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Jaarverslag 2015 
 

Algemeen 
In de eerste helft van 2015 is helaas onze zeer gewaardeerd lid  en secretaris Jaap van Nieuwkoop overleden. Zijn bijdrage aan 

het werk van Dorpsraad Nieuw-Vennep werden hogelijk gewaardeerd en worden nog node gemist. 
De samenstelling van het algemeen bestuur heeft ook in 2015 weer wijzigingen ondergaan. Hoewel wervingsacties of spontane 

aanmeldingen gedeeltelijk in de vacatures hebben voorzien, is versterking van het bestuur nog steeds aan de orde. 
Samenwerking tussen Dorpsraad Nieuw-Vennep, Wijkraad Linquenda en Wijkraad Getsewoud over dorps brede 

aangelegenheden is geoptimaliseerd en formeel vastgelegd in het convenant Vennepse Raden. 
 

Commissie Jeugd 
Samenstelling commissie: Joep Aalbers (voorzitter), Annelies Groenewoud, Louise van Zandvoort (secretaris) 

Enquête en gemeentelijk onderzoek 

Dit jaar is er vanuit de gemeente een grootschalige enquête gehouden onder de jongeren in Nieuw-Vennep, verdeeld over 
verschillende leeftijdscategorieën.  

Vanuit het oogpunt van participatie zou het wenselijk zijn indien de commissie jeugd hierbij betrokken zou zijn geweest; het was 
dan mogelijk geweest de resultaten van de jongeren enquête, welke gehouden is op het HVC, hierin te kunnen betrekken.  

Ook is in dit jaar enkele malen tevergeefs getracht om afspraken te maken met de gemeente om zowel hierover als ook over 
toekomstige zaken te spreken. 

We zijn evenwel inmiddels tot de conclusie gekomen dat een afspraak thans niet het juiste moment is, en wachten het 
uitbrengen van de komende jeugdnota in 2016 af om vervolgens hierover nadien in gesprek te gaan. 

Hype, Menes, Pier K en Maatvast 

Jongerencentrum de Stip is veranderd van naam en heet nu de Hype;  op 7 februari heeft de feestelijke opening plaatsgevonden. 
Sindsdien zijn er 2 kinderdisco’s georganiseerd in maart en mei en een kindervakantieweek in augustus. Het blijkt nog steeds 
moeilijk te zijn om de jongeren in beweging te krijgen richting de Hype. De agenda van de Hype laat naar onze mening nog veel te 
wensen over en is weinig aantrekkelijk te noemen. 

Menes (Jongerena advies & ondersteuning) heeft in dit jaar, op verzoek van de Dorpsraad, een enquete gehouden op het HVC en 
als resultaat is naar voren gekomen dat jongeren actueel geïnformeerd zullen worden op relevante items. Deze informatie wordt 
kenbaar gemaakt op posterborden in de school. In september zijn deze posterborden feestelijk geïnstalleerd in het HVC; 
activiteiten van de o.a. de Hype worden hierop aangekondigd.  

In de zomer van 2015 hebben we gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Pier K, het jongerenwerk van Meerwaarde, 
Menes en Maatvast; deze gesprekken boden een inventarisatie van de werkzaamheden en maakten helder waar raakvlakken zaten 
voor optimalisering van samenwerking .  

Uiteindelijke opzet was om in het najaar met alle partijen samen te komen in/met de beheerder van de Hype en een 
vertegenwoordiging van de Harmoniekoepelcommissie om te zien of we een gezamenlijk project zouden kunnen starten in 2016 
voor (en door) de jeugd. Onvoorzien is de beheerder van de Hype vervangen waardoor deze opzet is doorgeschoven naar 2016. 

Bolscomplex 

Sinds oktober is in Hal 18 van het voormalig Bolscomplex de ´Midget Voetgolf Nieuw-Vennep’ gevestigd. 
In december is er met groot succes een toernooi georganiseerd voor ongeveer 300 jongeren tussen de 5 en 12 jaar. 
We hopen van harte dat er ook meer mogelijkheden zullen komen voor de ‘oudere’ jeugd. Deze groep zal de komende jaren in 

omvang groeien en bij meerdere activiteiten zijn er voor hen meer vrijetijdsmogelijkheden en zou eventuele overlast beperkt 
kunnen blijven.  

