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Jaarverslag 2017
Dorpsraad algemeen
Voorzitter Peter Bokhorst en vicevoorzitter Joep Aalbers hebben eind 2017 hun bestuurstaken
beëindigd. De functie van voorzitter is overgenomen door Marcel Klein, maar de functie van
vicevoorzitter is nog vacant. Als nieuw bestuurslid is Frans Engelander (commissie Groen en
Grijs benoemd). Niet alle vacatures konden worden ingevuld en versterking van het dagelijks en
algemeen bestuur, zowel van de commissies blijft noodzaak.
In juni heeft Dorpsraad Nieuw-Vennep het bestuur van de Stichting Vriendenkring
Kinderboerderij Dierenvreugd overgenomen. De ingestelde commissie Dierenvreugd heeft na de
zomer met behulp van oude en nieuwe vrijwilligers de activiteitencommissie Dierenvreugd met
succes kunnen reactiveren.
In 2017 hebben Dorpsraad en/of de diverse commissies weer allerlei activiteiten georganiseerd.
Zie hiervoor bijlage 1.
Het participatiebeleid van de gemeente verliep niet altijd positief. Hierover zijn gesprekken
geweest en de eerste positieve resultaten hiervan werden de laatste twee maanden zichtbaar.
Het Gebiedsoverleg Nieuw-Vennep blijft onbevredigend. Het gebiedsmanagement zal met een
voorstel komen, waarin aan de zorgen van de dorpsraad wordt tegemoet gekomen.
Deelgenomen wordt aan de projectgroep Park 21, m.n. de ontwikkeling van het terrein achter
Evenementenhal Van Zanten (De Flumen) en de projectgroep Gebiedsprogramma Online
Commissie Groen&Grijs
We zijn dit jaar tien keer bij elkaar gekomen. Er is zes keer een bezoek gebracht aan het Service
Centrum voor overleg met de gemeente
Aan het einde van het jaar stopte Peter Bokhorst als voorzitter van de commissie. De
voorzitterstaak is overgenomen door Peter Bootsman als ad interim, waarbij Bas de Bruijn
vicevoorzitter is. Als nieuw commissielid is Frans Engelander gestart.
Huidige samenstelling (januari 2018) commissie: Peter Bootsman voorzitter A.I., Ben Haspels,
Lyda Rodenhuis, Frans Engelander, Louise van Zandvoort, Mart van Staveren, allen lid van de
dorpsraad, aangevuld met Bas de Bruijn, lid van wijkraad Getsewoud, en Willemijn van
Klingeren, lid van de Wijkraad Linquenda.
Lyda Rodenhuis en Louise van Zandvoort hebben om toerbeurt de verslagen gemaakt.
Terugkomende onderwerpen blijven de Boomrooilijst, het maaibeleid, bomenspiegels Kerkstraat
en plantenbakken centrum. Overleg m.b.t. wijk Linquenda en Getsewoud. Willemijn van
Klingeren blijft aanspreekpunt voor Linquenda en Bas de Bruijn voor Getsewoud.
Het overleg met Service Centrum is een constructief overleg. Er spelen vele zaken (van
Haeringenplantsoen, maaibeleid, Boomrooilijst) door regelmatig overleg en mailverkeer blijven
we op de hoogte en met elkaar in gesprek. Voor het komende jaar zullen de gesprekken door de
gemeente worden genotuleerd. Gemaakte afspraken worden hierdoor vastgelegd en hierdoor
beter gemonitord.
Herinrichting Lichterstraat
De dorpsraad heeft het proces gevolgd er is een inloopbijeenkomst geweest. Dit proces is naar
tevredenheid van de bewoners verlopen en de renovatie is gestart en zal in 2018 klaar zijn.
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Renovatie van Haeringenplantsoen
Op 1 juni en 9 oktober was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. De
dorpsraad is in gesprek gegaan met omwonenden en met de gemeente. De dorpsraad stond niet
op 1 lijn omdat de dorpsraad zijn overlegpartner, de gemeente, vertrouwde met de expertise
van de bomendeskundige die alle 90.000 bomen in de Haarlemmermeer onder zijn hoede heeft.
Tevens was het een onderbouwd renovatieplan met oog op de toekomst. De gemeente heeft de
input van de omwonenden deels verwerkt in de plannen. De dorpsraad kan zich hier wel in
vinden. De kapvergunning is medio december 2017 aangevraagd. De gemeente voert de eerste
fase in het voorjaar van 2018 uit.
Park21
De ontwikkeling komt op gang. Met als kartrekker boer Dirk Molenaar, die in september bij zijn
boerderij allerlei activiteiten (Landschapstriënnale 2017.) ter promotie van het park21 op zijn
boerderij had. Zijn land is omgedoopt tot landgoed Kleine Vennep. De financiële middelen
blijven beperkt en er is nog niet met alle boeren een overeenstemming. De verwachting is dat de
ontwikkelingen enkele decennia zal duren voordat het park helemaal gerealiseerd zal worden.
