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Jaarverslag 2019 
 
Algemeen 

 

Bestuurlijk 
De wijkraad Linquenda is in 2019 gestopt en wordt qua activiteiten (denk aan groen en grijs) 
overgenomen door Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep. Willemijn van Klingeren zal zaken voor Linquenda 
agenderen bij de DR. De wijkraad Getsewoud houdt een winterslaap en het Activiteiten Team Getsewoud 
(ATG) blijft voortbestaan. Hoe het verder moet met De Vennepse Raden is nog onduidelijk. 
Per 1 november heeft Louise van Zandvoort de secretarisfunctie overgenomen van Jan Kiel. 

 
Commissies 
In 2019 hebben de Dorpsraad en/of de diverse commissies (commissie Groen en Grijs, commissie Jeugd 
Veiligheid Cultuur, commissie Dierenvreugd, Koepelcommissie) weer aan allerlei activiteiten deelgenomen 
of zelf georganiseerd. Zie hiervoor de jaarverslagen van de respectievelijke commissies. Dit jaar is er 
geen jaarverslag van de commissie Dierenvreugd. De activiteiten van de Koepelcommissie zijn 
opgenomen in het jaarverslag van JVC. 

 

Extern overleg 
In september 2019 is er ‘gefietst met de raad’. Daar is een start gemaakt om het centrum als speerpunt 
neer te zetten voor het jaar 2020. 
Er zijn initiatieven ontplooid vanuit de gemeente voor participatie van Nieuw-Vennep West.  
De maandelijkse vergadering met Marcel Leek is nu opgegaan in die van het Gebiedsoverleg (GO).  

De dorpsraad wordt als een volwaardige gesprekspartner gezien voor de gemeente. 

 

Tot slot DR 2.0 
Er is een start gemaakt om de Dorpsraad beter te voorzien van handvaten door middel van het 

vaststellen prioriteiten voor verschillende onderwerpen. Dit zal in 2020 verder worden uitgewerkt.  

 
 

Commissieleden: 

 
Jeugd, Veiligheid en Cultuur (JVC): 

Piet Kwak (voorzitter), Connie van Breemen, Ben Haspels, Frans Engelander en Louise van Zandvoort 

 
Groen en Grijs (G&G): 

Peter Bootsman (voorzitter), Frans Engelander, Ben Haspels, Willemijn van Klingeren, Lyda Rodenhuis, 

Mart van Staveren en Louise van Zandvoort 

 

Dagelijks Bestuur: 

Marcel Klein (voorzitter), Jan Kiel (secretaris - per 1 november Louise van Zandvoort), Martijn Schouten 

(penningmeester), Piet Kwak en Peter Bootsman  
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Jaarverslag Jeugd, Veiligheid en Cultuur 
In 2019 hebben wij 4 keer vergaderd: 6 maart, 17 april, 12 juni, 2 oktober 
 

Jeugd: 

• Veel overlast van de jeugd in en om de Symfonie. Na klachten van klanten en ondernemers en 
veel (negatieve) aandacht in de pers heeft een gesprek met alle betrokkenen uiteindelijk het 
gewenste effect gehad 

• Er is een JOP in het centrum geplaatst 

 

CRWH: 
• Netwerklunches:  

o We blijven deze bezoeken om letterlijk binding te houden met verschillende organisaties 
die mogelijk bij de DR betrokken kunnen worden indien bepaalde onderwerpen nader 
besproken dienen te worden 

• Gebiedsoverleg:  
o Meerdere disciplines zijn betrokken en zorgen voor korte lijntjes; echter niet altijd met 

een gewenst resultaat door de DR 
• Leven in Nieuw Vennep (LINV):  

o Dit jaar opgeheven per 31 juli 2019 
 
Openbare Orde en Veiligheid: 

• Politie: 

o Gesprekken vinden plaats tijdens gebiedsteamoverleg.  
o Het blijft een probleem om de daadwerkelijke cijfers boven water te krijgen 