Wij zullen van onze kant druk blijven uitoefenen op contacten en organisaties en aandringen om voortgang in deze voorziening 
te bevorderen. 

Louise van Zandvoort, secretaris 
31-01-2016 

 

Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 
Op 2 mei overleed helaas ons zeer gewaardeerde lid Jaap van Nieuwkoop, tevens secretaris van de Dorpsraad. Zowel zijn 

persoonlijkheid als zijn kennis op velerlei gebied missen wij nog steeds. 
Samenstelling commissie: Wim Bogers, voorzitter, tevens lid van de Dorpsraad; Peter Bootsman, lid van de Dorpsraad en 

vertegenwoordiger van Nieuw-Vennep in de ORS (Omgevings Raad Schiphol); Eric van Haeringen, lid van de Dorpsraad; Niels 
Knibbe, lid van de Wijkraad Getsewoud; Ben Haspels, lid van de Dorpsraad en Adri Kooyman (lid van de Klankbordgroep Openbaar 
Vervoer en verslaglegging). 

Voorts neemt een lid van de Wijkraad LINQUENDA regelmatig aan onze besprekingen deel. 
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Ruimtelijke Ordening (omgeving) 

- Park21: Zoals ook in het verslag 2014 gemeld, verloopt de ontwikkeling hiervan traag doordat er slechts zeer beperkte 
financiële middelen beschikbaar zijn. In het noordelijk deel zijn inmiddels enkele fietspaden aangelegd, alsmede een verbinding 
naar de z.g. GROENE WEELDE (natuurgebied ten westen van de N205), via een brug over de N205. Recent zijn berichten verspreid 
dat de aanleg van de plas - waarvan de  'diepte' toch al tot 60 cm was teruggebracht - wellicht niet doorgaat wegens ongewenste 
gevolgen voor de waterhuishouding. Wij wachten de berichten hieromtrent af. 

Er zijn wel enkele agrariërs die 'antieke' gewassen kweken en daarbij buitenstaanders betrekken. 
- Duinpolderweg: Tastbare ontwikkelingen zijn ook dit jaar niet van de grond gekomen. Wel is de gemeente van plan om - door 

het uitblijven van concrete plannen - de verkeerssituatie in Zwaanshoek te verbeteren door aanpassing van de Bennebroekerweg. 
- N207: Inmiddels is de verbreding van de N207 naar 2 x 2  rijbanen gereed gekomen, hetgeen ook voor Nieuw-Vennep van 

belang is. Mogelijke verbreding van de brug over de Ringvaart naar Hillegom/Lisse  hangt mede af van besluiten over de 
Duinpolderweg en is dus nog niet in zicht. 

- Zuiderdreef: Inmiddels is de doortrekking van de Zuiderdreef tot de Spoorlaan gereed gekomen. Dit is ook een bijdrage aan het 
verminderen van het verkeer binnen de kern. 

- Voetpad Spoorlaan: vanaf het parkeerterrein bij het station is een voetpad aangelegd naar de Luzernestraat, dit op verzoek van 
de OVHZ.  

Ruimtelijke Ordening (Dorpskern) 

Wat betreft het gebied 'Nieuwe Kom', alsmede Venneperstraat en omgeving zijn er geen tastbare ontwikkelingen geweest. 
Inmiddels heeft de Dorpsraad zich uitgesproken voor het 'afronden' van de Venneperstraat, alvorens tot vestiging van detailhandel 
aan de Doorbraak of het Harmonieplein over te gaan. Daarvoor is het wel nodig om ook de eigenaren van percelen in dit gebied 
mee te krijgen, wat tot nu niet is gelukt. Plannen voor het z.g. Marktgebouw zijn nog niet in een duidelijk plan omgezet.  Inmiddels 
is door de gemeente (opnieuw) een Klankbordgroep Nieuwe Kom opgericht ter begeleiding van de Centrum-ontwikkelingen, 
waaraan ook onze commissie deelneemt.  Een wellicht complicerende factor is dat ontwikkelingen in het centrum worden 
'gestuurd' door het 'Bestemmingsplan Nieuw-Vennep Centrum 2010' , dat op onderdelen als achterhaald moet worden 
beschouwd. 

