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Jaarverslag 2018
Algemeen
Bestuurlijk
Marcel Klein heeft per 1 januari de voorzittershamer van Peter Bokhorst overgenomen, maar de functie
vicevoorzitter is nog vacant. Peter Bootsman, voorzitter van de commissie Groen en Grijs, is na het vertrek van Joep
Aalbers als lid van het dagelijks bestuur benoemd. Niet alle vacatures konden worden ingevuld, o.a. de functie van
vicevoorzitter. Versterking van het dagelijks, algemeen bestuur als zowel van de commissies blijft een
aandachtspunt.
Penningmeester Truus Klerk heeft per 31 december 2018 afscheid genomen als bestuurslid van de dorpsraad.
De vacature is opgevuld door Martijn Schouten, die in januari 2019 officieel als bestuurslid, in de functie van
penningmeester, zal worden benoemd.
De wijkraden Linquenda en Getsewoud kampten met bestuurlijke problemen en hebben daardoor veelvuldig
verstek laten gaan bij de vergaderingen van het algemeen bestuur. Eind 2018 is uit onofficiële bronnen vernomen
dat wijkraad Linquenda wordt opgeheven. De geformaliseerde samenwerking tussen dorpsraad en de wijkraden in
de Vennepse raden komt hierdoor op losse schroeven te staan.
Commissies
In 2018 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 bijlage 1 en de jaarverslagen van de respectievelijke commissies).
Het op 6 november 2018 gehouden politiek Dorsraadcafé, in relatie met de gemeenteraadsverkiezingen, was
zeer succesvol. De opkomst van zowel dorpsinwoners als politiek partijen was overtrof de verwachtingen.
Extern overleg
In tegenstelling tot 2017 verliep het participatietraject met de gemeente beter. Met name het Gebiedsoverleg
Nieuw-Vennep verloopt na de start van de herstructurering (meer centraal, verbeterde verslaglegging, tijdige
informatie) aan het begin van 2018 steeds meer naar tevredenheid.
Vertegenwoordiging door wijkraad Getsewoud namens dorpsraad en wijkraden aan het halfjaarlijks overleg met
de gemeente was ronduit slecht en zal begin 2019 nieuw vorm moeten worden gegeven.
Er werd volop geparticipeerd in de gesprekken over de inrichting van Park 21 en met name over het opbrengen
van industriële grond uit Amsterdam. De Dorpsraad heeft in samenwerking met LTO het onwenselijke hiervan te
kennen gegeven en gepleit voor een andere oplossing voor heuvelvorming.
Eind 2018 werd de dorpsraad uitgenodigd voor deelname aan participatietraject Woningbouw Nieuw-Vennep
West.
Rond de projectgroep Gebiedsprogramma Online is het stil gebleven.

Jaarverslag commissie Groen en Grijs
In 2018 hebben wij 8 keer vergaderd: januari, februari, maart, april, mei, september, oktober en november.

Groen
Park21:
 Zorgen om de (licht) vervuilde grond die men wil gebruiken om heuvels aan te leggen. DR heeft een
eigen MER rapportage overhandigd aan de gemeente,
 Onduidelijk beleid t.a.v. verhuizing boerenbedrijven - LTO en gemeente gaan hierover,
 Activiteiten in de zomer waren een succes.
Bomenplan:
 Kerstboom – De gemeente is eigenaar van deze boom. Deze ziet er niet goed uit. Vraag hoe dit op te
lossen ligt bij de gemeente,
 Sportveldweg – de omwonenden worden goed geïnformeerd over de stand van zaken. Wij zijn gepolst
over de te rooien bomen. Geen probleem indien deze (ergens anders) vervangen worden,
 Boomrooilijst – geen lijst gekregen voor 2018,
 Venneperhout – Eigenaar is Staatsbosbeheer, geld voor onderhoud komt van de gemeente. Gemeente
kan de grond echter niet kopen.
