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

Monique Beelt (MB); Peter Bootsman (PBm), Corrie van Breemen (CvB), Frans Engelander (FE), Jan Kiel (JK,
secr), Marcel Klein (MK, vz)Truus Klerk (TK, pm), Willemijn van Klingeren (WvK), Lyda Rodenhuis (LR), Mart
van Staveren MvS), Louise van Zandvoort (LvZ).
Joop van der Burg (JvdB), Krijn Goudzwaard (KG), Ben Haspels (BH), Piet Kwak (PK),
Maarten Treep (MT), Jesse Blom (JB)
Verslag vergadering Algemeen Bestuur
29 mei 2018/19.30 uur
Het Trefpunt

Aanwezig :
Afwezig :
Gasten
:
Onderwerp :
Datum/tijd :
Plaats
:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

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

Opening
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering om 19.30 uur
Vaststelling agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
Mededelingen
Geen.
Correspondentie
Ontvangen
a. Toekenning subsidie sociaal-culturele activiteiten (Gemeente Haarlemmermeer)
b. Veteranen dag 2018 (Gemeente Haarlemmermeer)
Verstuurd
a. Kleurenspeeltuin Harmonieplein (Dorpsraad)
n.b. Abusievelijk door secretaris geen afschriften naar M. Sedée (CDA) en M.Treep (gebiedsmanager NieuwVennep) verstuurd.
Verslag en actielijst vergadering algemeen bestuur van 27 april 2018
Verslag – het verslag wordt onveranderd goedgekeurd
Actielijst – De punten 4, 5 en 7 zijn afgehandeld.
Bestuurszaken
a. Algemene verordening gegevensverwerking (AVG)
– Op 25 mei is de AVG van kracht geworden. Op de website zal een privacyverklaring worden gezet, een
gedragscode waarin wordt aangegeven hoe de dorpsraad omgaat met persoonsgegevens. .
-4 juni is er een gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomst over de AVG als hulp voor verenigingen.
b. Park 21- Nota bodembeheer/ophoging met vervuilde grond
- De nota Bodembeheer Haarlemmermeer is door de gemeenteraad aangenomen. Hierdoor is ophoging van Park 21
met industriegrond uit Amsterdam mogelijk geworden. Volgens MT wordt de toegezegde informatieavond, met
dezelfde informatie als gegeven aan de gemeenteraad, over de nota waarschijnlijk eind juni gehouden.
Tijdens deze bijeenkomst zullen mogelijke andere scenario’s voor Park 21 nog niet aan de orde kunnen komen. De
scenario’s zijn nog niet uitgewerkt, maar zullen in een zo vroeg mogelijk stadium (eind juli?) met de Dorpsraad
worden gedeeld.
Op de website zal aandacht worden besteed aan de aanname van de nota en mogelijke negatieve consequenties van
het ophogen van Park 21 met industriegrond.
Tevens zal een schriftelijke reactie naar het college van B&W worden verstuurd.

Schiphol – discussie ter bepaling standpunt Dorpsraad
Het doel van de presentatie door PBm is formulering van een gezamenlijk standpunt voor de vertegenwoordiger van de
Dorpsraad in de Omgevingsraad Schiphol. Rode draad in de presentatie is de door hem opgestelde enquête, waarbij zijn
toelichtingen en het beeldmateriaal zeer verhelderend worden ervaren.
Pauze

Schiphol - discussie ter bepaling standpunt Dorpsraad (vervolg)
De enquêtevragen
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Moeten we als bewoners vasthouden aan de afspraak (Alders akkoord) van niet meer VTB (vliegtuigbewegingen) dan 500.000 tot 2021?
x Ja
0 Nee
Heeft de wethouder Adam Elzakalai gelijk als hij zegt doordat Lelystad nu even niet de groei van Schiphol kan opvangen dat de gemeente
Haarlemmermeer zich hard moeten maken om die groei dan toch maar op Schiphol te laten plaatsvinden ivm de economie?
0 Ja
0 Nee
Vraag vervalt
Economie is belangrijker dan milieu
0 Ja
x Nee
Op kerosine wordt geen BTW geheven, dat mag veranderen in wel BTW heffingen
x Ja
0 Nee
De scheep- en luchtvaart vallen buiten de milieuregels, bijvoorbeeld zoals vastgelegd in het Energieakkoord. Volgens de berekeningen is de
transportsector nu al goed voor 27 procent van alle Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Men denkt er aan om luchtvaartmaatschappijen vanaf
2020 emissierechten te laten gaan betalen voor een deel van de CO2 die hun vliegtuigen uitstoten. Het wordt tijd dat de luchtvaart wel onder milieu
regels gaat vallen.
x Ja
0 Nee
Om bovenstaande vragen goed te kunnen beantwoorden heb ik genoeg informatie en kennis.
0 Ja
0 Nee
Vraag niet beantwoord

De uitkomsten zullen in een document worden verwoord en na goedkeuring door het algemeen bestuur, als leidraad dienen in
het ORS overleg.
10.

