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Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
T: 06-53777980
E: secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl
I: www.dorpsraadnieuwvennep.nl

Monique Beelt (MB), Joop van der Burg (JvdB), Frans Engelander (FE), Ben Haspels (BH), Jan Kiel (JK, secr),
Marcel Klein (MK, vz), Truus Klerk (TK, pm), Piet Kwak (PK), Lyda Rodenhuis (LR), Mart van Staveren (MvS),
Louise van Zandvoort (LvZ).
Met bericht: Peter Bootsman (PBm), Corrie van Breemen (CvB)
Bas de Bruijn
Verslag vergadering Algemeen Bestuur 30 januari 2018
Het Trefpunt
Jan Kiel
2 februari 2018

Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
Presentatie PARK 21 door Tessel van Toorn en Frits Vloon (projectleiders Park 21)
Een heldere uitleg over de huidige status en toekomstige plannen. Het project kent geen vastgestelde einddatum, maar zal
geleidelijk, afhankelijk van participerende partijen c.q. projectontwikkelaars, worden ontwikkeld. Het voorontwerp zal
waarschijnlijk voor de zomer van 2018 (bestemmingsplan wijziging met MER) ter inzage worden gelegd. De dorpsraad zal
van de ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden, waarbij door de presentatoren het belang van meedenken in de op te
richten themawerkgroepen wordt benadrukt. De presentatie zal worden toegestuurd.
De voorzitter bedankt de presentatoren en sluit dit onderdeel van de agenda om 20.15 uur.
Vaststelling agenda
Agendapunt 10.b “Verrommelde plekken” komt door incompleetheid van het overzicht te vervallen.
Mededelingen
Dag van de Dorps en wijkraden - Het programma voor deze 3e editie op 17 februari is wederom zeer interessant en de
bestuursleden worden nogmaals gewezen op het belang van deelname.
Correspondentie
Ontvangen
Verstuurd
Verslag vergadering algemeen bestuur 19 december 2017
Verslag - Correctie: ..en bedankt dankt voor hun inzet.. onder punt 8 moet zijn ..en bedankt voor hun inzet… Vervolgens
wordt het verslag vastgesteld.
Actielijst - De punten 1, 2, 6, 7, zijn gereed. Waar PBh wordt vermeld toewijzen aan PK of MK. En nadere informatie
opvragen bij gebiedsmanager Treep inzake de punten 11 en 12.
Pauze
Bestuurszaken
a. Vacature dagelijks bestuur - Invulling van de vacature bij voorkeur door de voorzitter van de commissie Groen en
Grijs. Vanwege de recente en lopende veranderingen in de samenstelling van de commissie wordt dit punt
doorgeschoven naar de agenda van juni 2018.
b. Voortgang/vorm gebiedsoverleg Nieuw-Vennep - Het aantal deelnemers aan het overleg is zeer groot en bij een
vergadering is de opkomst matig tot slecht. De dorpsraad heeft in het recente verleden meermalen aangegeven
ongelukkig te zijn met deze situatie. Gebiedsmanager Treep heeft in het laatste overleg aangekondigd dat het
gebiedsmanagement de mening deelt. Hij zal een voorstel maken om aan deze bezwaren tegemoet te komen.
c. Gebruikerswerkgroep voor de bouw van het Gebiedsprogramma Online - JvdB en JK hebben aan deze eerste
bijeenkomst, met een bescheiden aantal deelnemers van dorps- en wijkraden, meegedaan. De transitie van
Gebiedsmanagement in kaart naar Gebiedsprogramma Online wordt als zeer ambitieus ervaren, mede door het
aantal betrokken partijen (lokaal, regionaal, nationaal). Het projectmanagement verwacht dat het programma medio
2019 voor eerste gebruik gereed kan zijn.
d. Jaarverslagen 2017 - Nogmaals verzocht de jaarverslagen vóór 1 februari aan te leveren.
e. Dorpsraad komt naar je toe 2018 - Het streven is om hiervoor in de vergadering van februari een datum te prikken.
PBm is bereid gevonden de organisatie hiervan weer ter hand te nemen.
f. Dorpsraadcafé 2018 - Dit onderwerp zal als vast punt op de agenda worden geplaatst. Ondertussen zal nagedacht
worden over een actueel onderwerp, die blijkens eigen onderzoek ook sterk onder de dorpsbewoners leeft.
g. Dorpsraad 2.0 - Vernieuwing van de dorpsraadstructuur, contact met en uitbreiding van een participerende