Schoonmaakactie:
 In maart hebben leden van de dorpsraad meegeholpen met de (nationale) schoonmaakactie. Door de
groene jasjes te dragen is er ook meer ‘ruchtbaarheid’ gegeven aan het bestaan van de dorpsraad.
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Biodiversiteit:
 Het was toegepast bij de hockeyvelden; de grond is echter omgeploegd dus niets meer te zien,
 Bermen lukt beter, ook al is zorgt het beperkte maaibeleid soms voor gevaarlijke situaties bij bochten: dit
dient bij de gemeente gemeld te worden.
Plantenbakken:
 Drainagegaten zijn geboord en de bakken zijn gevuld met planten.
Van Haeringenplantsoen:
 Eerder anticiperen op emotionele gevoelens bij omwonenden/bewoners  Participatie,
 In december 2018 is men met de werkzaamheden begonnen.
PFOS
 Onduidelijke oorzaak (Brandweer? Schiphol hangar incident 2008?)
o Steekspel tussen gemeente en rijk, voorlopig wordt er zo min mogelijk gebaggerd

Grijs
Schiphol:
 Naast ORS bestaat nu ook LBBL – Genuanceerd stuk dat de DR zich hierbij aansluit omdat we willen dat
alle aspecten in de luchtvaart bekeken moeten worden om tot een gewogen besluitvorming te komen.
Aansluiting bij LBBL betekent dat we niet alleen samen sterker staan maar ook geïnformeerd worden
over de stand van zaken over luchtvaart in het algemeen in geheel Nederland.
 We steunen het onderzoek naar een luchthaven in zee
Speeltuin (naast Pier K):
 Bordje met toegang/gebruikersinformatie is, na lang aandringen van de DR, eindelijk geplaatst
Braakliggende terreinen:
 Overzicht overhandigd aan de gemeente, de nieuwe wethouder zal hier op terug komen bij DR
Station:
 Aanpassing van Kiss&Ride zorgt voor gevaarlijke situaties. Foto’s zijn genomen en de gemeente is, via
gebiedsteam, geïnformeerd. Helaas nog geen oplossing. ProRail, gemeente en NS moeten dit ‘oplossen’
 Deelfietsenplan, 75 stuks: stand van zaken: gebruik onbekend
Centrum Nieuw-Vennep:
 Leegstand en braakliggende terreinen zijn een doorn in het oog bij velen, zowel bewoners als
ondernemers. Gemeente kan niet altijd ingrijpen aangezien de verschillende panden en terreinen geen
publiek bezit zijn.
 Fietsnietjes: nog niet verder uit elkaar geplaatst.
Rotonde Oosterdreef/Venneperweg
 Aanbevelingsrapport is naar de gebiedsmanager gestuurd, inmiddels heeft ons stuk al in het HD gestaan
en heeft de fietsersbond gereageerd.
Warande
 Een aantal bewoners maakt zich zorgen om de bereikbaarheid voor nooddiensten n.a.v. een incident met
de brandweer hoogwerker. Gemeente gaat met deskundige kijken voor tijdelijke maatregelen. In 2020
staat de straat op de lijst voor grondige renovatie.

Algemeen
Overleg met gemeente:
 De vergadering in SC met Marcel Leek:
o Groen en Grijs worden samengevoegd in 1 vergadering
 Gebiedsvergadering vanaf april 2018
o Nieuwe vorm van overleg met alle andere disciplines in plaats van vergadering in SC
o Positief is dat we ook ‘meegaan’ in de verzendlijst naar omwonenden bij uit te voeren
werkzaamheden
o Notulen achteraf komen erg laat waardoor het te kort dag wordt om te reageren. Op ons
verzoek is dit na augustus opgepakt en notulen komen nu wel op tijd met besluitenlijsten
o 16.00 uur verandert voor 2019 naar 18.00 uur (met broodjes!).
o Data: 7 februari, 11 april, 13 juni, 22 augustus, 17 oktober, 12 december 2019
 We willen graag een langetermijnvisie t.a.v.
