Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
Voor een betere woon- en leefomgeving
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Peter Bootsman (PB), Ben Haspels (BH), Marcel Klein (MK, vz), Truus Klerk (TK, pm), Willemijn van
Klingeren (WvK), Piet Kwak (PK), Lyda Rodenhuis (LR, notulen), Mart van Staveren (MvS), Louise van
Zandvoort (LvZ).
Monique Beelt (MB); Corrie van Breemen (CvB), Frans Engelander (FE), Krijn Goudzwaard (KG), Jan Kiel
Maarten Treep, Kasper Sulmann, Dick Blom
25 september 2018
Verslag vergadering Algemeen Bestuur

1.

Opening
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering om 19.30 uur

2.

Presentatie door Mark Verlaan en Simone Duin van Meerwaarde
Mark en Simone zijn beiden sociaalwerker jeugd. Ze gaan letterlijk de straat op. Het doel is om in contact te
komen met de jeugd. Dit zijn vaak jongeren die niet in zicht zijn van hulpverleners of scholen. De sociaalwerker
jeugd kijkt wat de jeugd interesseert en waar hun talenten liggen en probeert hen naar werk of school te
begeleiden. Dit alles zodat de jeugd in hun kracht komt te staan. Trajectbegeleiding kan bijvoorbeeld zijn het
maken van een CV of helpen met een naturalisatie. Het Meerwaarde Pluspunt kantoor aan Venneperhof 30 is er
voor allerlei vragen, die er onder de bevolking leven. Er is spreekuur drie keer per week dinsdag van 13.00 tot
16.00 uur, op donderdag van 9.30 tot 12.30 uur en op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom.
Het oplossen van de vragen duurt vaak 20 min., of er wordt doorverwezen naar de juiste instantie.
Vragen aan de sociaalwerker jeugd
Wat willen jongeren graag in Nieuw-Vennep?
Graag een Mac Donalds/ KFC en meer faciliteiten om te stappen. Sommige jongeren willen graag alleen samen
buiten zijn en zoeken dan JOP’s uit of eigen hangplekken.
Hoeveel jongeren zijn het er?
3 groepen van 10 jongeren soms zijn het groepen groter zo’n 30 jongeren. Sommige groepen veroorzaken
overlast. Meldingen kunnen doorgegeven worden aan Straatcoaches@haarlemmermeer.nl, dit komt vaak laat
binnen (na 1 maand).Politiemeldingen komen ook terecht bij de straatcoaches. Meldingen kunnen ook gedaan
worden bij 0900-8844 (het landelijke servicenummer van de politie)
Meldingen worden niet altijd geregistreerd bij 0900-8844 is de ervaring van een bestuurslid.
Is de Hype nog iets voor de jongeren, het is beperkt open op woensdag- en vrijdagavond.
Vorig jaar herfst/ winter is daar een groep naartoe geleid en ze waren daar tevreden over. Als het mooier weer is
zijn ze liever buiten. Er is onlangs een nieuwe beheerder gestart bij de Hype.
Is er verslavingsproblematiek onder de jongeren?
Dat valt mee een enkeling heeft problemen, deze worden doorgestuurd naar een Brijder traject (specialist in
verslavingszorg). Mark Verlaan en Simone Duin worden bedankt voor hun heldere uitleg.

3.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld. Er wordt nog een extra punt toegevoegd nl. het stuk “Braakliggende terreinen” en
zal aan de orde komen bij Bestuurszaken.

4.

Mededelingen
Jan Kiel en Truus Klerk gaan beiden stoppen met de dorpsraad. Truus heeft 12 jaar in het bestuur gezeten en
heeft een andere baan gevonden, waardoor er te weinig tijd over is om in de dorpsraad te zitten. Dit houdt in dat
we actief op zoek moeten gaan naar nieuwe bestuursleden.
Ook PBm zoekt als vertegenwoordiger bij de ORS (Omgevingsraad Schiphol) een vervanger. Dit heeft echter
iets minder haast, omdat de verkiezingen zijn uitgesteld tot voorjaar 2019.

5.

Correspondentie
Ontvangen
Verzoek gesprek politieke partij Forza!. De dorpsraadvoorzitter geeft aan dat hij het prettig vindt om in gesprek
te gaan, maar dat het ondoenlijk is om met iedere partij een persoonlijk gesprek te voeren. Een telefonisch
gesprek is haalbaar.
Verstuurd
Uitnodiging politieke partijen verkiezingen gemeenteraad
Het verslag 26 juni 2018 is goedgekeurd zonder wijzigingen.

