapt' In de 
plannen voor het nieuwe centrum 
van Badhoevedorp is een compac-
ter centrum ingetekend. Als het ten 

,goede is van het nieuwe centrum 
ben ik best bereid om te gaan ver-
huizen. Maar het moet wel een goed 
plan zijn waar ik achter kan staan. 
Bovendien moet ik voor mijn eigen 
winkel een goed alternatief krijgen.' 

HOOFDDORP Christa Anbeek ver-
zorgt op dinsdag 7 mei in Bardo aan 
de Burgemeester Jansoniushof 11 de 
lezing 'Kwetsbaarheid: van onge-
mak naar kracht'. Het programma 
start om 19.30 uur. 
Anbeek is bijzonder hoogleraar 
remonstrantse theologie aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam 

BADHOEVEDORP Wethouder Ap 
Reinders heeft afgelopen donder-
dag een tegel met de vijfde ster voor 
het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) in winkelgebied Badhoeve-
dorp geplaatst. Ook reikte hij bijbe-
horende certificaten uit aan de on-
dernemers, politie en brandweer. 
Die partijen vormen samen de 
werkgroep KVO in het winkelge-
bied Badhoevedorp. Het keurmerk 
is ontwikkeld door het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) en bedoeld om de 
betrokken partijen te helpen om sa-
men afspraken te maken om over-
last, criminaliteit en onderhoud aan 
te pakken. 

Dat hij daarvoor mogelijk inves-
teringen moet doen in de zin van 
verhuiskosten en het inrichten van 
een nieuwe locatie, begrijpt hij. 'Ik 
heb nog 20 werkzame jaren voor de 
boeg, dus ik heb de tijd om deze in-
vesteringen terug te verdienen' 
Op 14 april was het precies 44 jaar 
geleden dat zijn vader Paul op deze 
plek begon. Als medewerker van 
Brilservice opende hij dit nieuwe 
filiaal. 'Mijn broer is op 10 april ge-
boren maar mijn opa moest mijn 
broertje uit het ziekenhuis ophalen 
omdat mijn vader bij de opening van 
de zaak aanwezig moest zijn. Dat 

en schrijver van meerdere boeken. 
Voor haar recente boek Voor 'Jo-
seph en zijn broer' ontving zij de 
publieksprijs voor het beste spiritu-
ele boek van 2019. Een moeder die 
denkt: "Wat als mij iets overkomt en 
ik er straks'niet meer kan zijn voor 
mijn kinderen?". Opeens te horen 
krijgen dat je ongeneeslijk ziek bent. 

Het KVO-traject is in de gemeente 
Haarlemmermeer geïntroduceerd 
na een inbraak- en overvalgolf in 
2007-2008 in het noorden van de 
gemeente. Winkeliers, gemeente en  

krijgt hij vandaag de dag nog steeds 
te horen: Vanaf zijn vijftiende jaar 
werkt Matthijs al, met onderbre-
kingen, in de winkel op deze loca-
tie. 'Eerst op zaterdag en later als 
leerling. Daarna heb ik een tijd bij 
andere filialen gewerkt maar toen 
mijn vader de zaak hier overnam 
ben ik hier weer komen werken, 
inmiddels ook alweer een dikke 20 
jaar geleden' Sinds 2015 is Matthijs 
eigenaar en staat zijn vader nu bij 
hem op de loonlijst. 'Hij werkt nog 
3 dagen, maar valt extra in wanneer 
er iemand op vakantie is' 
EyeCare Brilservice heeft veel 

Een dierbare die overlijdt of mensen 
in je omgeving die te maken krijgen 
met verlies. Allemaal voorbeelden 
van kwetsbaarheid in verschillende 
varianten. 
Tijdens de lezing hoor je over de 
plek die kwetsbaarheid kan inne-
men en hoe je ermee kunt omgaan. 
Christa is vanuit haar persoonlijke 

het ministerie van Veiligheid en jus-
titie gingen in gesprek waarna van-
uit het ministerie het KVO-traject is 
voorgesteld. Het eerste KVO-traject 
werd uitgerold in Lijnden waarna  
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klanten uit Badhoevedorp en om-
streken en is een luxe en servicege-
richte winkel. 'Service kan je alleen 
leveren als je mooie producten kan 
verkopen en die zijn over het alge-
meen wat duurder dan de goedko-
pe producten. Badhoevedorp is een 
dorp waar wat meer verdiend wordt 
dan modaal, mensen hebben over 
het algemeen iets meer te besteden' 
Badhoevedorpers zijn, volgens 
Matthijs, op hun eigen dorp gericht. 
'Ze proberen zoveel mogelijk in 
Badhoevedorp hun boodschappen 
te doen en vinden hier kwaliteit en 
service' 

verlieservaring op zoek gegaan naar 
antwoorden over kwetsbaarheid en 
hoe hiermee om te gaan. Zij ver-
telt over haar zoektocht. Ook is er 
ruimte om met Christa in gesprek 
te gaan. Iedereen die interesse heeft 
om aan te sluiten, is welkom. 
Vanaf 19.00 uur staat koffie/thee 
klaar. De toegang is gratis. 

