Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
Voor een betere woon- en leefomgeving
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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), Marcel Klein (MK, vz), Willemijn van Klingeren (WvK), Piet Kwak (PK), Lyda Rodenhuis (LR), Mart van
Staveren MvS), Louise van Zandvoort (LvZ).
Martijn Schouten (MS, pm)
Verslag vergadering Algemeen Bestuur
29 januari 2019/19.30 uur
Het Trefpunt

Opening
Voorzitter Klein heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering om 19.35 uur.
Vaststelling agenda
Toevoegen: punt 8. a. Benoeming kascommissie
Mededelingen
a. Gesprek met voorzitter dorpsraad Lisserbroek door cG&G en dagelijks bestuur m.b.t. ervaringen participatie
nieuwbouw Lisserbroek – Zinvol gesprek inzake: participatie, verwachtingen, betrokkenheid inwoners verhogen,
groot tijdsbeslag. Wordt vervolgd.
b. Informatieve rondleiding door Maatvast is vastgesteld op 12 februari.
Correspondentie
Ontvangen
a. Verstuurd
b. cG&G - Advies aanleg rotonde Oosterdreef naar gebiedsmanager Nieuw-Vennep
Verslag/actielijst vergadering algemeen bestuur van 11 december 2018.
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld
Actielijst: De punten 1, 2, 3 en 4 zijn afgehandeld.
Bestuurszaken
1. Benoeming nieuwe penningmeester (MK) – De voordracht van het dagelijks bestuur om Martijn Schouten als
bestuurslid en penningmeester te benoemen wordt unaniem aangenomen.
2. Stand van zaken wijkraden Linquenda en Getsewoud.(MK) – Van de wijkraden nog steeds geen officieel bericht
ontvangen over opheffing. Dorpsraad Nieuw-Vennep zal zich wel gaan beraden over opname van de wijken in
haar werkgebied.
3. Project Etmaal Nieuw-Vennep (MK) – Het originele project, een video vervaardigen met mobiele telefoons en
inzet van inwoners, komt niet van de grond en er zijn sterke twijfels over de haalbaarheid. Besloten wordt het
project te stoppen en te onderzoeken welk project, in eigen beheer, ervoor in de plaats kan komen.
4. Dorpsraad Komt naar je toe (MK) – De resultaten van de vorige acties (bekendheid dorpsraad, betrokkenheid
inwoners vergroten, pijnpunten leefomgeving in kaart brengen) worden als onvoldoende ervaren. Gebleken is dat
door deelname aan losse acties, Nederland Schoon - Park 21 - activiteiten Kinderboerderij en Koepelcommissie
effectiever zijn. De commissie Jeugd Veiligheid Cultuur zal de coördinatie van deze nieuwe aanpak verzorgen.
Besloten is om aan NL schoon op 23 maart mee te doen.
5. Dorpsraad Café 2019 (MK) – Dit onderwerp wordt een vast punt op de agenda. Nu nadenken over aansprekend
onderwerp/tijdstip/organisatie.
6. Dorpsraad 2.0 (MK/PBm) – De vergadering van 26 februari zal hoofdzakelijk in het teken staan van een
brainstormsessie om vernieuwing van de dorpsraad te bewerkstelligen. De resultaten van de sessies 2009 en 2013
plus een concept aandachtsgebieden zal worden toegestuurd, zodat eenieder zich op de sessie kan voorbereiden.
7. Inzet social Media (MK) – Voormalig penningmeester Truus Klerk heeft het beheer van dorpsraadpagina op
Facebook aan Mart van Staveren overgedragen. Afgesproken wordt dat artikelen voor de website ook zoveel
mogelijk op Facebook worden gepubliceerd.
Pauze
Financiën
a. Louise van Zandvoort en Corrie van Breemen worden als lid van de kascommissie benoemd.
Commissies en Wijkraden (standaard spreektijd commissie is 5 minuten)
a. Commissie JVC – Jeugdoverlast winkelcentrum Symfonie zeer zorgelijk. Ondernemers en gemeente hebben
vanavond een bijeenkomst, waarbij de dorpsraad aanwezig is, om de overlast in kaart te brengen. De Dorpsraad
zal dit onderwerp op de agenda van het gebiedsoverleg Nieuw-Vennep plaatsen.
a. Koepelcommissie – In het kader van 75 jaar vrijheid is de commissie door OV Beatrix benaderd om
deel te nemen aan de organisatie van o.a. Vrijheidsmaaltijden. Andere partijen zijn Pier K, Nederlands
Transport Museum, Meerwaarde, Maatvast, OVHZ.
Ondersteuning bij de organisatie van het Watsom festival, een Thais feest op 8 en 9 juni met als goede
doel de Watsom tempel in Thailand, verloopt goed.
De voorbereidingen voor het Full Colour festival op 29 juni zijn in gang gezet.
b. Commissie Groen en Grijs
-Van Bas de Bruijn is 21 februari afscheid genomen als lid van de cG&G.
-Het vernieuwde overleg met het gebiedsteam, inclusief verslaglegging, verloopt naar wens.
-Genomineerd voor subsidiëring van een Social Sofa in de Fruittuin Getsewoud bij het project Buurtverbeteraar
ING. Nu wachtende uitslag van de verkiezing.
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Volgens verkregen informatie zou het onderhoud van de Fruittuin Getsewoud na tien jaar overgaan naar de
gemeente. Dit is schijnbaar niet gebeurd, gezien de verwaarloosde staat van de tuin. Zal met het gebiedsteam
worden besproken.
-Het overzicht braakliggende terreinen is naar het gebiedsteam doorgestuurd.
-De reactie van de Fietsersbond Haarlemmermeer op de aanleg van de rotonde Oosterdreef-Venneperweg ook
naar het gebiedsmanagement doorgestuurd.
-Aan de IJweg is een boerderij verkocht en er gaan geruchten dat hier industriegrond uit Amsterdam opgeslagen
zal worden. Navragen bij het gebiedsmanagement.
-De actie Tegengaan verkeersoverlast bij het HVC heeft geresulteerd in een parkeerverbod, instelling Kiss en
Ride en strengere handhavingstoezicht.
-Bijeenkomst Biodiversiteit: Gebruikmaking van aanwezige of nieuwe mogelijkheden m.b.t. planten, bloemen,
bomen om insectenpopulatie te bevorderen voor b.v. Fruittuin en is daarmee al rekening gehouden vernieuwing
Van Haeringenplantsoen Wat is de stand van zaken van de eerste Biodiversiteit uitvoering (Piet v Houten Park,
gebied langs de noordelijke randweg). . Apart verslag van deze bijenkomst volgt.
c. Commissie Dierenvreugd
-Het jaarverslag is ingediend. Voor 2019 staan de 4 activiteiten: Pasen, voorjaar, Halloween, Kerst weer
ingepland.
-Contact gelegd met het HVC voor mogelijkheden helpende hand bij onderhoud gebouwen, elektrowerk,
camera’s. Meerland Bouw is bereid als stagebegeleider op te treden.
-Contact gelegd met Rabobank Coöperatiefonds voor donatie en helpende handjes.
-Klussen dag: Bouw plantenkas, geitenklimrek. De donaties van de kinderen Antoniusschool en kringloopwinkel
Hebbes zullen mede hiervoor worden aangewend.
-Avondvierdaagse van 4 t/m 7 juni – Presentatie Kinderboerderij op plein HVC. Voorgesteld wordt of de
dorpsraad daarbij ook aanwezig wil/kan zijn.
Vrijwilligers voor de Klussen dag en Avondvierdaagse kunnen zich bij Eric van Haeringen aanmelden.
Publiciteit
Artikelen: voorzitter aan het woord, social sofa fruittuin, rotonde Oosterdreef, verslag kerstmarkt Dierenvreugd,
crisiskaart Haarlemmermeer, Schiphol.
Rondvraag
FE – lichtjes kerstboom branden nog. Worden uitgeschakeld.
WK – Meldingen over defecte straatverlichting in Linquenda worden niet door gemeente opgepakt. Wordt onder
aandacht van het gebiedsmanagement gebracht.
PBm – Op 22 februari aftrap 100 jaar luchtvaart; een groot thema voor de maanden erna.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.05 uur

Deze vergadering van de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep is (deels) openbaar. Het is publiek toegestaan aanwezig te zijn bij het openbare deel
van de vergadering doch het is niet toegestaan mee te vergaderen.
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Actielijst d.d. 29-01-2019
Omschrijving

Actie

Gereed

Dorpsraad 2.0: MK in gesprek met jongerenwerkers en
gebiedsmanagement om jeugd/jeugdgemeenteraadsleden te betrekken
bij werk dorpsraad. MB wil hierbij graag betrokken worden.
Nominatie social sofa Fruittuinen Getsewoud
Coördinatie PR-activiteiten dorpsraad
Informatieve rondleiding Maatvast op 19-2
Avondvierdaagse van 4 t/m 7 juni – Presentatie Kinderboerderij op
plein HVC. Voorgesteld wordt of de dorpsraad daarbij ook aanwezig
wil/kan zijn.

MK/MB/cJV
C

2019-01

LvZ
cJVC
MK/AB
EvH/DB

2019-02
2019-02
2019-02
2019-02

Voorbereiding deelname NL Schoon op 23 maart
Project video-impressie voor Leven in Nieuw Vennep m.b.v. Beijer
Communicatie wordt gestopt en vervangen door een ander nog te
bepalen project.
Ontwikkelingen rond opheffing wijkraden Linquenda en Getsewoud
volgen en intern beraden wel/geen (tijdelijke) toevoeging aan
werkgebied doprsraad
Werving secretaris en externe voor afvaardiging ORS
Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.

Pbm/BH/MvS
DB

2019-02
2019-04

DB/AB

2019-06

AB
AB

2019-06
2019-12

