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

Aanwezig :
Afwezig

:

Gasten
:
Onderwerp :
Datum
:
Locatie
:

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

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

Opening
De voorzitter het allen hartelijk welkom, in het bijzonder de gasten, en opent de vergadering om 19.30 uur
Vaststelling agenda
Aanvulling –. Pauline Maat: Tiny houses Dit punt wordt met Pauline na de vergadering besproken.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Correspondentie
Ontvangen
a. Vraag over mogelijke proef subsidie bewonersonderzoek (Gebiedsmanagement)
b. Informatieve bijeenkomst over bodembeheer en grondstromen d.d. 3 juli 2018 (gemeente Haarlemmermeer)
c. Drainagewerkzaamheden wijk Welgelegen (gemeente Haarlemmermeer)
d. AVG en zorgmail (gemeente Haarlemmermeer)
e. Uitnodiging gesprek Westvast inzake Sportveldweg 1-7
Verstuurd
Geen
Verslag vergadering algemeen bestuur 29 mei 2018
Verslag - Wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst – De punten 1, 2 en 3 zijn afgehandeld.
Bestuurszaken
a. Koepelcommissie (activiteiten + werving commissieleden) (PK)
Geplande activiteiten: 30-06 Full Colour Festival; 25-08 Jaarfeest – komt te vervallen, er wordt naar een alternatief
gezocht; 22-09 Burendag i.s.m. Maatvast (lunches/kofferbakmarkt/Oldtimer show); 13-10 Informatiemarkt; 14-12
Kerstlichtjesfeest met mogelijk een kerstmarkt. Letten op samenloop met identieke activiteiten Kinderboerderij en
Getsewoud.
De koepelcommissie heeft dringend behoefte aan opvulling van vacatures op organisatorisch en creatief gebied.
b. Procedure verslaglegging commissies (MK) – Commissies worden verzocht hun verslagen, ook als concept, bijtijds
bij het secretariaat aan te leveren. Deze verslagen worden met de uitnodiging voor de vergadering van het
Algemeen bestuur meegestuurd. Het doel hiervan is tijdige en complete informatie over commissieactiviteiten,
gerichtere vraagstelling door bestuursleden en tijdwinst tijdens het vergaderen. De commissies kunnen tijdens de
vergadering nieuwe onderwerpen, of belangrijke ontwikkelingen bij een ouder onderwerp, toelichten.
c. Promotie Dorpsraad (MK) – Het concept ontwerp voor de banner van FE zal besproken worden tussen MK, PBM
en FE, waar noodzakelijk worden aangepast en vervolgens aan het Algemeen bestuur worden voorgelegd.
d. Informatieve bijeenkomst Park 21 (MK) – 3 juli wordt door de gemeente in Het Trefpunt een
informatiebijeenkomst gehouden over de Nota Bodembeheer/Park 21. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle
inwoners van Nieuw-Vennep. Gezien het belang van het onderwerp (ophogen Park 21 met industriële grond uit
Amsterdam) zal de Dorpsraad deze bijeenkomst zo breed mogelijk onder de aandacht van de Vennepers brengen.
e. Dorpsraadcafé – keuze thema en organisatie (commissie DC) – De commissie zal het programma, met als
onderwerp gemeenteraadsverkiezingen, in grote lijnen uitwerken. Wijkraad Getsewoud moet nog laten weten of en
waar het Dorpsraadcafé in Getsewoud gehouden zou kunnen worden. De keuze van het onderwerp noodzaakt tot
gedegen nalezing van de programma’s van de politieke partijen. Hiervoor is deelname van alle bestuursleden
onontbeerlijk.
Pauze
Financiën
De automatische incasso’s van donateursgelden verloopt naar tevredenheid, waarbij onvermijdelijke storneringen voor
extra werk zorgen.
De overdracht van de financiële zaken van Stichting Dierenvreugd is nog steeds niet afgerond.
Commissies en Wijkraden (standaard spreektijd commissie is 5 minuten)
a. Commissie JVC – Stichting Meerwaarde wil het contact intensiveren, met name op het gebied van Jeugd.
Meerwaarde werkt aan een voorstel om in september een rondleiding langs de jeugdhonken te houden, waarbij zij
informatie geven over en toelichting op programma’s en doelen. Het doel hiervan is om door een gezamenlijke
aanpak de wensen, klachten en problemen van jeugdige Vennepers in beeld te brengen.
b. Commissie Groen en Grijs – De conceptbrief Mandaat Dorpsraad van FE zal met FE nader besproken worden en op
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de agenda’s van het dagelijks en algemeen bestuur van september worden geplaatst.
Commissie Dierenvreugd – Geen bijzonderheden.
Wijkraad Linquenda – Het bestuur is nog steeds niet bijeen geweest. MK zal nogmaals pogen een overleg met de
voorzitter van de wijkraad te regelen.
b. Wijkraad Getsewoud – Niet aanwezig.
Publiciteit
Park 21 zomerweken; verslag van informatieve bijeenkomst op 3 juli Nota Bodembeheer/Park 21; verslag Full Colour
Festival
Rondvraag
MvS – Zijn constatering dat het maaibeleid zachtjes uitgedrukt een rommeltje is, wordt onderschreven. Bestuursleden
worden opgeroepen dit op locatieniveau bij het meldpunt van de gemeente te melden.
BH – Het politiebureau Nieuw-Vennep gaat sluiten. Op termijn zal het mogelijk in het nog te bouwen Marktgebouw
worden ondergebracht. Onderzocht wordt of de politie in de tussentijd in het gebouw van het Servicecentrum kan worden
gehuisvest.
a.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.10 uur de vergadering en wenst allen een fijne vakantie.
c.
a.

10.

11.

12.

Na de vergadering vertelt Pauline:
Tiny houses (PM) – PM heeft hiermee de tweede prijs Duurzaamste Idee gewonnen. Zij licht haar idee toe (goedkope
huisvesting voor starters, reeds in enkele gemeenten gerealiseerd, op tijdelijk beschikbare gratis grond) en is nu zoekende naar
partijen die haar idee ondersteunen en medewerking willen verlenen voor de realisatie.)

Actielijst d.d. 26-06-2018
Datum
verslag

Verslag
item

1.
2.

26-06-18
28-02-17

4.c
11.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

27-03-18
24-04-18
26-06-18
26-06-18
29-05-18
27-03-18

6.b.
9.a
9.b
10.d
7.f

9.
10.

26-06-18
27-03-18

11.a

11.
12.

25-04-17
27-03-18

11.
7.i

Omschrijving

Gesprek Westvast Sportveldwg
Onderzoek financiële middelen bewonersonderzoek 2017 in
samenspraak met het gebiedsmanagement.
Reclame dorpsraad op markante punt(en)
Dorpsraad Café – onderwerp: Gemeenteraadverkiezing; gastspreker?
Informatieve rondleiding Meerwaarde
Mandaat Dorpsraad m.b.t. participatie inwoner(s) vs dorpsraad
Gesprek over bestuurlijke problemen bij wijkraad Linquenda
Aanbieding overzicht braakliggende terreinen aan
gebiedsmanagement en opstellen persbericht.
Tiny houses
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

JK/MK
KG/TK/MK

07-18
08-18

FE
commissie
MK/PK
FE/MK/PBm
MK
FE/PBm/MK

08-18
08-18
08-18
09-18
09-18
09-18

DB
MK/MB/cJVC

09-18
12-18

AB
MK/PBm/AB

12-18
12-18

