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

Aanwezig :

Afwezig :
Gasten
:
Onderwerp :

1.
2.
3.
4.

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)
Marlène Hogervorst; Kasper Sulmann (fractievoorzitter Gezond Haarlemmermeer)
Verslag vergadering algemeen bestuur van 25 juni 2019

Opening
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering om 19.35 uur.
Kennismaking met gasten Harald van Wiel en Niels Groenewoud. Harald uit interesse en Niels wil graag als adviseur optreden
bij bouwprojecten
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
a. Volgende vergadering na zomerreces op 27 augustus 2019: 1 lid met vakantie
b. Discussiecafé bij de gemeente 24 juni, animo 7-8 personen, vertegenwoordiging 1 à 2 per dorpsraad.
i.
Doel: gemeente heeft een strategisch adviseur op dienstverlening aangesteld,
ii.
Wat kan anders/beter en is nu erg gefragmenteerd
iii.
Contact met gemeente kan op 8 manieren met maar een 6 voor kwaliteit. Voorstel: 3 manieren met rapportcijfer 8.
Voorbeeld: whatapp werkt beter dan mail of bellen

5.

Correspondentie
Bijlage - 20190625_drnv_postlijst 2019.docx
a. Dierenvreugd doet mee met de actie van de Rabobank
b. Wat verstaat men onder ‘participatie’ bij woonvisie
c. Er is enthousiast gereageerd op het voorstel om te gaan fietsen met de raad. Juli lukt helaas niet meer, voorstel 21 of
28 september (de laatste datum betreft de burendag). MS zal contact opnemen om de definitieve datum vast te stellen

6.

Verslag en actielijst vergadering algemeen bestuur 30 april 2019
a. Verslag – Het verslag wordt goedgekeurd op 2 punten na:
i.
Full Colour Festival is 29 juni en niet op 28 mei
ii.
MH is een viertal jaren lid geweest in het verleden (en niet een tweetal jaren)
b. Actielijst –
i.
Energietransitieclub: MS moet nog contact opnemen met de heer Nobel
ii.
Rondleiding Maatvast: na de vakantie (MK)
iii.
Fietsen met de raad: 21 of 28 september
iv.
Hoeveelheid lunches: in gebiedsoverleg bespreken
v.
JK gaat in gesprek met/over jeugdland
vi.
Discussiecafé: zie hierboven
vii.
Mieke Booij: zie verderop
viii.
Tim uitnodigen: LvZ heeft met hem gesproken. Voor crowdfunding kijken bij de site om restant bedrag voor de
Social Sofa binnen te krijgen.
ix.
Eefje van der Kolk wil op freelance basis meehelpen aan de visuele uitingen van de Dorpsraad/Harmoniekoepel.
Ze wordt geen lid maar wil wel ondersteunen
x.
BH checkt nog aantal ongelukken op rotondes
xi.
JK stopt er dit jaar echt mee: Actieve werving secretaris
xii.
Ook werving ORS: beiden bespreken voor melding in WW – gesprek met Frans Tol
xiii.
Wat betekent een ‘slapende’ wijkraad Getsewoud: Gemeente gaat dit verder uitzoeken
xiv.
Werving nieuwe leden blijft van toepassing

7.

Bestuurszaken
a. Marlène Hogervorst (MH) – Unaniem gekozen, (nog) geen belangstelling voor een commissie, wel voor teksten
schrijven en losse onderwerpen
b. Intensiveren werving secretaris (MK) – zie hierboven
c. Voorstel toevoegen wijk Linquenda aan werkgebied Dorpsraad (MK)
i. Bij budget aanvragen kan Linquenda (aantal inwoners) ook worden meegenomen.
ii. Willemijn vindt het een prettig idee dat de verantwoording gedeeld wordt
iii. In Gebiedsoverleg worden de zaken voor beiden meegenomen voor de middellange en lange
termijn, detailonderwerpen via Marcel Leek en Peter de Waard
iv. Unaniem aangenomen
d. Terugkoppeling gesprek Groen Links (zie ook verslag Peter):
a. Goede opkomst, zaadbommen (cadeau) zijn verspreid, lege panden (=opmerkelijk), de gemeente kan
meehelpen bij aanpassingen van bestemmingsplannen en meer/andere contacten met
investeerders/projectontwikkelaars: met wie over welk onderwerp praten – energietransitie speelt ook een
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e.

f.

g.

