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

Monique Beelt (MB); Peter Bootsman (PBm), Corrie van Breemen (CvB), Ben Haspels (BH), Marcel Klein (MK,
vz), Truus Klerk (TK, pm), Piet Kwak (PK) Lyda Rodenhuis (LR), Mart van Staveren MvS),
Frans Engelander (FE), Krijn Goudzwaard) (KG), Willemijn van Klingeren (WvK), Louise van Zandvoort (LvZ).
Jan Kiel (JK, secr),
Agenda vergadering Algemeen Bestuur
6 maart 2018/19.30 uur
Het Trefpunt

Opening
JK (secr) is nog op vakantie en PBm is ad hoc bereid gevonden het verslag te maken. Omdat TK ook nog
andere verplichtingen heeft, beginnen we met financiën .
Financiën
Concept financieel jaarverslag en aanstellen kascontrolecommissie PBm en BH. Niemand had vragen of
opmerkingen over het financiële verslag.
Vaststelling agenda
Toegevoegd bij bestuurszaken Schiphol/ORS en bezoek van enkele DR leden aan fractievergadering D66
Mededelingen
Diverse afmeldingen.
Correspondentie
Ontvangen
a. Mail van bewoners Bossstraat of de DR kan bemiddelen bij de huur van het Ketelhuis. Er schijnt door
Ymere een flink bedrag gevraagd te worden voor de huur i.v.m. vergaderingen van de bewoners. (PK)
en MK gaan met de bewoners om tafel. Mogelijke oplossingen zitten in wijkbudget of onder de vleugels
van Maatvast.
Verstuurd
a. geen
Verslag vergadering algemeen bestuur
Verslag vorige keer bij punt 10 de beoogde en bij moest helaas ipv 3e keer
Actielijst vergadering AB 29-01-2018: bord bij speelplek Elemastraat, bij politie zijn geen klachten bekend,
dus gebeurt er ook niets. Punt verwijderen zit al bij G&G op de monitorlijst.
Dorpsraad 2.0 - MK gaat met Maarten Treep om tafel om Dorpsraad 2.0 te realiseren. Er is budget om dit te
regelen. Door bv. een platform/ enquête om meer jongere dorpsgenoten te betrekken.
Bestuurszaken
a. Dorpsraad komt naar je toe 2018. PB doet voorstel om deze wat later in het jaar te houden. We
kunnen meer publiciteit halen door mee te doen aan NL schoon. Opschoon dag op 24 maart, wijkraad
Getsewoud organiseert zijn eigen schoonmaak actie. De Oosterdreef en dorpsstraat kunnen wel een
schoonmaakbeurtje gebruiken. MK zal bij NMCX vragen voor gereedschap. Leden die gaan
schoonmaken: CvB, MvS, LR, PBm en BH onder voorbehoud.
b. Dorpsraadcafé 2018 komt elke keer op de agenda, Bomen op de dreven en een politiek café eind
september begin oktober. Met deze laatste zullen PK, PBm en LR zich in eerste instantie gaan
bezighouden. PBm zal actielijst van 4 jaar geleden toesturen.
c. Statistieken nieuwsbrief, wordt goed gelezen acceptratio: 97,7% Openratio:50,5%, Leesratio: 89,7%,
Klikratio:10,2%
d. Concept jaarverslag 2017. Definitieve tekst van Groen en Grijs was ingeleverd. Tekst onder G&G dat
we minder gaan vergaderen hoort niet bij de G&G. LR, hoort het bijwonen van de inloopavonden zoals
Van Haeringenplantsoen en Lichterstraat ook niet bij de activiteiten die we hebben gedaan? TK weet dit
misschien. Verder geen op of aanmerkingen.
e. JOP Venneperhout. Dit moet geëvalueerd worden ( 1 jaar na dato zou dit gebeuren). MK is gaan
kijken, maar kreeg niet de indruk dat het heel druk bezocht wordt. Van klachten over het JOP is bij de
Dorpsraad geen melding gemaakt, mogelijk wel bij wijkraad Linquenda. Terugmelding naar Peter de
Waard dat we geen positieve of negatieve geluiden hebben gehoord. Dus zijn er überhaupt wel klachten
bekend? Het ging een beetje rommelig rond het onderwerp JOP tussen de Vennepse raden. Voortaan
beter opletten wie de voortrekker is en die zorgt ook voor terugrapportage.
f. Start Bouw Medisch Centrum Nieuwe Kom (verkeerscirculatie) - Paar G&G leden zijn bij SC
geweest en hebben verkeer besproken. Blijft zelfde als Jhr. Van de Polstraat. Parkeerterrein blijft
gewoon in gebruik, alleen zal er zo nu en dan een kraan komen te staan. DR leden hebben wel extra
aandacht gevraagd voor de fietsers die tegen de rijrichting vanaf de Amro bank komen. MCM bouwstart
begin april.
g. Bodembeheer –Aan de hand van uitgebreid stuk achtergrond informatie van PBm over vervuilde grond
Park 21 voeren we een discussie met elkaar. Duidelijk is dat we ons zorgen maken en dat we het ons niet
kunnen veroorloven stil te zijn of het maar aan de politiek kunnen overlaten. We besluiten als Vennepse
raden een persbericht uit te geven waarin we o.a. onze verontrusting zullen uitspreken. Tot de 13 e
kunnen de betrokken raden reageren en de 16 e gaat het bericht de deur uit.
h. Park 21 - evaluatie presentatie. De presentatie was duidelijk, helder. Helaas geen tijd voor het stellen
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i.