Wel zijn de bouwplannen van YMERE  in de Jhr. v.d. Pollstraat en (een deel van) de Gelevinkstraat in een concreet stadium 
gekomen, op 27 oktober is hierover een druk bezochte informatieavond gehouden. Het plan ziet er aantrekkelijk uit en er is een 
behoorlijke belangstelling voor. 

Onze commissie is nog in overleg met de Gemeente over de gevolgen voor het verkeer, zowel tijdens de sloop/bouwfase als 
daarna. 

Antenne-installaties: 

Zoals nog in ons vorige verslag gemeld is door de gemeente de vergunning voor oprichting van een zendmast in het groengebied 
nabij de Zichtweg geweigerd; afronding van het proces (bij de Rechtbank in Haarlem) m.b.t. de aanvraag van KPN voor de locatie 
Getsewoudseweg - Laan van Berlioz is niet gevorderd. 

Mobiliteit. 

-Deltaplan bereikbaarheid: In 2011 heeft de gemeente, in overleg met bewonersorganisaties en burgers een Deltaplan 
Bereikbaarheid opgesteld met als doel een inventarisatie van knel- en verbeterpunten. Ook de Dorpsraad en een groot aantal 
inwoners van Nieuw-Vennep heeft hieraan bijgedragen. Dit jaar hebben wij de resultaten van dit plan beoordeeld en zijn tot de 
conclusie gekomen dat het goed heeft gewerkt als visie en tevens dat een behoorlijk aantal van de gestelde doelen verwezenlijkt is 
en er nog een aantal wensen onopgelost zijn. Dit hebben wij in december j.l. aan de Gemeente gemeld. 

-Schoolzones: De invoering van  is voltooid, de effecten op de verkeersveiligheid zijn nog niet duidelijk.  
Een indirect gevolg van het invoeren van de schoolzones was de commotie over de verkeersmaatregelen in de Eugenie 

Prévinaireweg, die inmiddels grotendeels teruggedraaid zijn. Het inrijverbod voor motorvoertuigen vanaf de Hoofdweg (dat 
overigens regelmatig wordt overtreden) heeft  het verkeersbeeld in de Eugenie Prévinaireweg toch aanzienlijk rustiger gemaakt.  

-Venneperweg-Componistenweg: Na het in 2014 gehouden overleg is de rotonde op enkele detailpunten aangepast teneinde de 
veiligheid van voetgangers en fietsers te verbeteren. Wij hebben de indruk dat dit wel effect heeft gehad. 

-Schoolstraat: Het gedeelte van de Schoolstraat tussen Sportveldweg en Doorbraak is opgeknapt. Asfalt is vervangen door 
bestrating en de boomspiegels zijn met nieuw materiaal afgedekt. Het geheel ziet er fraai uit. 

-Omgeving NS station: De fietsmolen is inmiddels verwijderd en deze ruimte is betegeld. Gewacht wordt op plannen van NS om 
het stationsplein aan te passen. De stallingscapaciteit voor fietsen begint precair te worden. De parkeerstrook bij de kiosk heeft na 
lang aandringen onzerzijds nu een 'kort parkeren' bestemming.  
Externe contacten 

-PLATFORM VERKEER: Is een 3-maandelijks overleg met de Gebiedsmanager en enkele medewerkers over verkeersaspecten, 
onderhoud e.d. 

- RUIMTELIJKE ORDENING: met dezelfde frequentie wordt met Gebiedsmanagement en evt. bij dit onderwerp betrokken 
medewerkers van de gemeente over de ontwikkelingen in Nieuw-Vennep overlegd. 

-KLANKBORDGROEP NIEUWE KOM: Vertegenwoordigers van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de centrum-
ontwikkelingen overleggen hierin onder leiding van de Gebiedsmanager. 

-Er is door de commissie ook deelgenomen aan de tijdelijke commissies m.b.t. de aanpassingen in de Eug. Previnaireweg en die 
m.b.t. de aanleg van de Schoolzones. 

-KLANKBORDGROEP OPENBAAR VERVOER: is een overleg met betrokken gemeenteambtenaren en andere belanghebbenden, 
alsmede CONNEXXION  over OV-ontwikkelingen. Complicerende factor hierbij is dat de uiteindelijke besluitvorming hierover ligt bij 
de STADSREGIO AMSTERDAM, waarin ons gemeentebestuur uiteraard wel vertegenwoordigd is, maar waarop de invloed toch 
beperkt blijkt. 