 
Public Relations: 
Verschillende AB vergaderingen zijn aan dit onderwerp besteed. Daaruit zijn een aantal lijstjes naar voren 
gekomen: 

Ergernis top 5 Groen / openbare werken Democratie en bestuur 

Top 5 bereikte issues Veiligheid Cultuur 

Economie Wonen Sport 

Onderwijs Zorg / Sociaal domein / welzijn Financiën 

Jeugd Duurzaamheid Verkeer 

Met als speciale aandachtsgebieden:  

• Centrum, Pionier, Bols, Nieuw-Vennep West 
• Woninginbraken, criminaliteit, verkeer 

• Park21, Venneperhout, Dorpsgroen 
• Wegen, fiets- en wandelpaden, parkeren 
• Grond-, water- en luchtverontreiniging, geluidshinder 
• Geluid, verkeer, jeugd 
• Gemeente, gebiedsmanagement en wijkraden 

Een aantal zaken dienen verder uitgewerkt te worden: 

• Wie werpt zich op als PR-coördinator 
• Wie schrijft of schrijven de gewenste teksten 
• Welke doelgroep kiezen we eerst 
• Welke fysieke middelen hebben we nodig (folders, flyers, visitekaartjes) welk e-mailadres 

gebruiken dorpsraadleden 
• Wie verzorgt de fysieke middelen 
• Bepaling financiële middelen 

 
Koepelcommissie: 

Vele activiteiten welke nu traditioneel op de kalender kunnen worden gezet:  
 

• 5 mei viering 
• Cultuur Festival (voorheen Full colour festival) 
• Watson festival 
• Burendag 

• Kerstmarkt 
 
Goede samenwerking met organisaties als Stichting Maatvast, Pier K, vluchtelingenhulp, voedselbank en 
Transportmuseum. 
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Jaarverslag commissie Groen en Grijs 
In 2019 hebben wij 9 keer vergaderd: januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober en 
november. 

 
Groen: 
Park21 

• Zorgen om MER, toegankelijkheid, vervuilde grond. Het plaatsen van grote bergen lijkt van de 
baan. Activiteiten zorgen voor veel aanloop: fietsers en ruiters, hardloop- en- en 
wandelevenementen, PARK21 Zomerweken keren jaarlijks terug. De komst dit jaar van de 
rugbyclub Haarlemmermeer Hawks en het Electric Motorcross Park naar het gebied, zorgen naast 
die van de twee speeltuinen, de biologische moestuin en het Klimpark voor nog meer bezoekers.  

In september hebben we een presentatie gekregen van de huidige stand van zaken. 
Kerstboom 

• De kwaliteit blijft een probleem, ondanks extra voeding, aanpassing grondverbetering en water. 
Frans Engelander heeft kerstlichten gekocht voor de feestmaand december. 

Sportveldweg 
• In september was alles verkocht, is alles geruimd en gerooid en daarna bleef het stil. 

Boomrooilijst 
• Omdat er in 2018 geen lijst was, was die van 2019 (te) groot, we vragen om hier rekening mee 

te houden. 
Venneperhout 

• Eigenaar is Staatsbosbeheer, geld voor onderhoud komt van de gemeente. Gemeente kan de 
grond echter niet kopen. 

Schoonmaakactie 

• 23 maart meegedaan aan NL schoon. 
Biodiversiteit 

• Maaibeleid is geaccepteerd, bochten worden goed bijgehouden. Meer biodiversiteit door minder te 
maaien. 

Losloopgebied 
• Bosstraat is nu toegewezen losloopgebied. 

Water geven 

• Droge(re) zomers zorgen voor problemen bij beplanting. Water geven door gemeente laat nog te 
wensen over. 

Van Haeringenplantsoen 
• Fase 1 gestart. 
• Fontein gemaakt. 

 

 

Grijs: 
Schiphol 

• ORS vervanger is moeilijk te vinden. 
• DR wil blijven meedenken over toekomst Schiphol. 