Nieuw-Vennep Centrum
De woningbouw in Nieuw-Vennep Centrum is in volle gang met de bouw aan de Jonkheer van de
Pollstraat. Tegelijk is ook de bouw het MMC (Medisch Maatschappelijk Centrum) van start
gegaan gelegen aan de Doorbraak richting Schoolstraat.
Dorpsraad komt naar je toe
Het was dit jaar het derde jaar dat we diverse wijken gingen bekijken. Op zaterdag 6 mei heeft de
Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrum noord, het gebied is begrensd door de
Hoofdweg, Noorderdreef, Westerdreef en Venneperweg. Het rapport is aan gebiedsmanager
Maarten Treep overhandigd.
Biodiversiteit
Voor de bevordering van biodiversiteit heeft de gemeente een plan gemaakt voor bepaalde
gebieden. Voor Nieuw-Vennep zijn het de Noordrand en het Wandelpark & Oosterdreef. Deze
zijn samen met de dorpsraad doorgelopen en a.d.h.v. een score lijst in kaart gebracht. In 2018
wordt gestart het plan uit te voeren. Door deze aanpassingen zal de score op de lijst in de
toekomst verhoogd moeten worden
Kerstboom
De vaste kerstboom is op 8 december officieel verlicht door onze voorzitter Peter Bokhorst.
Schiphol
De Omgevings Raad Schiphol (ORS) is het orgaan waar de gedragsregels voor de gebruikers van
Schiphol worden besproken. Voor elke start- en landingsbaan zijn vertegenwoordigers gekozen
uit de bevolking die in het door die baan- en vliegroute bestreken gebied wonen. Nieuw-Vennep
(incl. Kabel) behoort tot het z.g. Kaagbaan Cluster. Dorpsraadslid Peter Bootsman
vertegenwoordigt Nieuw-Vennep hierin. Schiphol is het laatste jaar continu in het nieuws
geweest. De problemen op en rond de luchthaven werden duidelijk door het bereiken van de
afgesproken grens van 500.000 vluchten. De clustervertegenwoordigers in de ORS hebben zich
met succes verweerd tegen alle pogingen van politiek en bedrijfsleven: afspraak is afspraak niet
meer dan 500.000 vliegtuigbewegingen tot 2021 zoals bij de Alderstafel afgesproken. Ook
hebben de bewonersvertegenwoordigers de gepubliceerde MER in 2017 naar de prullenbak
verwezen. De bewoners hebben zich verenigd in bewoners Omgeving Schiphol en een eigen
website gelanceerd die overzichtelijker is dan de ORS website. Door de uitbreiding van de
Luchthaven Lelystad zou Schiphol wat lucht moeten geven maar door protesten tegen de
uitbreiding van de luchthaven Lelystad en fouten in de MER is er nog veel onduidelijkheid
wanneer het vliegveld open gaat.
De dorpsraad heeft het Projectteam Luchtvaart en Leefomgeving op Lange termijn gesteund en
input geleverd wat heeft geleid tot het rapport “Een vlucht naar voren, lange termijn planning
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voor de luchtvaart in Nederland”. Een vlucht naar voren is op 23 januari (2018) aangeboden aan
de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat.
Commissie Jeugd Veiligheid Cultuur (JVC)
Jeugd
 Geld van gemeente uiteindelijk besteed aan
o een multimedia centre: gerealiseerd in de Hype
o en een freerunpark. Status nog onbekend
 Jeugdoverlast in Nieuw Vennep plus plaatsen van een JOP in Venneperhout werden breed
uitgemeten in de media
o Gesprek in Linquenda met de bewoners. Algemene tendens om meer met jeugd te
praten in plaats van over hen te praten
 Heropening Vespohal
o Nieuwe plek voor de jeugd om te sporten en samen te komen
 Bolsgebouw
o Nederlands Transport Museum gevestigd.
o Pogingen vanuit de DR om meer voor de jeugd te realiseren bleven hangen in
beloftes van Maatvast om erop terug te komen.
Cultuur Recreatie Welzijn Historie (CRWH)
 Netwerklunches:
o Meer interessant om te horen wat er speelt en voor het leggen van een netwerk.
o Moeilijk om de DR écht onder de aandacht te brengen. Aan wie heb je wat?
o Wel kunnen we inhaken op zaken die met ouderen e/o jongerenbeleid te maken
hebben
 Strategiesessies:
o Vanuit Maatvast georganiseerd. Weinig zicht op vervolgsessies en wat er werd
gedaan met uitkomsten uit eerdere sessies
 Gebiedsteamoverleg:
o Vaak eenrichtingsverkeer, veel informatie en weinig dialoog
 Leven in Nieuw Vennep (LINV):
o Statistieken vallen tegen. Vanwege subsidie ‘moet’ de site in leven gehouden
worden.
o Ondanks nieuwe geplaatste interviews is het ‘nieuwtje’ eraf.
