Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
Voor een betere woon- en leefomgeving
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Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
T: 06-53777980
E: secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl
I: www.dorpsraadnieuwvennep.nl

Joep Aalbers (JA, vvz), Peter Bokhorst (PBh, vz), Peter Bootsman (PBm), Corrie van Breemen (CvB), Krijn
Goudzwaard (KG), Ben Haspels (BH), Rob Hoogendoorn (RH), Truus Klerk (TK, pm), Piet Kwak (PK), Lyda
Rodenhuis (LR), Mart van Staveren (MvS), Louise van Zandvoort (LvZ).
Jan Kiel (JK, secr), Ger van der Pluim ( GvdP), Willemijn van Klingeren (WK)
Chris Groothand
Het Trefpunt
Verslag vergadering Algemeen Bestuur 28 februari 2017
28 februari 2017

Vaststelling agenda
Krijn Goudszwaard verzoekt het agendapunt Getsewoud voor 21.15 uur te behandelen.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
Correspondentie
Ontvangen
a. Uitnodiging “We doen het zelf wel” – festival voor actieve burgers op 25 maart in Amersfoort.
Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 31 januari 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Rob (RH) heeft abusievelijk geen agenda en verslag ontvangen.
Actielijst:
1. Rob Hoogendoorn heeft een conceptbrief opgesteld als reactie van de Vennepse Raden op het
antwoord van de gemeente. Hij is van mening dat deze actie in de vorige vergadering was
afgesproken. Na uitgebreide discussie blijft de vergadering bij de afgesproken actie dat het eerst
besproken wordt in het gebiedsteam. Krijn zal dit door Peter de Waard op de agenda laten zetten.
RH is het hier niet mee eens en zal het bespreken in de wijkraad.
2. Binnen het AB zijn geen vrijwilligers te vinden die zitting willen nemen in de klankbordgroep Park
21. KG zal het in de wijkraad vragen.
3. Zie agendapunt 6c
8. Commissies worden verzocht hun content op de website te controleren, corrigeren en zo nodig aan te
vullen.
10. De juiste datum is 6 mei – Bosstraat en Wegelegen Zuid
Bestuurszaken
a) Overleg dorps- en wijkraden met Sven Koopmans op 8 maart
Peter Bootsman, Mart van Staveren en Ben Haspels zullen naar deze avond gaan.
b) Jaarverslagen inleveren
Aan alle commissies wordt verzocht hun jaarverslagen in te leveren voor 1 maart.
c) Herijking Maatschappelijk vastgoed
•
DB heeft gesprek gehad met Jan Poole van de Gemeente Haarlemmermeer. Zijn team brengt advies uit
aan het College met diverse strategieën waaronder de nieuwe school bij Pier K en de Hype.
o Hoe kunnen diverse accommodaties beter benut worden? Kunnen sommige accommodaties
worden afgestoten dan wel worden samengevoegd? Suggestie voor een pop-up accommodatie:
werkt het of niet? Dorpsraad blijft hierbij betrokken.
o Een strategie is dat de Hype zal worden afgestoten en Harmonieplein goed moet worden
geïnventariseerd.
o Compleet beeld komt nog. Dan reactie vóór 31 maart 2017.
o Joep gaat navragen waar informatie blijft.
d) Intentie overname Stichting Vriendenkring Dierenvreugd
•
Peter Bokhorst is penningmeester van deze stichting. De voorzitter heeft opgezegd: daarmee zou de
stichting worden opgeheven. De activiteiten zullen dan stoppen, niet de kinderboerderij zelf, maar dit
heeft wel gevolgen voor de medewerkers van OTT (Ons Tweede Thuis). Minder activiteiten is ook
minder begeleiding. Het geld in kas (€42.000) zal ten goede komen aan de kinderboerderij.
•
Zouden wij als Stichting Dorpsraad het bestuur van de Stichting Vriendenkring Dierenvreugd willen
overnemen? Om het voorlopige voortbestaan te kunnen garanderen. Statutair (met evt. aanpassingen) zou
het mogelijk zijn. Dierenvreugd zou dan als een commissie behandeld kunnen worden.
•
De huidige vrijwilligers willen doorgaan met het organiseren van de activiteiten. Twee activiteiten zouden
dan komen te vervallen (Halloween en kerstmarkt). Ook zal er iemand nodig zijn om de
donateursadministratie bij moeten houden. Dit wil OTT doen.
•
Voorstel om het onder te brengen bij de Vennepse Raden: Vennepse Raden is geen rechtspersoon, dus
daar kan het officieel niet onder vallen. Het kan echter ook onder de 2 wijkraden (Getsewoud en
Linquenda) en de Dorpsraad vallen.
•
Geld en de Stichting, en daarmee de activiteiten, veilig stellen is het belangrijkste.