achterban zal in 2018 een speerpunt zijn. In samenspraak met het gebiedsmanagement zal onderzocht worden of
bestaande gemeentelijke web structuren, social media, Gebiedsprogramma Online en een brainstorm met gemeente
ict-medewerkers hieraan bij kunnen dragen.
Aandachtspunt hierbij is ook op welke wijze jongeren bij het werk van de dorpsraad betrokken kunnen worden.
Financiën - Het streven is de jaarrekening in februari gereed te hebben en aan de kascommissie voor te kunnen leggen.
Commissies en Wijkraden (standaard spreektijd commissie is 5 minuten)
a. Commissie JVC - De commissie heeft de vergaderfrequentie van 6 naar 8 weken gewijzigd en is daardoor nog niet
in vergadering bijeen geweest.
b. Commissie Groen en Grijs - Onderzocht wordt of het zebrapad tegenover het wijkgebouw van Linquenda verplaatst
kan worden naar de kruising Kalslagerring-Kalslagerring (toegangsweg naar het winkelcentrum.
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-Bloembakken Kalslagerring :gemeente zorgt voor gaten, grond en planten. Daarna verzorgt de wijkraad het
onderhoud.
-De gedachte van het gebiedsmangement om de commissie te integreren in het Gebiedsoverleg Nieuw-Vennep
wordt onwenselijk geacht en zal met het gebiedsmanagement besproken worden.
-Het filmpje over de vervuilde grond Park 21 heeft extra aandacht tot gevolg gehad en zal tot nadere vragen leiden.
-De voorlichting over de rioleringswerkzaamheden Zichtweg was uitstekend.
Zie verder het verslag cG&G van 22 januari 2018.
c. Commissie Dierenvreugd - De Kerstmarkt 2017 werd druk bezocht, leverende een positief saldo op, er konden 90
nieuwe donateurs worden ingeschreven en er hebben zich 3 nieuwe vrijwilligers aangemeld. Dit succes is geheel toe
te schrijven aan de vernieuwde activiteitencommissie.
d. Het vrijwilligersbeleid wordt door de commissie opgesteld en voorgelegd aan dit bestuur. We kunnen daarbij
aanhaken bij het beleid van Ons Tweede Thuis en de vertrouwenspersoon van Ons Tweede Thuis. Wijkraad
Linquenda - Joop van der Burg, voorzitter en Willemijn van Klingeren, a.i. secretaris, vormen het nieuwe bestuur.
Het dagelijks bestuur komt maandelijks bijeen en het algemeen bestuur een keer per kwartaal. Bestuurlijke
aanvulling is noodzakelijk, maar werving van nieuwe leden verloopt moeizaam.
e. Wijkraad Getsewoud - De informatieavond over de werkzaamheden van de wijkraad voor de inwoners van
Getsewoud moest helaas naar een andere datum worden verzet. De uitwerking van goede ideeën vergt meer tijd.
Tijd die het huidige bestuur nauwelijks kan vrijmaken. Versterking van het bestuurlijke team is ook hier dringend
aan de orde.
Het activiteitenteam heeft het overzicht activiteiten 2018 gereed en zal dit naar de Dorpsraad sturen. Dit jaar zal
worden afgezien van het aanvragen van een vergunning voor de vrijmarkt op Koningsdag. Het aanvragen vergt veel
tijd en geld. Wel zal een vergunning voor versterkte muziek worden aangevraagd.
Publiciteit -Artikelen voor de nieuwsbrief: Park 21 (FE), Dorpsraad 2.0 (MK); Vuil bij brengparken + foto’s
Rondvraag - Geen.
Sluiting - De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur.
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Omschrijving

Bord speelplaats Elemastraat kinderen tot 12 jaar
Voorstel gebiedsmanager gebiedsoverleg nieuwe stijl
Dorpsraad komt naar je toe
Free Run Park
Vergelijking plan ‘Groen Nieuwe Kom’
Informatie- en discussieavond onderhoud bomenbestand Dreven en
aanvraag offerte quickscan.
Onderzoek financiële middelen bewonersonderzoek 2017. Krijn
spreekt met de gemeente.
Navragen mogelijkheden voor jeugd Bolsgebouw bij
gebiedsmanagement
Verkrijgen van uitgebreidere informatie over veiligheid in
gebiedsoverleg Nieuw-Vennep agenderen.
Dorpsraad 2.0
Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.
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