 Boomrooilijst (achtergebleven i.v.m. nieuwe aanbestedingsopdracht)
 Fietspaden (lekke banden door o.a. vuurdoorns, slechte stand wegdek IJweg)
 Participatie
Voorzitterschap:
 Per maart is Peter Bootsman officieel voorzitter G&G
 Om de werklast te verdelen gaan de G&G leden (uitgezonderd Willemijn en Bas), per toerbeurt, naar de
Dagelijks Bestuur (DB) vergaderingen. Dit is niet de wens van overige leden van het DB
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Dorpsraad komt naar je toe:
 In 2018 geen ronde gedaan. Misschien komt het in DR 2.0 (in een andere vorm) terug
Inhuren dendroloog:
 Op de planning voor 2019 (ook budgetafhankelijk) om ook een onafhankelijk onderzoek te hebben
tegenover de gemeente
Politiek Café:
Succesvol afgesloten: Grote belangstelling, goede gespreksleider, prima locatie, uitstekend voorbereid
Wijkraden Getsewoud en Linquenda:
 Linquenda: Eind 2018 stopgezet.
 Getsewoud: Begin 2019 ‘pauzestand’. Vooralsnog alleen nog doorgang met activiteitencommissie
Tot slot DR 2.0:
 Overzicht in Trello van de te monitoren zaken: beter overzicht, aanpassingen kan iedereen zien, hoeft
niet te worden bijgehouden in Word of Excel en op het einde van het jaar is er een overzicht wat er is
afgehandeld – we kijken in 2019 of dit goed werkt
 We dienen ons te beraden hoe we meer gedaan krijgen van de gemeente bij zaken die vanuit de DR
worden aangekaart: het blijft nu vaak bij aangeven en monitoren. Hoe krijgen we de gemeente meer
bewust?
 Meer bekendheid geven aan het bestaan van de Dorpsraad: Banners worden gemaakt, dit onderdeel PR
is bij commissie JVC terecht gekomen

Commissie Jeugd Veiligheid Cultuur
In 2018 hebben wij 5 keer vergaderd: februari, april, juni, september en november.
Jeugd:
 Geld van gemeente uiteindelijk besteed aan
o Gerealiseerd: een multimedia centre:
 http://www.menes.nu/#!ideeen/multimediastudio-in-de-hype/
o (Nog) niet gerealiseerd: een Freerun park.
o http://www.menes.nu/#!ideeen/freerunning-parkour-in-nieuw-vennep/
 De Hype:
o Er is een nieuwe beheerder. Wij gaan hem volgend jaar uitnodigen omdat hij dan de tijd heeft
gehad om zijn visie van/voor de Hype te ontwikkelen
 Jeugdoverlast:
o Vanuit de straatcoaches wordt er veel (onzichtbaar) werk verricht
o Bij speciaal jeugdoverleg met de gemeente sluit JVC aan
Cultuur:
 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
 Gebiedsteamoverleg:
o In de nieuwe opzet een verbetering omdat meerdere disciplines erbij betrokken zijn
 Leven in Nieuw Vennep (LINV):
o Film over ‘1 dag in Nieuw-Vennep’ wordt gemaakt als afsluitend project
 Aanwezig op Informatiemarkt en ‘Meer voor elkaar’
o Goede plek om donateurs te werven en te netwerken
Veiligheid:
 Politie:
o Gesprekken vinden plaats tijdens gebiedsteamoverleg.
o We vinden dat er te weinig wijkagenten zijn en dat er meer inzicht moet komen in de
criminaliteitscijfers. Niet alleen conclusies maar ook feiten dienen te worden gepresenteerd
 Bord bij de speeltuin om overlast te kunnen aanpakken:
o Deze is geplaatst
Tiny Houses:
Pauline Maat heeft de tweede prijs gewonnen met haar ‘tiny houses’ voorstel. Zij heeft haar voorstel
gepresenteerd en aangegeven waar er knelpunten zaten. JVC kan fungeren als sparringpartner, er kan gebruik
worden gemaakt van ons netwerk en de vervolgstappen zijn concreet gemaakt.