Braakliggende terreinen: 
• Nog geen actie vanuit de gemeente om hier actief op te reageren. Nogmaals aangekaart op 28 

september bij fietsen met de raad. 
Station 

• Aanpassing van Kiss&Ride zorgt voor gevaarlijke situaties. Men keert op de weg om mensen af te 
zetten. Er zijn 60km borden geplaatst en de belijning is aangepast. 

Centrum Nieuw-Vennep 

• Leegstand en braakliggende terreinen zijn een doorn in het oog bij velen, zowel bij bewoners als 
bij ondernemers. Gemeente kan niet altijd ingrijpen aangezien de verschillende panden en 

terreinen geen publiek bezit zijn. 
Rotonde Oosterdreef/Venneperweg 

• Goed contact met de fietsersbond en aanbevelingen doorgestuurd naar de gemeente. Men zal nu 
in 2020 starten met de aanleg. 

Warande 
• Een aantal bewoners maakt zich zorgen over de bereikbaarheid voor nooddiensten. Dit wordt nu 

meegenomen in een groter plan met betrekking tot de renovatie rioleringen. 
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Moskee 

• Takwa wordt gesloopt. 
Bereikbaarheid Beurtschipper 

• Bij slecht weer vele auto’s. Hagen zijn gesnoeid voor beter zicht en handhaving gaat beter 
controleren. 

Bruggen Beurtschipper 
• Zijn geplaatst. 

Kleurenspeeltuin 

• Bord met spelregels geplaatst. 
Help Nederland vooruit 

• Op 9 maart is er €3000 opgehaald als startbedrag voor een Social Sofa 
Fietspad IJweg 

• Eind 2019 gereed – goed geasfalteerd. 
• Fiets- en voetpaden Nabuccosingel (tussen Vivaldisingel en Rigolettosingel) opnieuw bestraat. 

Idem met voetpaden tussen de woningen. 

 
Tot slot: In 2019 is Trello een volwaardig onderdeel geworden in de G&G vergaderingen: het monitoren, 

een beter overzicht, aanpassingen die iedereen kan (in)zien, blijken nog steeds van toepassing. 
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Financieel jaarverslag 2019 
 
Inleiding 

Stichting Dorpsraad heeft ook over 2019 een gedegen resultaat. Door de inzet van de vele vrijwilligers 

zijn er meerdere geslaagde evenementen georganiseerd. Mede door inzet van de verschillende 

commissies staat Dorpsraad 2.0 stevig op de kaart. 

Doelstelling van de Dorpsraad is de ontvangen subsidies zo effectief mogelijk te besteden voor de 

bevordering van de participatie in Nieuw-Vennep en verbeteren van de leefbaarheid in ons mooie dorp. 

Vrienden van Nieuw-Vennep 
Van groot belang voor Dorpsraad zijn de vrienden van de Dorpsraad. Deze vrienden geven een solide 

basis en erkenning aan het werk van de Dorpsraad. De vrienden hebben in 2019 in totaal EUR 1.032,50 

gedoneerd waardoor de totale schuld aan de vrienden is toegenomen tot een totaal van Euro 10.880,41. 

Overschot & Tekort 
2019 laat een bescheiden overschot zien van EUR 691,48. Dit overschot is iets vertekend omdat 

geplande activiteiten voor een dorpscafé aangaande het Centrum van Nieuw-Vennep in goed overleg met 

de gemeente is uitgesteld tot 2020. Het bestuur verwacht dan ook dat het overschot dan ook ten goede 

gaat komen voor dit doel volgend jaar.  

De positieve financiële ontwikkelingen en continue steun van de Vrienden van Nieuw Vennep laten wel 

toe om jaarlijks grotere investeringen te doen ten behoeve van de participatie en leefbaarheid in Nieuw 

Vennep. 

Algemene reserve 
De totale aanwezige Liquide middelen zijn EUR 23.696,66. De algemene reserve is EUR 17.362,87. Het 

positieve bedrijfsresultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. 

Aanbevelingen 
De financiële situatie toont een grote mate van continuïteit aan van Stichting Dorpsraad. De reserves 

laten het toe om meer middelen aan te wenden voor verbetering van Nieuw-Vennep.  

 