j.
k.
l.

van vragen. te stellen. Wel belangrijk om de kwaliteit van het Park en de risico’s (grondaankoop etc.) te
blijven monitoren. Park21 is inmiddels een vast agendaonderwerp bij G&G, dus hoeft geen aparte groep
voor te komen in het AB
Verslag Dag van de Dorps- en Wijkraden. De algemene workshop was interessant, de workshop
kiezen was niet volgens de verwachting en werd wat zweverig bevonden. Positief was de algemene
ontvangst, eten, en dat je andere mensen van wijk en dorpsraden ontmoet.
Vrijwilligersbeleid Stichting Dierenvreugd - Besproken werd de VOG. De DR leden hadden geen
bezwaar en vonden de aangepaste uitgave van PBm over VOG prima.
Schiphol/ORS - I.v.m. de uitgebreide discussie bodembeheer schuiven we deze op voor volgende
vergadering eind maart.
D66 - Er was een openbare fractievergadering waar PBm, TK en MK naar toe zijn geweest.
Aangedragen onderwerp onderhoud park Meerbos Zwaansbroek is door de fractie opgepakt en hebben
inmiddels vragen gesteld aan B&W. Ook met de fractie discussie gehad over Schiphol. We haalden een
tekst van hun website naar voren over SPL waarin D66 pleitte voor een snelle en definitieve
besluitvorming over plannen zoals bijvoorbeeld een extra startbaan bij Rijsenhout. DR vond een
zorgvuldige beslissing belangrijker omdat de gevolgen voor een 2 e kaagbaan voor sommige dorpen
nogal wat impact kan hebben. De fractie haastte zich te zeggen dat ze niet voor een 2 e baan waren en
hun website zouden aanpassen. Al met al en goede bijeenkomst om zo eens van gedachten te wisselen.

21.15
21.10

8.
9.

Pauze
Commissies en Wijkraden (standaard spreektijd commissie is 5 minuten)
a. Commissie JVC – PK - Netwerklunch door omstandigheden niet geweest; 5 april jongeren op gezond
gewicht tekt voor de website krijgt PBm nog; 5 mei volop bezig met voorbereidingen zie hiervoor ook
tekst op onze website en van Harmoniekoepel voor alle details. Belangrijkste is boekje over veteranen,
1e exemplaar zal aan de burgemeester overhandigd worden, details komen nog waar, wanneer en hoe
laat. 25 augustus Dorps-jaarfeest andere wijkraden zullen daarbij ook betrokken worden. Er komt
uiteraard muziek en kraampjes zoals park21. Volgende AB op agenda.
b. Commissie Groen en Grijs –Jaarplan gemaakt, Stuk Braakliggende terreinen besproken en kan naar
AB voor volgende vergadering. SC heeft geen idee wat de Waterwolf gereed heeft gemeld.
Overzichtskaartje bij melden van problemen openbare ruimte op de website van de gemeente wordt ook
niet bij gehouden, zeer oude items die allang gereed zijn staan er nog op. G&G zullen een brief naar de
betreffende wethouder sturen. Meerbos Zwaansbroek (zie ook agenda punt 7.l.) afvaardiging vanuit
G&G naar DB, geen vrijwilligers, Mk zal nog met PBm praten over dit onderwerp (PBm was afwezig
toen onderwerp vorige AB vergadering ter sprake kwam). Afvaardiging naar ORS, eind dit jaar
verkiezingen. Heeft dat nog zin als Vennepers geen last van vliegtuigen hebben. Dit jaar 73 Vennepers
die meldingen hebben gemaakt mbt lawaai.
c. Commissie Dierenvreugd – Paaseieren zoeken staat al op facebook en VOG ( zie agenda punt 7 j)
d. Wijkraad Linquenda – hebben nu vergadering, vandaar geen afvaardiging of mededelingen
e. Wijkraad Getsewoud – MB - Bij Venneperrun wordt er door de wijkraad geflyerd, andere activiteiten
Koningsdag, kinderdisco, viswedstrijd tijdens feestweek en NLschoon.

22.00
21.05

10.
11.

22.10

12.

Publiciteit, Park 21 persbericht en politieke partijen, dierenboerderij en programma 5 mei koepel
Rondvraag: PBm, kijkt de website allemaal nog eens goed na voor dingen die er af moeten of correctie nodig
hebben.
Sluiting
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Actielijst d.d. 06-03-2018
Datum
verslag

Verslag
item

1.
2.
3.
4.

30-01-17
30-01-18
28-11-17
28-11-17

8.b
8.e
9.a
9.b

5.

28-02-17

11.

6.

31-10-17

9.a.2.

7.

31-10-17

9.a.6.

8.
9.
10.

30-01-18
25-04-17
8-3-18

8.g
11.
9a

Omschrijving

Voorstel gebiedsmanager gebiedsoverleg nieuwe stijl
Dorpsraad komt naar je toe
Free Run Park
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.
Dorps jaarfeest 25 aug

Actie

Gereed

PK/JK
PBm/DB
PK
MK/PBm/TK

02-18
02-18
02-18
??-18

DB/KG

02-18

JK

02-18

PK/JK

05-18

MK/DB/cJVC
AB
PK

12-18
12-18
8-18
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Deze vergadering van de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep is (deels) openbaar. Het is publiek toegestaan aanwezig te zijn bij het
openbare deel van de vergadering doch het is niet toegestaan mee te vergaderen.

