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

Opening
Voorzitter MK heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Maarten Treep en opent de vergadering om 19.30 uur.
Vaststelling agenda
Toevoeging punt 6.f. Resultaat gesprek Bewoners Commissie Bosstraat over het Ketelhuis
Mededelingen
Het bij Meerland Bouw opgeslagen papieren archief en het digitale archief, vanaf 2007, wordt aan het gemeentelijk
archief c.q. Noord-Hollands archief geschonken. Meerland Bouw verzorgd het transport.
Correspondentie
Zie Postlijst t/m 23-04-2018
Verslag en actielijst vergadering algemeen bestuur
Verslag en actielijst van 27 maart 2018 – Abusievelijk niet verstuurd. Afgesproken wordt dat het verslag alsnog zal
worden toegestuurd en dat de bestuursleden voor 3 mei wijzigingen per email bij het secretariaat zullen indienen.
Bestuurszaken
a. Dorpsraad komt naar je toe – Wegens infrastructurele renovaties in de wijk centrum West (Venneperweg-busbaanZichtweg-Zuiderdreef) wordt deze actie aangehouden en verplaatst naar voorjaar 2019.
b. Dorpsraadcafé – Suggestie: Fractievoorzitters gemeenteraad komt naar Nieuw-Vennep?
c. Park 21- Het ophogen van de grond in Park 21 met industriële grond uit Amsterdam zoals genoemd in de Concept
Nota Bodembeheer acht de Dorpsraad onwenselijk en wij hebben dit schriftelijk aan de gemeenteraadsfracties
kenbaar gemaakt. In samenspraak met Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) afdeling Haarlemmermeer en
Stichting Bewonersgroep Rijnlanderweg e.o. zal donderdag 26 april tijdens de raadvergadering worden
ingesproken.
Voorts wordt besloten een professionele video te laten maken (Beijer Creatieve Communicatie?) en een poster in
eigen beheer te laten drukken. Tevens zal het onderwerp via lokale en sociale media onder de aandacht van de
dorpsbewoners worden gebracht. Vervolgacties vinden namens de Vennepse Raden plaats.
d. Gebiedsoverleg Nieuw-Vennep Nieuwe stijl – Allen gaan akkoord met deze nieuwe vorm van overleg, mits de
vorm gedurende de proefperiode aangepast kan worden en er gelegenheid blijft om buiten dit overleg extra met
partijen te kunnen overleggen. Vooralsnog blijft het overleg op donderdagmiddag plaatsvinden en wordt de
vergadertijd met een half uur uitgebreid. December 2018 zal geëvalueerd worden of deze nieuwe vorm van overleg
aan de verwachting van alle partijen voldoet.
e. Schiphol – Het voorstel om bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS) betrokken te blijven wordt aangenomen.
Vooralsnog zal Peter Bootsman hierin zitting blijven nemen. Een wervingsactie voor het aantrekken van een
externe vertegenwoordiger met kennis van zaken die het standpunt van de dorpsraad in de ORS zal vertolken wordt
opgestart.
Indien dit geen positief resultaat oplevert, zal een heroverweging plaatsvinden of de dorpsraad bij de ORS
betrokken moet blijven.
Om een eenduidig standpunt van de dorpsraad te kunnen formuleren zal de interne enquête Schiphol van PBm
nogmaals worden rondgestuurd. De bestuursleden worden verzocht deze uiterlijk 5 mei ingevuld bij het secretariaat
in te leveren.
De vergadering van 29 mei zal in zijn geheel aan dit onderwerp worden gewijd.
f. Resultaat gesprek Bewoners Commissie Bosstraat (BCB) over het Ketelhuis – Het vervolggesprek heeft geen
nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Samenvatting: BCB kan niet het volledige huurbedrag opbrengen en de
dorpsraad zal niet als hoofdhuurder van het Ketelhuis optreden, gezien de juridische en financiële consequenties.
Ymere geeft ruimte tot eind april om met een voorstel te komen., daarna gaat het pand in de commerciële verhuur.
Pauze
Financiën
Het advies van de kascommissie om op basis van de door haar uitgevoerde kascontrole de jaarrekening goed te keuren en
de penningmeester decharge te verlenen wordt aangenomen.
Commissies en Wijkraden (standaard spreektijd commissie is 5 minuten)
a. Commissie JVC – Het bordje Gedragsregels bij de speeltuin bij Pier K wordt niet geplaatst. Er zijn geen meldingen
over overlast bij de politie bekend, omdat meldingen op 8844 niet worden geregistreerd..