Commissies en Wijkraden (standaard spreektijd commissie is 5 minuten)
a.

Commissie JVC – Geen bijeenkomst geweest.
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b.

c.
d.

e.

11.

Commissie Groen en Grijs – De commissie heeft niet altijd weet van of wordt betrokken bij spontane protestacties
van inwoners. In een poging dit te ondervangen zal een brief naar de gemeente uitgaan met het verzoek de
dorpsraad of wijkraden direct hierover te informeren. Nagedacht wordt nog op welke wijze inwoners kunnen
worden bewogen de dorps- of wijkraad raad bij een actie te betrekken.
Andere aandachtspunten zijn: de ongebruikte loopbrug en de oversteek bij het HVC; instellen parkeerverbod nabij
voormalig OC; Verbeteren aanblik centrum; reactie op presentatie bij Groenbeleid; Kiss en Ride bij station en Park
21. Zie voor een volledig overzicht het verslag van 22 mei j.l.
Commissie Dierenvreugd – De jaarrekening 2017 wordt goedgekeurd. De concept begroting 2018 is gereed en zal
na goedkeuring door de commissie Dierenvreugd aan het AB worden voorgelegd.
Wijkraad Linquenda – Na herhaaldelijk uitstel is er een bestuursvergadering op 4 juni gepland. De geplande
informatieavond voor de bewoners zal geen doorgang vinden. Het voortbestaan van de wijkraad is door het zeer
geringe aantal bestuursleden zeer precair geworden. Voorzitter MK zal hierover met het bestuur van de wijkraad in
gesprek gaan.
Wijkraad Getsewoud – De informatieavond voor bewoners heeft geen doorgang kunnen vinden en zal
waarschijnlijk in juni worden gehouden.
Geplande activiteiten: deelname aan de organisatie avondvierdaagse, kinderdisco, viswedstrijd op 23 juni,
verenigingenmarkt.

Publiciteit
Reactie op aanname Nota Bodembeheer- samenvatting presentatie standpunt Schiphol; bomenspiegel Venneperstraat;
bloembakken centrum .

12.

Rondvraag/wat verder ter tafel komt
a.
b.

13.

FE – Reclame voor de dorpsraad: ideeën over en op welke plekken in het dorp zijn welkom.
PBm – Het Nederlands Transportmuseum heeft een DC 2 gedoneerd gekregen, die donderdag 31 mei bij het
museum zal aankomen
-De website wordt uitgebreid en van een betere spamfiltering voorzien
-Op zijn vraag over de status incasso donateurs cDV wordt geantwoord dat dit z.s.m. wordt afgehandeld.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.20 uur

Actielijst d.d. 29-05-2018
Datum
verslag

Verslag
item

1.
2.
3.
4.

29-05-18
29-05-18
24-04-18
28-02-17

6.b
6.a
9a
11.

5.
6.

27-03-18
24-04-18

6.b.

7.
8.
9.

29-05-18
29-05-18
27-03-18

12
10.d
7.f

10.

27-03-18

11.
12.

25-04-17
27-03-18

11.
7.i

Omschrijving

Reacties aanname Nota Bodembeheer op website en naar B&W
Gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomst AVG
Dorps jaarfeest
Onderzoek financiële middelen bewonersonderzoek 2017 in
samenspraak met het gebiedsmanagement.
Reclame dorpsraad op markante punt(en)
Dorpsraad Café – onderwerpen: Behoefte aan groen, Park 21,
gemeenteraadverkiezingen, verloederde plekken, duurzaamheid, … .
Gastspreker –Erlin Brom?
Ideeën over en op welke plekken in het dorp
Gesprek over bestuurlijke problemen bij wijkraad Linquenda
Aanbieding overzicht braakliggende terreinen aan
gebiedsmanagement en opstellen persbericht.
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/PBm/TK
PBm
PK
KG/TK/MK

06-18
06-18
07-18
08-18

FE
commissie

08-18
08-18

Allen
MK
FE/PBm/MK

09-18
09-18
09-18

MK/MB/cJVC

12-18

AB
MK/PBm/AB

12-18
12-18

