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

Aanwezig
:

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

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

Afwezig
:
Gasten
:
Onderwerp Verslag vergadering Algemeen Bestuur van 30 oktober 2018
:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Opening
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en opende vergadering om 19.30 uur.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
TK- De website Leven in Nieuw Vennep moet vanwege de subsidieregels nog ongeveer twee jaar
online blijven. Als voorbereiding op de afsluiting van dit project wordt gedacht aan een
videopresentatie van het dorp gemaakt door Vennepers met de mobiele telefoon. Henny Beijer
Communications zal hierbij adviseren /ondersteunen middels een werkgroepje en mogelijke inzet van
een stagiaire.
Correspondentie
Ontvangen
a. Kamer van Koophandel – inschrijving voorzitter
b. Gemeente Haarlemmermeer – schenkingsovereenkomst archief
Verstuurd
a. Verslag en actielijst vergadering algemeen bestuur van 25 september 2018
Verslag – het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Actielijst – de punten 1, 4 5, 6, 8 zijn afgehandeld.
Bestuurszaken
a. Dorpsraadcafé – Stand van zaken (PBm): De voorbereidingen,
locatie/uitnodigingen/programma/indeling zaal/persberichten/PR sociale media/posters flyers,
discussieleider) verlopen volgens schema. MK en PBm nemen aansluitend aan de vergadering
de presentatie nogmaals door. Alle politieke partijen , behalve SRH, zullen aanwezig zijn. Per
onderwerp (Wonen/leegstand/Park 21) , zullen door loting 4 partijen aan een onderwerp
worden toegewezen. Zaterdag 3 november wordt er in winkelcentrum Symfonie nog geflyerd.
b. Vacatures penningmeester, secretaris en vertegenwoordiger ORS (MK) – Om stagnering op
bestuurlijk niveau te voorkomen, bij uitblijven van spontane aanmeldingen vanuit het
algemeen bestuur, zullen de vacatures in de volgorde penningmeester-secretarisvertegenwoordiger ORS worden ingevuld. Indien noodzakelijk blijft secretaris JK aan tot
medio/eind 2019.
c. Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (PBm) – Het voorstel van PBm (vertegenwoordiger in
de ORS) om LBBL onvoorwaardelijk te steunen bij hun streven om de groei van Schiphol te
stoppen (‘Samen de luchtvaartgroei stoppen’; samen te werken aan een duurzame en gezonde
luchtvaart in Nederland. De negatieve gevolgen van luchtvaart voor klimaat, mens en milieu
moeten drastisch verminderen) wordt na uitgebreide discussie met 6 tegen 4 stemmen
aangenomen.
d. Wijkraad Linquenda (MK) – Wijkraad Linquenda wordt opgeheven wegens geringe
belangstelling vanuit de wijk voor vacatures op bestuurlijk niveau. Nagegaan zal worden of en
op welke manier de dorpsraad vertegenwoordiging van de wijk zou kunnen overnemen.
e. Eindejaarvergadering – De datum is vastgesteld op dinsdag 11 december en de locatie moet
nog definitief worden bepaald.
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7.
8.
9.

10.
11.
12.

Pauze
Financiën
Commissies en Wijkraden (standaard spreektijd commissie is 5 minuten)
a. Commissie JVC – Niet in vergadering geweest
b. Commissie Groen en Grijs – De commissie heeft de voorkeur uitgesproken de vergadering
Gebiedsoverleg Nieuw-Vennep van 18.00 tot 20.00 uur te houden. (inmiddels door
gebiedsmanager Maarten Treep geaccordeerd).
Aanwezigheid/zichtbaarheid van wijkagenten baart zorgen. De teamchef van de politie zal
gevraagd worden om in het Gebiedsoverleg een toelichting te geven. Zie verder het verslag
van de cG&G van 9 oktober jl.
c. Commissie Dierenvreugd – Het Halloweenfeest was een succes. Met de aanleg van een
groentetuin met kas is onder leiding van de stichting Paraat een aanvang gemaakt.
d. Wijkraad Linquenda - Afwezig
e. Wijkraad Getsewoud - Afwezig
Publiciteit
Dorpsraadcafé, resultaat enquête, Schiphol, braakliggende terreinen en Laila Bouterse.
Rondvraag
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit, bedankt de voorzitter allen voor hun inbreng en sluit de
vergadering om 21.40 uur.

Datum
verslag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

27-0318
26-0618
25-9-18
30-1018
30-1018
27-0318

25-0417
27-0318
28-0217
30-1018

Versla
g item

9.a
11
6.d.
6.e.

11.
7.i
11.
3.

Actielijst d.d. 30-10-2018
Omschrijving

Actie

Geree
d

Reclame dorpsraad op markante punt(en) grafisch
ontwerp LvZ
Informatieve rondleiding Maatvast

FE/LvZ

08-18

MK/PK

08-18

Fruittuinen nabij veldenwijk ter hoogte van IJweg
Gesprek met aftredende bestuur wijkraad Linquenda
over opheffing wijkraad
Offerte vragen eindejaarsvergadering

LvZ
MK

10-18
11-18

TK

11-18

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 penningmeester, secretaris en externe voor
afvaardiging ORS
Onderzoek financiële middelen bewonersonderzoek
2017 in samenspraak met het gebiedsmanagement.
Video-impressie voor LINV m.b.v. Beijer
Communicatie; deelname geïnteresseerden in
werkgroep.

MK/MB/cJV
C

12-18

AB

12-18

AB

12-18

KG/TK/MK

01-19

TK/AB

10-19

