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), Lyda Rodenhuis (LR), Martijn Schouten (MS, pm), Mart
van Staveren MvS), Louise van Zandvoort (LvZ).
Frans Engelander (FE),
Marléne Hogervorst; Kasper Sulmann (fractievoorzitter Gezond Haarlemmermeer)
Verslag vergadering algemeen bestuur van 28 mei 2019

Opening
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering om 19.35 uur.
Kennismaking met kandidaat adviseur/bestuurslid Marlène Hogervorst
Marlène was reeds op 18-jarige leeftijd een viertal jaren bestuurslid van de dorpsraad. Nu wil ze graag weer toetreden als
bestuurslid met voorkeur voor het schrijven van publiciteitsteksten en milieu.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
Geen
Correspondentie
Bijlage - 20190524_drnv_postlijst 2019.docx
a. Jeugdland - Samenvoegen stichtingen informatie-uitwisseling
b. Deelname discussiecafé dienstverlening maandag 24 juni, 19.30 uur, gemeentehuis
c. Wethouder Mieke Booij >NV<<Maarten Treep –
d. NMCX - Nieuwe Pioniers gemeente Tim Aarts crowdfunding
e. Themabijeenkomst (en ALV) Dorpswerk Noord-Holland 7 mei Energietransitie Zwanenburg
Verslag en actielijst vergadering algemeen bestuur 30 april 2019
a. Verslag – Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
b. Actielijst - Bestuurszaken
a. Reacties DR 2. Afhandeling aanmeldingen (MK/PBm/JK)
i. Marléne Hogervorst (MH) – Besluit binnen 3 dagen of ze als bestuurslid toe wil treden.
ii. Belangstellenden – De voorzitter heeft drie belangstellenden als gast voor de vergadering van 25
juni uitgenodigd.
iii. Niels Groenwoud (infrastructuur) – Belangstelling om als zich adviseur aan de dorpsraad te
verbinden. PBm zal contact opnemen voor informatie-uitwisseling over de commissie Groen &
Grijs en bij een positieve reactie voorstellen om de verslagen van de commissie structureel naar
hem toe te sturen.
iv. Johan Rip (HAP) Nog geen reactie van JR gehad op verzoek kopje koffiedrinken. Uitgenodigd als
gast vergadering Algemeen Bestuurd.
v. Eefje van der Kolk (ontwerp (digitale) flyers - Benaderen of ze freelance digitale uitingen wil
ontwerpen.
b. Fietsen met wethouders of met de raad (cG&G) – De commissie zal de raadsleden uitnodigen voor een fietstocht door
het dorp en na afloop een discussie in Het Trefpunt. Onderweg en in Het Trefpunt dorpelingen en ondernemers
gelegenheid beiden voor het doen van hun verhaal. Streefdatum 6 of 13 juli. Nobel en Schiphol (PBm/JK). Bijlage 20190520_gh_gesprek met nobel-schiphol_2.pdf PBm LR JK
c. Meeting met GL 29 mei (PBm) – Deelnemers LR, BH, WvK en PBm. Verzamelpunt bij winkelcentrum Symfonie en
o.a. langs/onderwerpen Venneperstraat- Venneperplein -afgebrand pand Hoofdweg Oostzijde - Park 21- Schiphol.
d. Actualisering website (PBm) – Allen controleren of de informatie op de website actueel is en mogelijke gedateerde
onderwerpen verwijderen. Nu mogelijk om geplaatste foto’s te vergroten en sliderfunctie voor foto’s is in onderzoek.
Aanmelding nieuwsbrief bij webmaster.
e. Marktgebouw (MS) – Volgens niet bevestigde informatie wordt bouw Marktgebouw uitgesteld. Navragen bij
kennismakingsgesprek met wethouder Mieke Booij en gebiedsmanager Maarten Treep.
f. Verslag halfjaarlijks overleg college/dorps- en wijkraden. Voorzitter MK en penningmeester MS doen verslag van dit
overleg (zie hun reeds toegestuurde notities). MS stelt voor om aan de energietransitie een Dorpsraad Café te wijden.
