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'We hebben dezelfde insteek en
bedoelen het allemaal goed'

Peter Bokhorst zet zich nog altijd in voor hel opknapgen ran kínderboerderij Dierenvreugd. (Foto:
Fmns Tol) ,tt q2 ,t I ot . t 6 .

FRANS ToL

NIEIIW-VENI{EP - 'Voor
ons als dorpsraad was ei- -

genlijk het me€st schok-
kende van 2015 het overlij-
den in mei van onze
steengoede secretaris Jaap
van Nieuwkoop. Hij was
pas 68 jaar oud. Wij wisten
dat hij ongeneeslijk ziek
was, maar zijn overlijden
kwam toch onYerwacht.'
DorpsraadYoorzitter Peter
Bokhorst benadrukt dat
Van Nieuwkoop een groot
hart had voor Nieuw-ven-
nep. 'En hij was een zeer
gewaardeerd bestuurslid.'

cliêlten van Ons Tweede
Thuis die ruim 150 dieren
daar goed vezorgen.'

Sarnenwerken
In het cenfrum heb je een
winkeliersvereniging, het
Venneper Hart, de Cantlum
Commissie en nu een klank-
bordgroep voor heel Nieuw-
Vemep. 'Die overkoepelen el-
kaar niet, die gaanjuist veel
beter samenwerken want de

bedoeling is het wakker
schudden van de mensen die
verantwoordelij k zijn voor de
dringend noodzakeliike invul-
ling van het centrum. Die be-
roepsambtenaren moeten zich
meer realiseren dat wij de-

tenminste een begin van op-
ltlling waar veel jeugd ple-
zier van kan gaan hebben.'
Wgl Yerbaast het hem dat de
lokale horeca niet is gaan pra-
ten met de dorpsjeugd. 'De
horeca vangt wel jeugd op
rnaar het is toch verbazing-
wekkend dat zij niet met el-
kaar praten over wat nou voor
dejeugd én de horeca belang-
rijk is.'

Tevredenheid
Wat de oudercn betrcft is er
tevrcdenheid.'Daarvoor
wordt veel gedaan, daar zijn
wij hier goed mee bezig. Ik
heb er verder geen goed beeld
van, maar wat de zorg voor



Er zijn volgens Bokhorst al-
lerlei zaken die beter geregeld
kunnen worden in het dorp.
Zo zijn er de slecht onderhou-
den stoepen in de Kerksfaat,
de slechte afuatering op aller:
lei plekken, de beroerde staat
var het rioolstelsel en de te
kleine afuatering van regen-
watgr, het onderhoud van het
Piet van Houtenpark en voor-
al de te fage in'ulling van
het centrum. 'Maar wij willen
toch voonl niet gezien wor-
den als een dorpsraad met een
negatieve uitshaling.'
En dus gaat de raad vooral
aan de slag om zaken voor el-
kaar te kÍijgen. 'Zo hebben
wij dit jaar een bezoek ge-
bracht aan de wijken Welgele-
gen en de Molenwijk. Dat
hebben wij qua onderhoud en
uitstraling positief ervaxen als

leuke wijken. In Welgelegen
kan dan toch het onderhoud
van de speeltuintjes beter. En
in de Molenwijk moet snel
wat gedaaÍr worden aan
nieuwbouw op de locatie van
het afgebrande huis dat r.roe-
ger van de familie Van Maris
was. Dat is gewoon als entree
slechte'Citlmarketing' waar-
van Nieuw-Vennep mear aan-
dacht veÍdient.'
Naast zijn functie als dorps-
raadvoorzitter en bestuurslid
van de oranj evereniging is
BokhoÍst nu ook penÍring-
meester van de Vriendgn van
kinderboerderij Dieren-
weugd. 'De belangrijkste re-
den daarvoor is dat wij geld
binnenhalen bij sponsors
maar dat wij ook zêker willen
weten dat dit geld goed be-
steed wordt. Dierenweugd
kdgt zo'n 15.000 bezoekers
per jaar. Die willen wij meer
bieden zodat zij ook lalger
blijven hangen. Daarom gaan
wij een veel grotere speeltuin
aanleggen en willen wij meer
doen op educatief gebied. Het
blijft ook prachtig dat de

zelfde insteek hebben, het al-
lemaal goed bedoelen, maar
wel allemaal r'rijwilligers zijn
die er hun vrije tijd in steken.'
Boven het interview dat het
Wue Weekblad voig jaar net
Bokho$t had stond 'In 20 I 5

moet een serieuze stap gezet
worden in de opbouw van ons
centrum.' Nu zegt Bokho$t
dat die kop ook bijna voor
2016 herhaald zou kunnen
woden. 'Gelukkig wordt er
na de bouwvak gestart met de

woningbouw in de Jonkheer
van der PollstÉat.'
Blij is hij ook met de organi-
satie van het midgetuoetgolf
in het Bolscomplex. 'Dat is

onze inwoners betreft wens ik
dat iedeÍeen vanuit d€ ge-
meente de juiste zorg krijgt,
dat er goed gekeken wordt
naar wat er al was, dat er al
veel knowhow en ervaring is
en dat het wiel niet opnieuw
uitgevonden moet worden.'
Peter Bokhorst vomt samen
Joep Aalbers €n Piet Kwak de
feestcommissie die feestelijk-
heden in het voorjaar van
2016 vooÍ het 60-jadg be-
staan van de dorpsÍaad moet
voorbereiden. 'Dat vieren wij
eind mei en wij zijn nu bezig
met het programmercn. Daar
zullen wij zodra dat kan meer
over bekendma.ken.'


