Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
Voor een betere woon- en leefomgeving

Aanwezig :

Afwezig :
Onderwerp :
Datum/tijd :
Plaats
:

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), Frans Engelander (FE), Ben
Haspels (BH), Jan Kiel (JK, secr), Truus Klerk (TK, pm), Willemijn van Klingeren (WvK), Lyda
Rodenhuis (LR), Mart van Staveren (MvS)
Joop van der Burg (JvdB), Krijn Goudzwaard (KG), Piet Kwak (PK), Louise van Zandvoort (LvZ).
Verslag vergadering Algemeen Bestuur
27 maart 2018/19.30 uur
Het Trefpunt

1.

Opening

2.

Informatie over vervuilde grond Park21 (gebiedsmanager Maarten Treep) Onder voorbehoud.

3.

Vaststelling agenda

Voorzitter MK heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering om 19.30 uur.
Vervallen.


4.

5.

6.

7.

punt 2 vervalt wegens te korte voorbereidingstijd voor het gebiedsmanagement. De presentatie wordt verplaats naar
het Gebiedsoverleg Nieuw-Vennep op 29 maart 2018
 toevoegen punt 8.k. Website actualiseren
Mededelingen
 BH is naar de informatie bijeenkomst mobiliteit Haarlemmermeer.
 Het Noord-Hollands Archief wil graag de gedigitaliseerde verslagen van de dorpsraad en opgeheven wijkraden
ontvangen en heeft wellicht belangstelling voor het resterende papieren archief.
Correspondentie
Ontvangen
 St. Bewoners Rijnlanderweg e.o. – Vervuilde grond Park 21 (25-03-2018)
Verstuurd
Verslag en actielijst vergadering algemeen bestuur van 6 maart 2018
Verslag – Het verslag wordt goedgekeurd
Actielijst – De punten 4, 5 en 7 zijn afgehandeld.
Bestuurszaken
a. Dorpsraad komt naar je toe (PBm) – In mei of juni de wijk centrum West (Venneperweg-busbaan-ZichtwegZuiderdreef).
b. Dorpsraadcafé (PBm) – Mogelijke onderwerpen: Bomenkap Dreven, gemeenteraadsverkiezingen (woningnood),
ophogen Park 21 met mogelijk vervuilde grond. Keuze van het laatste onderwerp afhankelijk van uitkomst
presentatie over dit onderwerp in Gebiedsoverleg Nieuw-Vennep. De commissie zal in de volgende vergadering een
voorstel doen, waarbij aangedragen onderwerpen door de bestuursleden zeker welkom zijn.
c. Evaluatie actie NL Schoon (MK) – Succesvolle actie, met veel PR-aandacht door het dragen van de groene
dorpsraadjasjes. Volgend jaar officieel aanmelden voor de actie.
d. Jaarverslag 2017 (MK) – Het overzicht activiteiten zal als bijlage worden toegevoegd, waarna het jaarverslag wordt
goedgekeurd.
e. VOG’s Stichting Dierenvreugd (TK) – De leden van de commissie Dierenvreugd worden opgegeven als vaste
vrijwilligers en voor hen wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. De aanvraag wordt in
samenspraak met en door Ons Tweede Thuis gedaan. Voor incidentele vrijwilligers hoeft geen VOG te worden
aangevraagd.
f.
Overzicht “Braakliggende terreinen” door cG&G – Het overzicht is gereed en zal na verbeterde vormgeving en
aanvulling met Madeliefstraat en Dorpsstraat-Noorderdreef in april aan het gebiedsmanagement worden
aangeboden. Tegelijkertijd zal een persbericht worden verstuurd.
g. Gesprek met Bewoners Comité Bosstraat (BCB) over het Ketelhuis – De BCB kan niet het volledige huurbedrag
opbrengen, wel voor twee dagdelen. De dorpsraad wil wel bemiddelen tussen verhuurder Ymere en BCB, maar niet
optreden als hoofdhuurder. Donderdag 29 maart zal een vervolggesprek plaatsvinden, waarin BCB met concrete
voorstellen zal komen
h. Afhandeling persbericht vervuilde grond Park21 (MK) – Bewonersgroep Rijnlanderweg wil graag met de dorpsraad
samenwerken bij het onderwerp ophogen Park 21 met vervuilde grond. Gedacht wordt aan de oprichting van een
commissie bestaande uit Dorpsraad-Bewonersgroep Rijnlanderweg- LTO. Voordat er actie zal worden ondernomen,
wordt eerst het resultaat van de presentatie in Gebiedsoverleg Nieuw-Vennep afgewacht. Het persbericht zal alsnog
namens Vennepse Raden worden verzonden. Voor toekomstige persberichten zal scherper gelet moeten worden op
afhandeling door de voorzitters van de diverse raden.
i. Vertegenwoordiging dorpsraad in Omgevingsraad Schiphol (ORS) (MK) – Een lid van de dorpsraad als
afvaardiging in ORS heeft de voorkeur boven een externe. Het dorpsraad lid kan beter het standpunt van de
dorpsraad verwoorden en terugkoppeling van informatie is gemakkelijker. Werving van een externe
vertegenwoordiger zal via nieuwsbrief, website, social media en, indien mogelijk, reguliere pers uitgezet worden.
Vooralsnog blijft PBm in de ORS.
j. Stand van zaken verbetering maaibeleid (reactie op motie (raadslid Van der Veer) ‘Groen terug naar toen’: - De
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k.

voorzitters van lokale belangenverenigingen polsen voor brainstromsessie Opstellen plan verbeteren huidig
maaibeleid. Over het maaibeleid wordt weinig informatie meer ontvangen en de maaikaart is nog steeds niet
ontvangen. Navragen bij gebiedsmanagement Nieuw-Vennep.
Website – Nogmaals de oproep dat allen de informatie op de site controleren en waar nodig actualiseren.