Over dit voorstel zal verder nagedacht. Ondertussen wel een ambtenaar uit de Gemeentelijke Energietransitieclub voor
een presentatie uitnodigen
g. Gebiedsagenda – Zie hierover het verslag van MK. In het DB-kernen overleg is Nieuw-Vennep niet meer
vertegenwoordigd. Wijkraad Getsewoud trad op als vertegenwoordiging van de Vennepse Raden. MK zal bij het
eerstvolgende overleg van het Dagelijks Bestuur Kernenoverleg aanwezig zijn.
Pauze
Financiën
De incasso voor donateurs wordt deze week uitgevoerd. De kascommissie Dierenvreugd komt waarschijnlijk bijeen op 13
juni.
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10. Commissies
a. Commissie JVC – Bijlage: 20190417_cjvc_verslag.docx - Reeds in de vorige vergadering besproken.
•
Koepelcommissie – Het bevrijdingsfeest op 5 mei was een geweldig succes mede dankzij de inzet van de
deelnemende partners. Het komende jaar zijn er landelijk allerlei activiteiten voor 75 jaar bevrijding. De
commissie zal zeker aansluiten bij of zelf organiseren van lokale activiteiten.
Het FullColourFestival wordt vrijdag 29 juni gehouden en de commissie vraagt helpende handjes. Opgeven bij
PK.
Beheer en onderhoud van de website en Facebook verloopt niet naar wens en vraagt om een andere aanpak.
b. Commissie Groen en Grijs – Bijlage: 20190520_cgg_verslag.doc
NMCX organiseert op 4 juni van 13-17 uur een workshop Bijentellen. Aanmelding kan bij voornoemde organisatie.
De commissie heeft zijn actiepunten nu definitief in Trello gezet. Via een marker zijn de agendapunten voor GTO
herkenbaar. Er zal worden onderzocht of een gebruiker onbedoeld een artikel openbaar kan maken.
23 juni is er een bijeenkomst op de Heimanshof over biodiversiteit.
Rotondes, met name Westerdreef/Venneperweg, worden door verkeersdeelnemers als verkeersonveilig aangemerkt.
Navraag bij politie/servicecentrum loopt of er een overzicht is van aantal verkeersongelukken op deze rotonde.
Het voorstel om onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid van alle rotondes wordt aangenomen.
c. Commissie Dierenvreugd – Eerstvolgend overleg op 26 juni.
11. Publiciteit
Onderwerpen: Fietsen met raadsleden, vacature secretaris, lentefeest Kinderboerderij, Wat Som festival, programma
FullColourFestival.
12. Rondvraag
LvZ – Geruchten dat de bibliotheek definitief niet naar Pier K verhuist wegens ruimtegebrek. Navragen bij Servicecentrum
MvS - TrekkerTrek positief verlopen, ondanks enig commentaar op betalen entreegeld.
13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.41uur.
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Actielijst d.d 28-05-2019
Omschrijving

Uitnodigen ambtenaar gemeentelijke Energietransitieclub
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
Jeugdland - Samenvoegen stichtingen informatie-uitwisseling
Deelname discussiecafé dienstverlening maandag 24 juni, 19.30 uur,
gemeentehuis.
Gesprek wethouder Mieke Booij + gebiedsmanager Treep in
Servicecentrum Nieuw-Vennep
NMCX, Tim Aarts- uitnodigen voor presentatie AB
Eefje van der Kolk – freelance medewerking digitale uitingen
Fietstocht dorp met raadsleden
Navraag bij politie/servicecentrum naar overzicht aantal
verkeersongelukken rotonde Westerdreef/Venneperweg
Werving secretaris en externe voor afvaardiging ORS
Ontwikkelingen rond opheffing wijkraden Linquenda en Getsewoud
blijven volgen.
Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.
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