6.

Gesprek Westvast Sportveldweg is geweest. Het plan ziet er goed uit. De omwonende rond Sportveldweg
worden goed betrokken bij voorgenomen bouwplannen.

7.

Bestuurszaken
Dorpsraadcafé verkiezingen van dinsdag 6 november. De commissie politiekcafé heeft twee weken geleden
overleg gehad. We hebben de uitnodiging gestuurd via de griffie en ook naar de partijen zelf. .De aanmeldingen
zijn er al binnen o.a. van D66, CDA, HAP, CDVP PvdA , een Haarlemmermeer en GroenLinks
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De invulling zal zijn dat er drie thema’s worden besproken. Er is behoefte aan wonen, groen om de hoek en
recreatie. Er is een enquête gemaakt en die gaat volgende week eruit.
Er komt een presentatie. De discussieleider is Stefan Schuurman van Meerradio. Er zijn ook een aantal
kandidaten bereid om vragen te stellen tijdens de avond.
Voorstel van de DRvoorzitter is dat iedereen minimaal 5 personen meeneemt voor 6 november.
Flyeren in Symfonie
Oktoberinformatiemarkt 13 oktober
De informatiemarkt vindt zaterdag 13 oktober plaats in het ontmoetingscentrum in Nieuw-Vennep van 11.00 tot
15.00 uur. over de ontwikkelingen op het gebied van meedoen, leven en wonen in Nieuw-Vennep.
De dorpsraad wil ook meedoen met een Kraampje van 10 tot 15 uur. Ben, Marcel, Peter melden zich bij deze
aan.
Mandaat Dorpsraad
De commissie Groen/ grijs heeft een brief opgesteld n.a.v. bomenkap Grenadierspoort zonder bemiddeling
dorpsraad. In feite moet de dorpsraad zelf meer zichtbaar worden, zodat bewoners zich automatisch melden bij
de dorpsraad. Besloten wordt om de brief niet te sturen naar de gemeente.
Park 21 – MER Heuvels Park21
Er komt komende week een stuk in het Witte Weekblad. In de basis is de dorpsraad blij met Park21, vanwege
meer bewoning is er wel meer recreatie nodig. Wel zetten we vraagtekens bij de industriegrond. De
Informatieavond hierover afgelopen zomer was goed georganiseerd, maar er blijven vragen over.
Verder komt er een andere verhaal bij over de verzilting van de polder door verhoogde druk.
Braakliggende terreinen
Dit gaan we half oktober publiceren, zodat dit kan worden meegenomen in de discussie tijdens het politiekcafé.
8.

Financiën
Overzicht t/m augustus-2018
Naar iedereen is de tussenstand gestuurd. We blijven binnen het budget, alleen de grote uitgaven komen nog.
Vrienden van de dorpsraad donaties zijn er weer. De subsidie voor 2019 is weer aangevraagd.

9.

