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), Corry van Breemen (CvB), Ben Haspels (BH), Jan Kiel (JK, secr), Marcel Klein (MK,
vz), Willemijn van Klingeren (WvK), Piet Kwak (PK), Martijn Schouten (MS, pm), Louise van Zandvoort (LvZ).
Frans Engelander (FE), Lyda Rodenhuis (LR), Mart van Staveren MvS)
Verslag vergadering algemeen bestuur van 30 april 2019
Het Trefpunt/19.30 uur

Opening
Voorzitter Marcel Klein heet allen hartelijk welkom en verklaart de vergadering om 19.35 voor geopend.
Vaststelling agenda
Toevoegingen: de punten 6.e. Wethouder Nobel en 6.f. Fietsen met de gemeenteraad.
Mededelingen
MK heeft contact gehad met Monique Damen van dorpsraad Rijsenhout over haar voorstel samenwerking (wegens
teruglopende bestuursleden) en het aanvragen van een vrijwilligersvergoeding voor leden van dorpsraden. MK heeft
aangegeven dat dorpsraad Nieuw-Vennep onvoldoende capaciteit heeft voor uitbreiding van haar aandachtgebied en
betrokkenheid bij het dorpsraadwerk zo veel mogelijk onafhankelijk wil houden van financiële gemeentelijke vergoedingen.
Correspondentie
Zie bijlage postlijst van 26 april 2019
Verslag en actielijst vergadering algemeen bestuur van 26 maart 2019
Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd. Actielijst: -.
Bestuurszaken
a. Vertegenwoordiging Dodenherdenking 4 mei – Het bloemstuk is besteld en wordt door de voorzitter en
penningmeester gelegd.
b. Verslag Gebiedsoverleg Nieuw-Vennep van 11 april – Naar aanleiding en inhoudelijk geen vragen.
c. Terugkoppeling omgevingsvisie Participatie Omgevingsvisie (bijeenkomst 15.3 2019) – De ongeveer 50
deelnemers (bewoners, ondernemers, oud dorps- en wijkraadleden, politiek) aan deze 1e bijeenkomst van de 5 à 6
Haarlemmermeer breed droegen een diversiteit aan onderwerpen aan (o.a. wonen, recreëren, horeca, park 21,
woningbouw Nieuw-Vennep West, start bouw Marktgebouw, ontwikkeling industrieterrein Pioneer). Na
verwerking van alle bijeenkomsten volgt rapportage van de gemeente.
d. Wethouder Sedee– Uitnodigen voor gesprek; formuleren gesprekspunten.
Besloten wordt om z.s.m. in een besloten vergadering Algemeen bestuur een uur met wethouders en raadsleden
van gedachten te wisselen over o.a. visie en voortgang ontwikkeling van het centrum, braakliggende terreinen,
Park 21, woonruimte voor jongeren, huisvesting dorpsraad.
e. Wethouder Nobel, gesprek Schiphol – Contact opnemem omdat niet duidelijk is waarover en met wie hij hierover
in gesprek wil.
f. Fietsen met de raad – Besloten wordt om gemeenteraadsleden uit te nodigen voor een informatieve tocht per fiets,
of bus door Nieuw-Vennep.
Pauze
Financiën
a.
In mei start de incasso voor de donateurs.
b.
De penningmeester start met de voorbereiding aanvragen subsidies participatie en activiteiten 2020 en vraagt
hiervoor aanlevering van ideeën en plannen.
Commissies
a. Commissie JVC

Verslag 17 april 2019 – Naar aanleiding van of inhoudelijk geen vragen.

Pr-plan cJVC –Zoals voorgesteld in het conceptplan zou een eerste stap kunnen zijn om actief via social
media, zonder uitsluiting van traditionele media, bekendheid met en betrokkenheid bij dorpsraad NieuwVennep te vergroten. Als pilot reeds de facebookpagina geactualiseerd (profiel, omslagfoto, informatie) en
tevens het evenement 5 mei bevrijdingsfeest aangemaakt. Hetgeen reeds een 500 reacties heeft gegenereerd.
Het Pr-plan wordt goedgekeurd. De volgende stap is het actief zoeken naar een Pr-functionaris, die gevoel
heeft voor gedrukte en sociale media.

Koepelcommissie – Het 5 mei bevrijdingsfeest belooft een groots feest te worden. Veel deelnemende
partijen, legervoertuigen, defilé, muziek, bevrijdingsmaaltijd. Bij slecht weer kan uitgeweken worden naar
terrein en gebouwen van het Nederlands Transportmuseum. De helpende handjes van de Dorpsraad worden
zeer gewaardeerd.
b. Commissie Groen en Grijs –

De commissie is actief bezig met het programma Trello, een overzichtelijke onlinedatabase waar alle
documentatie in ondergebracht kan worden.

Volgens de bomenrooilijst worden en 60-tal bomen gerooid (10 Getsewoud, 10 Linquenda, 40 dorp).
Middels een controleronde zullen nut en noodzaak van dit rooien worden beoordeeld.

LvZ heeft de workshop crowdfunding ING gevolgd. Met de kennis van dit gereedschap en in- en externe
donaties moet het ontbrekende bedrag van € 2.000 worden opgehaald.

Verslag 16 april 2019 – Naar aanleiding van en inhoudelijk geen vragen.
c. Commissie Dierenvreugd

Concept verslag 20 maart 2019 - Naar aanleiding van en inhoudelijk geen vragen.
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Het Paasfeest (eierenrapen) was wederom succesvol. Ongeveer 800 deelnemers (kinderen/volwassenen)
hebben hieraan deelgenomen.

Publiciteit

Lyda Rodenhuis zal de nieuwsbrief mede produceren/versturen.

Ter gelegenheid van 4 en 5 mei wordt een extra editie uitgegeven.

Onderwerpen volgende nieuwsbrief: Paasfeest kinderboerderij, start incasso donateurs, vacature secretaris,
vacature Pr-functionaris
Rondvraag
Dorpsraad 2.0 3e sessie
a. Notitie 2e sessie – De notitie wordt, behoudens enkele tekstuele aanpassingen, goedgekeurd en zal als blauwdruk
dienen voor de activiteiten van de dorpsraad voor de jaren 2019-2021.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur
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Actielijst d.d. 26-03-2019
Omschrijving

Informatieve rondleiding Maatvast her-planning
Fietsen met de gemeenteraad; programma opstellen/uitnodigen
Uitnodigen raadsleden wethouders kennismaking dorpsraad in AB
vergadering.
Veelheid aan lunches o.i.d. agenderen gebiedsoverleg Nieuw-Vennep
Werving secretaris en externe voor afvaardiging ORS
Ontwikkelingen rond opheffing wijkraden Linquenda (stopt formeel 1
mei). Getsewoud blijven volgen.
Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.
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