-SCHIPHOL:  De OMGEVINGS RAAD SCHIPHOL (ORS) is het orgaan waar de gedragsregels voor se gebruikers van Schiphol worden 
vastgesteld en bewaakt. Voor elke start/landingsbaan zijn vertegenwoordigers gekozen uit de bevolking die in het door die 
baan/vliegroute bestreken gebied wonen. Nieuw-Vennep (incl. Kabel) behoort tot het z.g. KAAGBAAN-CLUSTER. Dorpsraad-lid 
Peter Bootsman vertegenwoordigd Nieuw-Vennep hierin. 
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Schiphol is het laatste jaar continu in het nieuws geweest, een kleine opsomming: de KLM die het moeilijk heeft, onverwachte 
groei van luchtverkeer, de fijnstofdiscussie, wethouders die graag willen bouwen in en rond geluidszones, Schiphol die volgens de 
sector moet groeien wat bemoeilijkt wordt door geluidsgrenzen en de afspraken die met bewoners zijn gemaakt. Het is maar een 
kleine greep uit de media. In dit geweld, wat voornamelijk wordt ingegeven door economische motieven, werden de bewoners 
bijna ondergesneeuwd. Het overleg in het Kaagbaan Cluster is in 2015 moeizaam op gang gekomen mede omdat het 'Nimby 
gedrag' van enkele leden niet bijdroeg tot constructief overleg. KCO leden zijn in 2015 drie keer bij elkaar geweest en hebben eind 
september een visie neergelegd. De kiesmannen hebben hun vertegenwoordiger gekozen (Matt Poelmans)  voor het 
overkoepelende Schiphol overleg, de ORS (Omgevings Raad Schiphol).  De ORS is begin 2015 van start gegaan en is het officiële 
overlegorgaan namens de bewoners. Na aanloop- problemen lijkt er in tweede helft van 2015 wat structuur te komen. Men heeft 
een visie neergelegd waar men de komende jaren mee aan de slag wil. De eerder genoemde KCO visie is daar grotendeels in 
opgenomen. Buiten de KCO is nauw contact met de kiesmannen van Getsewoud, ’t Kabel, Leimuiden en Zwaanshoek. 

Regelmatig heeft de dorpsraad in de nieuwsbrieven en op de website de laatste ontwikkelingen rond ORS, KCO en andere voor 
de Vennepers belangrijke luchtvaartzaken gepubliceerd.  We zetten nog steeds in voor:  geen aanleg van een tweede Kaagbaan, 
hinder beperkende maatregelen zoals het nauwkeuriger volgen van uitvliegroutes, bespreken van nadelige gevolgen voor Nieuw-
Vennep voor NADP2 uitvliegprocedure KLM,  houden aan afspraken Aldersakkoord, oplossing voor huizen in het ongevallen 
concentratiegebied (OCG) en voor de schrijnende gevallen,  geen verschuiving van hinder beperkende maatregelen van buiten- 
naar binnengebied.  

 
 

Commissie donateurs van Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep. 
Samenstelling commissie: A.Groenewoud, J.van Barneveld(administratie), Truus Klerk(penningmeesteres) 

Naamsverandering 

Met ingang van 1-1-2014 is de commissie “Vrienden van Nieuw-Vennep” veranderd. De titel “Vriend Van” bleek voor veel 
mensen verwarrend. Daarom is dit gewijzigd in “donateur van de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep”.  

In 2015 zijn 90 mensen, waarvan het 3-jarig lidmaatschap afliep, benaderd met een persoonlijke brief met uitleg over de nieuwe 
situatie. 

De inning van de contributie loopt nu via incasso per jaar, waarvoor de penningmeesteres alle donateurs eerst een mail met 
aankondiging van de incasso stuurt. 

 
Er zijn 32 nieuwe donateurs in 2015 bij gekomen. In totaal hebben we nu 322 mensen die ons steunen en  onze achterban zijn. In 

2015 hebben 183 donateurs een donatie gedaan, waarvan 7 bedrijven. In totaal hebben we € 985,50 ontvangen. Omdat we in de 
overgang zitten van 3 jaar betalen naar per jaar betalen, is dit niet het bedrag wat je op grond van het aantal donateurs mag 
verwachten. 