•
Iedereen is akkoord: Nu moet dit verder besproken worden hoe en wat dit geregeld wordt binnen de DR
en de twee wijkraden.
Pauze
Financiën
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•
Er moet een nieuwe kascommissie komen. Truus zal een e-mail rondsturen.
Commissies en Wijkraden (standaard spreektijd commissie is 5 minuten)
a. Commissie JVC (cJeugd, cOVH, cCRW&H)
•
Gesprek met Maarten Treep en Marga Drewes van de gemeente: stilte rondom jeugdzaken. We
hebben van gedachten gewisseld over het jeugdbeleid en waar kunnen wij hulp bieden: jeugdwerkers
bieden echter voldoende hulp, daarnaast kan e.e.a. in het gebiedsteam aangekaart worden en wordt
ons verzocht om ook de netwerklunches te bezoeken. Er zou een jongerenraad in de gemeente
komen: wij hebben daar echter niets over teruggezien. Misschien dat er in de Informeer iets meer
over te vinden is.
•
Overleg 8 februari: netwerklunches en wat is de toegevoegde waarde van de DR daarin? Het zijn
professionele netwerken wij zullen, indien zaken binnen het dorp spelen, deze daar aankaarten.
•
Politiecijfers: Er zijn niet meer (andere) cijfers bekend. Fred Roest zal in het volgende
gebiedsteamoverleg e.e.a. uit de doeken doen.
•
Kerngegevens zijn bekendgemaakt vanuit de gemeente. Geïnteresseerden kunnen dat inkijken.
•
Strategiesessie van Maatvast: Er stond al veel vast en documentatie werd kort vantevoren gegeven.
Niet het idee dat je veel inspraak c.q. invloed had.
b. Commissie Groen en Grijs (cROM, cG&U)
•
Traject maatschappelijk vastgoed: besproken in DR vergadering: zie hierboven
•
Park 21: Mart zal informatie meenemen naar /doorsturen naar de DR
•
1 maart: Dorpsraadcafé: Het is een informatieavond. We zullen o.a. een vraag stellen n.a.v. de
lawaaimeetpunten: waarom is er maar één en waarom op de locatie Vroonen en niet een andere
(betere)? Deze vraag zal ook worden meegenomen naar het gebiedsteamoverleg.
•
De DR komt naar je toe: 6 mei
c. Wijkraad Linquenda
•
Geen bijzonderheden
d. Wijkraad Getsewoud
•
Heeft meegedaan aan pilot: digitale kaarten met gebiedsplan worden beschikbaar gesteld en daar
kunnen dan prioriteiten aan worden gehangen.
•
Onderwerp POET (parkeren op eigen terrein): 2000 plekken zijn beschikbaar en daar mag geen tuin
van gemaakt worden. Er zijn 40 overtredingen waarvan een aantal al weer in originele staat hersteld
zijn. Er blijken echter ook zaken te zijn waarbij men een brief heeft ontvangen om het aan te passen,
maar dat er daarna geen terugkoppeling plaatsvindt.
Publiciteit
•
Dorpsraadcafé kan vermeld worden: Schiphol special
Rondvraag
•
Krijn: Gaan we dit jaar een bewonersonderzoek doen? Hier is echter geen subsidie meer voor; dus
moet uit eigen zak betaald worden. Digitaal niet echt een oplossing omdat je onderzoek doet naar een
selecte doelgroep.
•
Rob: Terrein bij de Rehobotschool: wat gaat daar gebeuren? Gehoord van Maarten dat er
parkeerplekken of huizen gebouwd zullen worden
•
Peter Bts: Westerdreef: 100 appartementen en twee-onder-een-kap (Oude ‘Argo-gebouw’) worden er
gebouwd.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur
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Omschrijving
Aanpassing APV agenderen gebiedsteam – RH bespreekt dit in wijkraad
Vertegenwoordiging dorpsraad in project Park21 – KG vraagt wijkraad
Commissies controleren eigen content op website
Bezoeken avond Dorps- en wijkraden Sven Koopmans
Navragen waar toegezegde informatie over herijking blijft
Navragen intenties Wijkraden overname Dierenvreugd
DR en wijkraden beraden zich op nieuw bewonersonderzoek
Navragen status beschrijving projectresultaat (BKP?) bij gebiedsmanagement.
Tekst voor de nieuwsbrief (aan Peter) leveren
In samenwerking met WR Getsewoud een wijkbudget aanvragen voor een
jeugdactiviteit op het oude Bolsterrein: Contact opnemen met de Raadt
Werving nieuwe leden; functie profielen toesturen; volledig lidmaatschap of adviseur.
Organisatie van Dorpsraad komt naar je toe Aflevering Centrum 6 mei 2017
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