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Public Relations:
Nieuw onderdeel in de JVC activiteiten. Hoe krijgen we de naamsbekendheid van de DR beter ‘tussen de
oren’ van elke Venneper? Speerpunt voor 2019.
Koepelcommissie:
 Vele activiteiten welke nu (bijna) traditioneel op de kalender kunnen worden gezet: 5 mei viering, full
colour festival, kofferbakmarkt en kerstmarkt. Goede samenwerking met organisaties als Stichting
Maatvast, Pier K, vluchtelingenhulp, voedselbank en Transportmuseum.
Tot slot DR 2.0:
 Meer betrokkenheid, meer invloed?
 Niet alleen organisatie maar ook participatie, innovatie, (de)centralisatie, coördinatie?
PR zal dan ook in 2019 een krachtig instrument zijn om ons beter te profileren.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018
Samenvatting
De Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een positief resultaat van € 23,93.
Bestuurlijk
In het bestuur ging de nieuwe voorzitter voortvarend aan de slag. De penningmeester kondigde haar vertrek aan en
gelukkig werd daarvoor ook een opvolger gevonden, die met ingang van januari 2019 aan de slag gaat.
Voor boerderij Dierenvreugd werd een zeer actieve voorzitter van de commissie gevonden en komt er weer
structuur in de activiteiten.
Muziekkoepel
De muziekkoepel stond dit jaar weer centraal bij veel verschillende activiteiten. Het is mooi om te zien dat
sommige evenementen al een traditie beginnen te worden en door heel verschillende doelgroepen bezocht
worden. Hoewel het weer natuurlijk een belangrijke factor is bij al deze bijeenkomsten, hebben we in december
kunnen zien dat we ook bij zeer slechte weersomstandigheden nog een erg geslaagde activiteit kunnen houden.
Dankzij de inspanning van vele vrijwilligers kon het kerstfeest naar binnen worden verhuisd. Daardoor konden niet
alle activiteiten worden uitgevoerd, maar de bezoekers hadden toch een hele gezellige kerstmarkt.
Dierenvreugd
Op Dierenvreugd werden mooie activiteiten gehouden, waar kinderen met hun (groot)ouders, maar ook veel
mensen met een verstandelijke beperking met veel plezier aan konden deelnemen.
Helaas trok een sponsor die de boekhouding voor ons zou verzorgen zich aan het eind van het jaar terug. Inmiddels
is daarvoor een nieuwe sponsor gevonden.
Reserves en voorzieningen
De ‘reserve apparatuur / website’ hebben we dit jaar niet hoeven aanspreken, en is op hetzelfde niveau
gebleven. Ook de reserve ‘ondersteuning’ , bedoeld om externe ondersteuning in te kunnen huren, zoals
bijvoorbeeld juridische hulp, is op hetzelfde niveau gebleven.
Donateurs
De gemeente Haarlemmermeer bezuinigt op een aantal subsidies. Om gebruik te kunnen maken van een
wijkbudget, moet bijvoorbeeld een gedeelte van de activiteit uit andere middelen worden bekostigd. Door steeds
actief donateurs en sponsoren te werven, blijft het mogelijk om te participeren en activiteiten te organiseren.
Wij hadden in 2017 321 donateurs, waarvan 11 bedrijven. In het jaar 2018 zijn er 4 nieuwe donateurs
bijgekomen. In totaal hebben we, net als in 2017, € 1675,00 aan donaties ontvangen.
Leven in Nieuw-Vennep
Het volkscultuurproject “Leven in Nieuw-Vennep” heeft dit jaar weer een tiental nieuwe bijdragen geplaatst op
de website. Ook wordt gewerkt aan een bijzonder project om te zijner tijd alles mee af te sluiten.
Samenwerking
Helaas functioneren de beide wijkraden van Nieuw-Vennep op dit moment niet goed, waardoor er in 2018 geen
mogelijkheden waren om samen te werken.