snel daarna Zwanenburg en Bad-

 

hoevedorp volgden. 
De werkgroep KVO vergadert zo'n 
drie keer per jaar en loopt schou-
wen. Iedere periode van drie jaar 
wordt afgesloten met een evaluatie 
en er wordt een  audit  uitgevoerd. 
Als hieruit blijkt dat het traject po-
sitief is doorlopen dan wordt een 
certificaat en een volgende ster uit-
gereikt. 
Volgens wethouder Reinders is de 
vijfde ster voor de werkgroep KVO 
verdiend: "De ondernemers in het 
winkelgebied van Badhoevedorp, 
de politie en brandweer en de ge-
meente werken fantastisch samen 
binnen de werkgroep KVO. Samen 
zorgen ze al meer dan 10 jaar voor 
een schoon, heel en veilig winkel-
gebied. Ik ben dan ook blij dat ik 
hen vandaag die welverdiende vijf-
de ster mocht uitreiken." 

Waarschijnlijk komt bovenstaand 
woord ook u niet bekend voor. Ik 
had er nog nooit van gehoord. 
Niet zo vreemd, want het is 
overgewaaid uit Amerika. Het is 
geen twitterbericht van de 
president aldaar, maar een zeer 
serieus programma om de 
maatschappelijke waarde van 
bomen om te zetten in klinkende 
munt. Wat blijkt, bomen dragen 
bij aan veel maatschappelijke 
zaken en lossen die op zoals: CO2 
opslag, wateropvang, luchtveront-
reiniging, koeling, biodiversiteit en 
dragen bij aan de gezondheid van 
mensen. Ze multitalken zich suf 
en leveren miljoenen euro's aan 
maatschappelijk voordeel op. Met 
dit programma komt er een 
andere kijk op groen/bomen in 
een gemeente. Op de gemeentelij--
ke balans staan ze altijd aan de 
kant van de kostenpost, nooit aan 
wat ze bijdragen aan die balans. 

Maar dat gaat hopelijk nu flink 
veranderen. Zeker nu ze in Utrecht 
met dit programma ontdekt 
hebben, dat de bomen daar voor 
5,5 miljoen euro CO2 opslaan en 
daarnaast voor 1,5 miljoen euro 
perjaar maatschappelijk voordeel 
opleveren. De waarde van groen 
wordt zo goed inzichtelijk en zorgt 
er ook al voor dat projectontwik-
kelaars er oren naar hebben. En zo 
samen met gemeenten kunnen 
berekenen wat er gecompenseerd 
moet worden aan groen wanneer 
er gebouwd gaat worden. Een idee 
voor Haarlemmermeer? Ik hoop 
wel dat ze er snel kennis van 
nemen, want ik zie met bezwaard 
hart hoe het groen drastisch 
verdwijnt uit mijn directe 
leefomgeving. In Haarlem, niet 
zover bij mijn woonstee vandaan 
gebruiken ze het i-Tree program-
ma al. Daar loopt bij heftige regen-
val de Grote Markt vol met water 
dat niet snel genoeg meer 
wegstroomt. Volgens i-Tree 
zouden daar naaldbomen 
uitkomst bieden. Druppels water 
die aan naalden blijven hangen 
stromen niet meteen naar lage 
punten. 

In New York is nu een boom meer 
waard dan in Nederland. Dankzij 
het programma rekent het de 
gunstige effecten uit op o.a. de 
huizenprijzen en besparing op 
airconditioning. Ik zou zeggen 
gemeente Haarlemmermeer waar 
wachtje nog op? Wij doen toch 
zeker niet onder voor Amerika! Er 
zijn al landen waar een aanvullen-
de i-Tree  app  is ontwikkeld 
waarmee bewoners per individue-
le boom kunnen zien wat deze 
bijdraagt aan de buurt. Wij zouden 
bomen moeten gaan zien als 
medebewoners op onze planeet, 
en niet als een sta in de weg die 
het in zijn kruin haalt om elk jaar 
weer z'n blaadjes te laten vallen. 
Ik heb inmiddels weer een nieuw 
boompje gekregen achter mijn 
huis in het openbaar groen, 
daarvoor gemeente mijn dank. 

VrouwSimona... 

Winkelgebied 
Badhoevedorp 

x krijgt 5e ster 

W Matthijs Dórreboom biedt, net als de andere winkeliers in Badhoevedorp, service en kwaliteit. 

Lezing over kwetsbaarheid bij  Hospice  Bardo 

Waardering voor veilig ondernemen 
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