8.
9.

Pauze
Financiën
De kascontrolecommissie komt volgende week bijeen. Enige haast is geboden, omdat het financiële jaarverslag vóór 15
april bij de gemeente moet worden ingeleverd. De vergadering geeft toestemming om het concept jaarverslag aan de
gemeente te sturen.

10.

Commissies en Wijkraden (standaard spreektijd commissie is 5 minuten)
a. Commissie JVC – Geen bijeenkomst geweest.
b. Commissie Groen en Grijs – Het overleg met het gebiedsmanagement verloopt nog lang niet naar wens. De
actielijst van het vorige verslag is zoek of niet opgemaakt en ondersteuning door het gebiedsmanagement voor
verslaglegging was ook niet goed geregeld. Meldingen via de geowebsite werken nauwelijks of zijn niet terug te
vinden. De commissie zal e.a. met het gebiedsmanagement opnemen.
Vertegenwoordiging, maar niet wisselend, van een lid van de commissie in het Dagelijks Bestuur wordt
noodzakelijk geacht, zeker met het oog op miscommunicatie. Zie verder de commissieverslagen van februari en
maart.
c. Commissie Dierenvreugd – De zaterdag voor Pasen organiseert de Kinderboerderij weer een Paaseieren zoek actie.
Het blijkt dat er in het verleden nooit geen automatische incasso heeft plaatsgevonden. De donateurs maakten uit
eigen beweging geld over, al of niet geactiveerd door een herinneringsbrief of mail.
d. Wijkraad Linquenda – Bestuurlijke bezetting is nog steeds zeer zorgwekkend. Weinig tot geen respons op
wervingsactiviteiten.
e. Wijkraad Getsewoud – Ontwikkeling van plan om een avond te organiseren in de vorm van een reguliere
vergaderavond waarvoor de hele wijk zal worden uitgenodigd. Dan zal worden uitgelegd hoe de wijkraad
functioneert en wat er voor nodig is om dit werk te kunnen blijven doen. Het doel van de vergadering is om de
wijkbewoners te bewegen zich bij de wijkraad aan te sluiten.
In tegenstelling tot de wijkraad floreert de activiteitencommissie goed.
Publiciteit
Nieuwsbrief: Bevrijdingsfeest 5 mei, Koninginnerit, Park 21, actie paaseieren zoeken, verrommelde plekken.
Rondvraag
FE – Nieuw-Vennep opnemen in route Bloemencorso. Volgens BH niet haalbaar i.v.m. tijdspad, waardoor het voorstel
komt te vervallen. Voorstel om op markante punten, b.v. rotondes, reclamebord(en) te plaatsen t.b.v. betere naamsbekendheid.
Mogelijkheden worden nader onderzocht, waarbij enige haast is geboden als we Koningsdag hiervoor ook zouden willen
benutten
MvS – De commissie Groen &Grijs en wijkraad Getsewoud hadden van niemand informatie ontvangen, ook niet van het
gebiedsmanagement, over de handtekeningenactie van bewoners Poorten-buurt om de pluizende populieren te vervangen door
andere bomen.
Sluiting – Niet meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter allen voor komst en inbreng en sluit de vergadering om 22.20
uur.

11.
12.

13.

Actielijst d.d. 27-03-2018
Datum
verslag

Verslag
item

1.
2.
3.
4.

30-01-17
30-01-18
28-11-17
28-02-17

8.b
8.e
9.a
11.

5.

27-03-18

7.f

6.
7.
8.
9.
10.

27-03-18
27-03-18
27-03-18
8-3-18
27-03-18

7.h
7.e
9a

11.
12.

25-04-17
27-03-18

11.
7.i

Omschrijving

Voorstel gebiedsmanager gebiedsoverleg nieuwe stijl
Dorpsraad komt naar je toe: de wijk westelijk van het centrum
Free Run Park
Onderzoek financiële middelen bewonersonderzoek 2017. Krijn
spreekt met de gemeente. Aandringen op antwoord bij
gebiedsmanagement. Pas verdere actie als geld beschikbaar wordt
gesteld.
Aanbieding overzicht verrommelde plekkenvaan gebiedsmanagement
en opstellen persbericht.
Reclame dorpsraad op markante punt(en)
Afhandeling persbericht ophogen grond Park 21
Aanvragen VOG’s voor commissieleden Dierenvreugd
Dorps jaarfeest 25 aug
Dorpsraad 2.0: MK in gesprek met jongerenwerkers en
gebiedsmanagement om jeugd/jeugdgemeenteraadsleden te betrekken
bij werk dorpsraad. MB wil hierbij graag betrokken worden.
Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.
Werving externe voor afvaardiging ORS

Actie

Gereed

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

04-18
06-18
04-18
04-18

FE/PBm/MK

04-18

FE
TK/PBm/MK
TK
PK
MK/MB/cJVC

04-18
04-18
06-18
7-18
12-18

AB
MK/PBm/AB

12-18
12-18