 ‘Wonen met zorg’:
o Rapport is gestuurd. Onduidelijk hoe de DR hier verder in kan participeren
 Aanwezig op Informatiemarkt
o Goede plek om donateurs te werven
 Sociale kaart:
o Prima instrument. Vraagt wel om goed beheer (op tijd actualiseren)
Openbare Orde en Veiligheid (OVH)
 Politie:
o gesprekken vinden plaats tijdens gebiedsteamoverleg. Liever een persoonlijk
gesprek met Fred Roest
o Dalende cijfers t.a.v. criminaliteit
 3D-aangifte blijkt geen succes
 Verkeerslichtentest bij het station
o Onduidelijkheid wat nu precies de achterliggende gedachte was
o Test niet in de opzet geslaagd omdat vrij snel gekozen werd om toch een oranje
knipperlicht aan te zetten
o Uiteindelijk blijken verkeerslichten aan het einde van hun levensduur te zijn en wil
men kijken of een rotonde niet een betere en goedkopere oplossing is
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Bord bij de speeltuin om overlast te kunnen aanpakken:
o Gemeente dient te plaatsen, politie kan daarna pas handhaven – wordt vervolgd.

Kortom: er wordt veel georganiseerd maar weinig geparticipeerd. DR wordt niet of te laat
aangehaakt bij nieuwe ontwikkelingen. Vaststaande overleggen blinken niet uit in innovatie.
DR 2.0 zal hopelijk in 2018 voor meer verbondenheid en betrokkenheid kunnen zorgen!
Commissie Kinderboerderij Dierenvreugd
Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep heeft in mei de bestuurstaken van Stichting Vrienden van
kinderboerderij Dierenvreugd overgenomen, waardoor de activiteiten op de Kinderboerderij
voor de toekomst gewaarborgd zijn. Door het wegvallen van diverse bestuursleden bij Stichting
Vrienden van kinderboerderij Dierenvreugd was de toekomst van de stichting onzeker
geworden.
Samen met de vrijwilligers, beheerders, Stichting Paraat en Ons Tweede Thuis zijn bestaande
activiteiten weer opgepakt. Het resultaat hiervan was een zeer succesvolle kerstmarkt, waar een
80-tal nieuwe donateurs konden worden ingeschreven en zich 3 nieuwe vrijwilligers hebben
aangemeld.
Bijlage 1: Overzicht in 2017 door Dorpsraad Nieuw-Vennep georganiseerde
activiteiten
Datum Activiteit
Aantal personen
1 maart Discussie-avond over Schiphol
50
maart
Fototentoonstelling Oud- en Nieuw-Vennep
400
15 april
Paaseieren zoeken voor kinderen
100
5 mei
Feest van de vrijheid
900 – 1000
Ontsteken van bevrijdingsvuur
Defilé met oude legervoertuigen
Optreden van DJ van jongerencentrum De Hype
Optreden van zangeres Tha-Beat Lohy
Optreden van rapper Sjors
Optreden van DJ Niels 2B2
Opteden van band Jamija
Optreden van band WhoSheDo
21 mei
Schapen scheren en oude ambachten
100
14 juni
Knutselmiddag voor kinderen
15
15 juli
Haarlemmermeers FullColour Festival
800 – 1000
Panna voetbal –toernooi voor jongeren
Workshop Graffiti spuiten voor jongeren
Cultuurmarkt met springkussen
Optreden Full Colourband
Optreden Back to Basic Session Band
Optreden Afrikaanse zanger Serak
Optreden Koerdische zangeres Manal
Opteden Moluks koor Tifa Maluku Farmsun (met band)
Optreden DJ Gcool
Optreden zangeres Melanie
Optreden DJ Aladin
23 september Muzikale kofferbakmarkt
200 – 300
november Fotowedstrijd (met prijsuitreiking)
75
8 november Lampionnen maken voor St. Maarten
15
8 december Ontsteken lichtjes in de Kerstboom
25
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16 december Kerst op de Kinderboerderij
Kerststukjes maken voor kinderen
Levende Kerststal met verhalenvertelster
Creativiteitsmarkt
Op de foto met de Kerstman
Knuffelen met de boerderijdieren
19 december Fototentoonstelling ‘Nieuw-Vennep’
22 december Kerstlichtjesfeest
Optreden koor ‘Droger kan niet’
Optreden koor Voci Vivaci
Optreden Het Blazerscollectief
Optreden Dickenskoor Charlie

1200

75
700 – 800