De nieuwsbrieven worden regelmatig verstuurd door de webmaster Peter Bootsman. Uiteraard krijgen de donateurs ook als 
eerste een uitnodiging voor onze dorpsraadcafé ’s of andere activiteiten. 

 
februari 2015 

 

Commissie Cultuur Recreatie Welzijn en Historie 
Samenstelling commissie:  Corrie van Breemen,  Jan Kiel (secretaris), Truus Klerk, Piet Kwak (voorzitter). Eind 2015 heeft Truus 

Klerk haar werkzaamheden voor de commissie beëindigd. 

Overlegstructuur  

De commissie is niet geheel geslaagd in haar streven om minimaal 6 keer per jaar te vergaderen. Veel kon ook via de mail 
worden geregeld. 

Muziekkoepel 

In 2015 zijn tal van succesvolle optredens, (info)markten en evenementen georganiseerd. De activiteit ‘Muziek op de markt’ is in 
de loop van 2015 op verzoek van de marktkooplui wegens geluidsoverlast gestaakt. (Zie bijlage) 

Sociale kaart Nieuw-Vennep  

Om de sociale kaart van Nieuw-Vennep te actualiseren heeft de commissie het voorstel aan Meerwaarde gedaan om een 
“sociale wijkschouw” te houden. Op de huidige kaart staan activiteiten van organisaties benoemd maar burgerinitiatieven 
ontbreken.  Nadere uitwerking zal in 2016 plaatsvinden. 

Beschermd dorpsgezicht 

De enkele historische panden en/of plekken die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen liggen dermate verspreid door 
het dorp dat er geen sprake is van een homogeen beschermd dorpsgezicht. Dit onderwerp is daarom niet verder  uitgewerkt. 

Leven in Nieuw Vennep 

Dit jaar zijn nog een tiental interviews, een paar fotoseries en een video aan de website www.leveninnieuwvennep.nl  
toegevoegd. Vanwege de geringere toevoeging van nieuwe  content is het aantal bezoekers van de website gehalveerd. 

Activiteiten in 2015 

5 mei  Bevrijdingsfeest 
• Informatiemarkt 
• Lunch 
• Fototentoonstelling in tent en in winkelcentrum 
• Diverse muziekoptredens in de Koepel (Savoydancers - Millersband - Duo Overstag - Dweilorkest Nu je er toch band - 

Orkest Irene - Country Line Dancers - Big Band de Looters) 
• Film in Pier K 
• Ontsteken bevrijdingsvuur met fakkel uit Wageningen 

http://www.leveninnieuwvennep.nl/
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• Defilé met oude legervoertuigen 
21 mei  Preview MeerJazz met Big Band in Muziekkoepel 
30 mei  Week van de amateurkunst – diverse muziekoptredens in Muziekkoepel 
6 juni  Dorpsraad komt naar je toe in Welgelen 
12 juni  Samen(be)leving – Informatie- en belevingsmarkt op Harmonieplein samen met Maatvast, OTT e.d. 
16 juli  Optreden van JazzenMore in Muziekkoepel 
13 augustus Optreden van JazzenMore in Muziekkoepel 
22 augustus Optreden van de band Mainville Music Company in de Muziekkoepel 
29 augustus Optreden van de bands Wesley en Partner en The Looters 
19 september Optreden van Duo Overstag, De Kameha Strings en Second Half 
26 september Dorpsraad komt naar je toe in Molenwijk 
  Kofferbakmarkt op Harmonieplein met twee optredens in Muziekkoepel: 
  Band Nostalgia en JazzenMore 
11 december Ontsteken lichtjes in Dorpskerstboom i.s.m. Ons Tweede Thuis 
18 december Kerstmarkt voor de voedselbank. I.s.m. Rotary diverse muziekoptredens in de Muziekoepel (Koor Droger 
                              kanniet - Shantikoor de Marconisten - Bardo koor - JazzenMore - Trio Peter Kiel/Arthur van Dijk/Alex de 
                              Leeuw - Band BayonMosquitos - Fellows Big Band en Jeugd Symfonieorkesten 
                              Bloembollenstreek /Haarlemmermeer)  
 
 

Commissie Openbare orde Handhaving en Veiligheid 
Samenstelling commissie: Ben Haspels(lid), Jan Kiel (secretaris), Piet Kwak (voorzitter) 

Intern en extern overleg 

De commissie komt per jaar minimaal 6 keer bijeen. Twee keer per jaar is er een gesprek met de teamchef van Politie 
Kennemerland/basisteam Haarlemmermeer, waarbij onderwerpen die specifiek voor Nieuw-Vennep gelden aan de orde komen. 
Daarnaast zal er in 2016 per drie maanden overleg met de wijkagenten plaatsvinden. 