Evaluatie van de netwerklunches door Meer voor Elkaar: lunches hebben heeft geen toegevoegde waarde, door
gebrek aan kruisbestuiving, weinig tot geen echte dorps gerelateerde onderwerpen en geen mogelijkheid tot
uitdiepen onderwerpen door de krappe tijd van de bijeenkomsten. De commissie blijft de bijeenkomsten wel zo
goed mogelijk volgen.
Samen met de deelnemers aan het gebiedsoverleg zal onderzocht worden of en door wie een campagne “zwerfvuil
in de ban’ opgestart kan worden.
De Koepelcommissie organiseert in samenwerking met Vluchtelingenwerk en Maatvast op zaterdag 30 juni weer
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een Full Colour festival met o.a. poëzie en een modeshow. Een 25-tal statushouders hebben aangegeven een
kraampje te willen huren.
Andere activiteiten: Bevrijdingsfeest zaterdag 5 mei; Dorpsjaarfeest (onder een andere naam) met onderwerpen die
andere organisaties nog niet in hun programma hebben opgenomen.
Vrijwilligers voor het Bevrijdingsfeest kunnen zich melden bij PK.
b. Commissie Groen en Grijs – De paden in de groenstroken achter de wijk Linquenda hebben geen namen. Dit wordt
wel wenselijk geacht, met name voor noodhulpverleners. In het gebiedsoverleg Nieuw-Vennep zal dit aan de orde
worden gesteld.
Over de JOP in het Venneperhout zijn wel klachten ingediend, maar worden blijkbaar niet vastgelegd als de
melding via 09008844 wordt gedaan. Het is sterk aan te bevelen dat meldingen rechtstreeks bij de gemeente
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-melden of via straatcoaches@haarlemmermeer.nl worden gedaan.
Deze meldingen worden wel geregistreerd en opgevolgd.
Over de braakliggende terreinen van de voormalige scholen Rehoboth en Op Dreef is nog niets concreets te melden.
c. Commissie Dierenvreugd – Het jaarverslag 2017 is met enig gepuzzel opgesteld en door de cie Dierenvreugd
goedgekeurd.
Zodra de bancaire zaken rond de bestuurlijke overname met bank en Ons Tweede Thuis (OTT) zijn geregeld, kan
ook de voorzitterswissel bij de Kamer van Koophandel worden afgehandeld.
Zoals bekend was het Paaseieren zoeken een groot succes en staat het Lentefeest (schapenscheren) als volgende
activiteit op het programma. Een enthousiaste activiteitencommissie, onder leiding van Eric van Haeringen, zet
kinderboerderij Dierenvreugd weer goed op de kaart en heeft kans gezien het vrijwilligersbestand uit te breiden.
d. Wijkraad Linquenda – Regel is dat er een keer per twee jaar een wijkfeest wordt gehouden. Door een tekort aan
bestuursleden en vrijwilligers is organisatie van dit feest onmogelijk, waardoor het dit jaar moet komen te vervallen.
In juni zal een bewonersavond worden georganiseerd om de bestuurlijke en vrijwilligers problematiek onder de
aandacht van de wijkbewoners te brengen.
e. Wijkraad Getsewoud – Gewerkt wordt aan het organiseren van een tweetal bijeenkomsten om wijkbewoners inzicht
te geven in het werk van de wijkraad. Huis aan huis zal een flyer worden verspreid waarin men wordt uitgenodigd
voor de bijeenkomsten. Uit de mate van respons zal moeten blijken of men komt uit behoefte aan een wijkraad of
uit belangstelling zonder actief deel te nemen aan de wijkraad.
Het activiteitenteam is druk met de organisatie van evenementen voor Koningsdag, waaronder 13 spellen.
Met de organisatoren van de handtekeningenactie ‘Overlast pluizende populieren’ is wederzijds geen contact
gezocht. De wijkraad ervaart het wel als vreemd dat zowel de actievoerders als de gemeente geen contact hebben
opgenomen.
Publiciteit
Inspreektekst Grondophoging Park 21 in ingekorte vorm als woord van de voorzitter; filmpje als hyperlink; Lentefeest
Dierenvreugd; Verslag Dodenherdenking; verslag Bevrijdingsfeest.
Rondvraag
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.45
uur.
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Omschrijving

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)
Videoproductie Park 21
Aanvragen VOG’s voor commissieleden Dierenvreugd
Dorps jaarfeest
Naamgeving paden Linquenda agenderen GNV
Dorpsraad Café – onderwerp fractievoorzitters gemeenteraad?
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
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