Commissies en Wijkraden
a. Commissie JVC –
Pauline van de Tiny Houses was bij JVC. Ze is heel enthousiast, maar liep op tegen een aantal barrières. We
hebben haar wat tips gegeven. Zoals het formaliseren van haar doel door het openen van een stichting. Van haar
prijzengeld kan ze bijvoorbeeld met een 3d printer maquettes maken. Gewezen op Architect Vital Places Joost
Valk. Verder blijkt de grond te duur voor een Tiny buurtje. Mogelijk kan het Schipholfonds iets voor haar
betekenen.
Jordy van Duin van de Hype gaat weg als beheerder .De nieuwe beheerder heeft met Piet kennisgemaakt.
De kofferbakmarkt was leuk met enthousiaste mensen met leuke muziek etc. Het evenement was tegelijk met de
grazende zwaan, maar dat was geen probleem.
We hadden een evaluatiegesprek met Monica van Pier K. Ze was vol lof. Ze bieden aan om onze flyers te stijlen.
In december willen we een overdekte kerstmarkt maken. We proberen er iets groots van te maken
b. Commissie Groen en Grijs
Besproken is de Park 21 MER. Onze bevindingen van het Gebiedsteamoverleg, de notulen zijn te laat ontvangen
en niet volledig (actielijst ontbreekt).
Ontwerp bijeenkomst Kalsslagering. Bij de inloopavond zijn we geweest en de gemeente heeft de burgers goed
geïnformeerd. Het bord bij de kleurenspeelplaats is er nog niet.
Herinrichting bij het station is niet een verbetering. De Kiss & Ride bij het station is gevaarlijk. Op de
Venneperweg is er nu de plaats gemaakt, maar daar wordt te hard gereden . Het is wachten op ongelukken.
Bussen kunnen niet goed draaien. De bevoorrading van de broodjeszaak is lastig.
Verplaatsing van Groningen zal de commissie goed in de gaten houden
Fruittuinen t.h.v. de velden wordt niet onderhouden. Rob Blom zou het 1 jaar onderhouden. De bomen hebben
geen water gekregen in de droge zomerperiode. Volgens de gemeente was er een onderhoud voor 10 jaar
afgesproken. Dit wordt uitgezocht. Louise is in Zutphen geweest en daar hebben ze ook fruittuinen. Louise zal
met Marcel Leek contact opnemen.
Ratten en muizen overlast Kalslagerring flat 300.ook is er overlast van plasticzakken naast de containers.
Er is een brief gekomen van bewonersactie in Linquenda vanwege het maaibeleid.
c. Commissie Dierenvreugd –
Het loopt heel leuk bij Dierenvreugd en we krijgen veel complimenten. A.s. zaterdag is er een Klussendag. Er
wordt een kas opgezet en een aantal onderhoudsdingen. Opgeven bij Jan.
Op 27 okt is er een groot haloween feest. Korenbloem toneelvereniging maakt een scenario. Getsewoud heeft
ook Haloween Op 16 dec is er kerstmarkt en hebben we ook mensen nodig voor de voorbereiding en activiteiten
begeleiders zijn nodig. Het incasseren van de donateurs van de kinderboerderij gaat lastig de Rabobank werkt
niet proactief mee.. De kinderboerderij was heel blij met de donatie van Meerwinkel. In het aantal cliënten zit
een stijgende lijn.
d. Wijkraad Linquenda –
Marcel heeft Joop kort gesproken. Er moet een keuze gemaakt worden gaan we door met de wijkraad of niet?
Zolang er geen keuze gemaakt wordt kan niemand iets doen.

10.

Publiciteit
Enquête, Dierenvreugd Halloween, DR cafe, Pluspunt. Plantenbakken Symfonie zijn mooi gevuld.
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11.

Rondvraag
Voor het politiekcafé op dinsdag 6 november is er hulp nodig vanaf ‘s avonds 19 uur. Louise, Marcel, Ben,
Truus, Piet, Peter en Lyda komen helpen.

Actielijst d.d. 25-09-2018
Datum
verslag

Verslag
item

1.
2.
3.
4.

26-06-18
27-03-18
26-06-18
27-03-18

4.c

5.
6.
7.
8.

26-09-18
25-9-18
25-9-18
25-09-18

9d
7
11
11

9.

27-03-18

10.
11.
12.

25-04-17
27-03-18
28-02-17

9.a
7.f

11.
7.i
11.

Omschrijving

Gesprek Westvast Sportveldweg
Reclame dorpsraad op markante punt(en) grafisch ontwerp LvZ
Informatieve rondleiding Maatvast
Aanbieding overzicht braakliggende terreinen aan
gebiedsmanagement en opstellen persbericht.
Gesprek over bestuurlijke problemen bij wijkraad Linquenda
Oktoberinformatiemarkt kraampje Dorpsraad
Fruittuinen nabij veldenwijk ter hoogte van IJweg
Dorpsraad Café – hulp tijdens avond op 6 november;
Dorpsraad 2.0: MK in gesprek met jongerenwerkers en
gebiedsmanagement om jeugd/jeugdgemeenteraadsleden te betrekken
bij werk dorpsraad. MB wil hierbij graag betrokken worden.
Urgent Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.
Werving externe voor afvaardiging ORS
Onderzoek financiële middelen bewonersonderzoek 2017 in
samenspraak met het gebiedsmanagement.

Actie

Gereed

JK/MK
FE/LvZ
MK/PK
FE/PBm/MK

07-18
08-18
08-18
10-18

MK
MK, BH, PB
LvZ
LvZ, MK, BH,
TK,PK, PB, LR
MK/MB/cJVC

10-18
10-18
10-18
11-18

AB
MK/PB/AB
KG/TK/MK

12-18
12-18
01-19

12-18

