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), Ben Haspels (BH), 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)
Jan Kiel (JK, secr.), Corry van Breemen (CvB)
Han Warning
Verslag vergadering algemeen bestuur van 27 augustus 2019

Opening
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering om 19.35 uur.
Kennismaking met gast Han Warning: al breed inzetbaar bij meerdere partijen en geïnteresseerd in wat de DR allemaal doet.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
i.
Extra kermis: 4 dagen in het voorjaar. Wat vindt de DR? De kermis loopt al niet echt, de koepelcommissie denkt dat
de omwonenden negatiever gaan denken over evenementen indien het Harmonieplein zou worden gekozen. Op het
evenemententerrein: wat is de filosofie erachter? Marcel stuurt de mail naar de gemeente met onze twijfels en vragen.

5.

Website
a. Historie van 14 maanden
b. Elke commissie dient te kijken naar de tekst op de website en aan te geven of deze klopt of aangepast moet worden.

6.

Verslag en actielijst vergadering algemeen bestuur 30 april 2019
a. Verslag – Het verslag wordt goedgekeurd op 1 punt na:
i.
Aanpassing: Nieuw-Vennep zit in haar scope, heeft informeel kennisgemaakt om door NV te fietsen met MT en
daarna een broodje gegeten bij Suidgeest met PB, BH en MK, doortastend en enthousiast.

7.

Braakliggende terreinen:
a. Overhandigd aan Tom Horn, hij is echter geen wethouder meer
a. Maarten Treep heeft een reactie per mail gestuurd: geen prioriteit vanuit de gemeente
b. Wat vinden wij, als DR, ervan? Maken we dit een speerpunt? DR2.0? Wat zijn de concrete stappen die
gemeente al gemaakt heeft? En wat zijn onze verwachtingen richting de gemeente. Rol van de gemeente
t.a.v. de braakliggende terreinen: willen we het aanpakken in de breedste zin van het woord of pakken we er
twee uit. