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

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

Aanwezig :
Afwezig
:
Onderwerp :

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Peter Bootsman (PBm), Corrie van Breemen (CvB), Frans Engelander (FE), Ben Haspels (BH), Jan Kiel (JK,
secr), Marcel Klein (MK, vz), Lyda Rodenhuis (LR), Martijn Schouten (MS, pm), Mart van Staveren MvS),
Louise van Zandvoort (LvZ).
Piet Kwak (PK), Willemijn van Klingeren (WvK)
Verslag vergadering algemeen bestuur van 26 februari 2019

Opening
De vergadering wordt door voorzitter Marcel Klein om 19.30 uur geopend.
Mededelingen
Koepelcommissie – De commissie zal niet omgezet worden naar een stichting wegens subsidie technische redenen. PK
blijft lid van de commissie namens Dorpsraad Nieuw-ennep
Gebiedsmanagement Nieuw-Vennep: Het aanvangstijdstip van de bijeenkomst is op verzoek van de Dorpsraad verplaatst
van 16.00 uur naar 18.00 uur om meer leden in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn. Het overleg is opgesplitst in
respectievelijk beheer/onderhoud en algemeen.
Onderwerpen:
Uitleg interactieve gebiedsprogramma (welke werkzaamheden/wanneer/door wie/status;
bomenrooilijst –toelichting oorzaken achterstand werkzaamheden/papieren overzicht/toezending digitale samenvatting
Nieuw-Vennep West – participatie van meerdere partijen in haalbaarheidsonderzoek. Uitnodiging volgt
Overlast jeugd winkelcentrum Symfonie – Constructieve bijeenkomst waaruit een plan van aanpak moet voortkomen.
Wijkraden Getsewoud en Linquenda – Zijn wachtende op officiële informatie van de wijkraden over mogelijke opheffing.
Pilot participatie instrument Omgevingsvisie – Uitnodiging van gebiedsmanagement voor maandag 4 maart voor pilot
werkwijze om inwoners te betrekken bij de Omgevingsvisie, die straks in kader van de nieuwe Omgevingswet op ons af
komt.
Correspondentie
Ontvangen
a. Verstuurd
a. Verslag/actielijst vergadering algemeen bestuur van 29 januari 2019
Verslag:
Punt 8.a. – Corrie van Bremen moet zijn Mart van Staveren
punt 9.b.- 21 februari moet zijn 21 januari.
Actielijst
De punten 1, 3, 6 en 7 zijn afgehandeld.
Voordracht nieuw bestuurslid
De voordracht van het dagelijks bestuur om Willemijn van Klingeren te benoemen als bestuurslid wordt unaniem
aangenomen.
Financiën –Financieel jaarverslag 2018
De kascommissie (LvZ en MvS) heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd.
Het advies van de kascommissie om op basis van de door haar uitgevoerde kascontrole de penningmeester decharge te
verlenen wordt aangenomen.
Brainstormsessie Dorpsraad 2.0
Pauze
Vervolg brainstormsessie Dorpsraad 2.0
De brainstomsessie resulteert in een overzicht aandachtsgebieden verdeeld in 4 niveau’s in aflopende volgorde van
belangrijkheid. Aansluitend wordt getracht het onderwerp Jeugdoverlast, niveau 1, verder uit te diepen en hiervoor een
oplossingsvraag te formuleren volgens de methode HoeKunnenWe (HKW). Deze poging lukt niet en zal in een volgende
sessie hervat worden. Tevens wordt besloten dit punt te bestempelen als prioriteit nummer 1 en steeds intern en extern op de
agenda te laten terug keren.
Publiciteit
Nieuwe penningmeester, NL Schoon, Kinderboerderij, resultaat nominatie social sofa fruittuinen Getsewoud.
Rondvraag
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter MK allen voor hun inbreng en sluit hij de vergadering om 22.05 uur.

Datum
verslag

Verslag
item

1.

29-01-19

9.c.

2.

26-02-19

2.

Actielijst d.d. 26-02-2019
Omschrijving

Actie

Gereed

Avondvierdaagse van 4 t/m 7 juni – Presentatie Kinderboerderij op
plein HVC. De dorpsraad zal daarbij niet aanwezig zijn.

JK/EvH

2019-02

Navragen verslag/plan van aanpak overlast jeugd winkelcentrum

JK

2019-03
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3.
4.

29-01-19
29-01-19

3.b.
6.2.

5.
6.

27-03-18
25-04-17

7.i
11.

Symfonie bij gebiedsmanagement.
Informatieve rondleiding Maatvast her-planning
Ontwikkelingen rond opheffing wijkraden Linquenda en Getsewoud
volgen en intern beraden wel/geen (tijdelijke) toevoeging aan
werkgebied dorpsraad
Werving secretaris en externe voor afvaardiging ORS
Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.

MK/AB
DB/AB

2019-04
2019-06

AB
AB

2019-06
2019-12