rol, op het Harmonieplein is er ruimte genoeg om te bouwen, Park21 en SPL zijn ter sprake gekomen.
Wensen DR: Fijn dat de supermarkt er niet komt en de scholen niet geconcentreerd worden in het centrum,
GL heeft vragen gesteld aan de gemeenteraad en we verwachten over ongeveer 6 weken antwoord.Kortom:
een positief, open en eerlijk gesprek. D66 vond dit interessant – zij kunnen meefietsenin september
Wethouder Mieke Booij:
a. Nieuw-Vennep zit in haar scope, heeft informeeel kennisgemaakt om door NV te fietsen met MT en daarna
een boodje gegeten bij Suidgeest met PB, BH en MK, doortastend en enthousiast. Er wordt 4x per jaar een
bijeenkomst georganiseerd: 3x bij DR en 1x bij gebiedsoverleg, na de zomer meer inhoudelijk.
Terugkoppeling presentatie ontwikkeling Argoterrein (MK/LvZ)
a. Minder (te weinig?) parkeerplaatsen dan woningen... 136 parkeerplaatsen op 150 woningen, 30% sociale
huurwoning, visie van het totaal, bouwverkeer over de Dreven, omwonenden vrezen scheuren door heien
(dus weerstand), halve parkeergarage onder de grond zal invloed hebben op het grondwaterpeil
Concept PR-plan cJVC (PK)
a. Vragen of opmerkingen lopen via Piet, waar kiezen we voor: instagram, twitter, Facebook (dynamisch) of
website en nieuwsbrief (meer statisch), de leden dragen substantieel bij aan een gezonde inkomstenbron –
hoe meer met hen in contact treden? Via JVC wordt de discussie gevoerd.

8.

Pauze

9.

Financiën
a. Financieel jaarverslag commissie Dierenvreugd (MS en kascommissie)
a. Truus heeft het overgedragen, Dierenvreugd ‘moet’ geld besteden plus reserveren voor onderhoud, décharge
is verleend – brief volgt
b. Donaties:
a. Abusievelijk tweemaal afgeschreven - is goed gekomen: 1200 euro binnen
c. Aanvragen participatie- en activiteitensubsidie 2020 (MS)
a. Hetzelfde als vorig jaar – dorpsraadscafé
b. Discussie m.b.t. koepelcommissie: hoe verdeling van subsidies? Gesprek Marcel Klein met Maarten Treep
en Peter de Waard
c. Betalingen (Dierenvreugd) niet meer contant maar via QR code – mobiel of pinautomaat – wordt verder
uitgezocht

10. Commissies
a. Commissie JVC –
•
1 vergadering overgeslagen, punten per mail behandeld
•
Koepelcommissie
o Full colour festival, Marjolein Steffens komt het openen, zie folder van Piet
o 28 september burendag samen met Maatvast – subsidie is aangevraagd, buren wprden uitgenodigd –
geen groot evenement – alleen evenementenmelding en geen vergunning aangevraagd
b. Commissie Groen en Grijs –
•
Trello – volgende vergadering een demo
•
Groenrenovatie noordrand (zie verslag)
•
Niemand gaat naar de inhuldiging burgermeesteres
c. Commissie Dierenvreugd –
•
26 juni vergadering
11. Publiciteit
Onderwerpen: Groen Links, FullColourFestival, groenrenovatie Noordrand, zomerreces
12. Rondvraag
a. LR en PB gaan in gesprek met de heer Nobel – SPL presentatie van de enquete zal worden overhandigd = OK
b. NG: Is er een langetermijnplanning vanuit de DR? Worden er doelstellingen aan het begin van het jaar geformuleerd?
MK zal NG bijpraten over Dorpsraad 2.0
13. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.45 uur.

Datum
verslag

Verslag
item

1.
2.
3.
4.

28-05-19
29-01-19
30.04-19
30-04-19

7.f
3.b.
6.f.
6.d.

5.
6.
7.
8.

26-03-19
28-05-19
28-05-19
28-05-19

9.
5.a
5.c
10.b

Actielijst d.d 25-06-2019
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
NMCX, Tim Aarts- uitnodigen voor presentatie AB
Navraag bij politie/servicecentrum naar overzicht aantal
verkeersongelukken rotonde Westerdreef/Venneperweg

Actie

Gereed

MS
MK/AB
LvZ/BH/MS
JK

2019-16
2019-06
2019-06
2019-06

MK/JK
MS/JK
JK
cG&G

2019-06
2019-06
2019-06
2019-06
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9. 27-03-18
10. 29-01-19

7.i
6.2.

11. 25-04-17

11.

Werving secretaris en externe voor afvaardiging ORS
Ontwikkelingen rond opheffing wijkraden Linquenda en Getsewoud
blijven volgen.
Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.

AB
DB/AB

2019-12
2019-12

AB

2019-12