Veiligheid 

Ondanks grotere inzet van de politie op straat laten de cijfers over de eerste 10 maanden een toename van diefstal en inbraken 
zien. Volgens de politie geen gevolg van de reorganisatie, omdat er uitvoerend geen capaciteit is ingeleverd. Preventie van diefstal 
en inbraak is en blijft sterk afhankelijk van duidelijk zichtbare maatregelen en aangiftebereidheid van betrokken partijen.  

De overlast door jeugd is afgenomen. De samenwerking tussen politie, straatcoaches en handhavers heeft hieraan een positieve 
bijdrage geleverd. 

Burgerparticipatie 

Oprichting van een groep Buurtpreventie Nieuw-Vennep is onderzocht, maar niet tot stand gekomen. Onvoldoende draagvlak 
onder de inwoners om hierin te participeren en tijdsgebrek binnen de commissie zijn hiervan de oorzaak. Burgerparticipatie op het 
gebied van veiligheid is en blijft voor de politie echter één van de speerpunten en pleit voor een actievere rol van de Dorpsraad. De 
commissie heeft derhalve toegezegd dat indien hiervoor voldoende draagvlak bij de inwoners kan worden verkregen, zij hierin het 
voortouw zal nemen, 

Doelstelling 2016: Opstellen van een actieplan voor de oprichting van een WhatsApp-groep en dit plan als pilot uitvoeren. 

Sluiting politiebureau 

De commissie heeft naar de politie haar bezorgdheid over het plan voor verminderde openstelling van het bureau uitgesproken. 
Gevreesd wordt voor minder "blauw op straat" en reactie snelheid op calamiteiten. De politie is van mening dat vermindering van 
de bureaubezetting meer blauw op straat zal opleveren. Wijkagenten gaan, ondersteund door administratieve medewerkers en 
andere diensten,  meer in teamverband werken. In deze nieuwe opzet zal het bureau tijdens werkuren 3 dagen per week geopend 
zijn en buiten kantooruren en de andere dagen aangifte middels het 3D-scherm. 

Viering  jaarwisseling 

De jaarwisseling 2014-2015 is rustig verlopen en zal op dezelfde wijze door de organiserende partijen worden opgezet. 
 
 

Commissie Groen en Uitvoering  
Samenstelling commissie: Louise van Zandvoort. Erno Kiljan, Willemijn van Klingeren, Annelies Groenewoud. 
Begin 2015 gestart met 3 commissie leden, Willemijn is er namens de wijkraad Linquenda bijgekomen. 

Intern en extern overleg 

We hebben 4 keer overleg gehad met de gebiedsmanager van de gemeente en vele zaken besproken: 
• Planten van bollen langs de vaart 
• Beplanting bij Pier K en inzaaien van bloemen t.o. Pier K. 
• Berken aan de Venneperweg zijn nog niet geplant 
• Wij vinden dat er te weinig resultaat is n.a.v. het schouwen van 2013 en 2014. 
Helaas zijn dit wederkerende zaken welke (nog) steeds niet zijn opgelost. 
Verder hebben wij een goed contact met de gemeente en vergaderen zelf 1 keer per maand. 

Belangrijkste zaken Groen en Uitvoering van 2015 welke uitgevoerd zijn: 

• Diverse inloopavonden (Park 21, De nieuwe Kom, speeltuintje Getsewoud, schooltuinen) bezocht   
              als “groen” erbij    betrokken was   
• Overleg met projectmanager over groen in de “Nieuw Kom’ 
• Overleg braakliggende terreinen “Nieuwe Kom”, boompjes geplant en 
• Boomrooilijsten nagekeken en gelopen 
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• Overleg Rustoordstraat (gerooide bomen worden vervangen op een andere plek) 
• Overleg plantenbakken in het Centrum 
• Diverse gesprekken met individuele burgers over groen 
• Aandacht voor Park 21 en het Venneperhout 

 
Annelies Groenewoud. 

 


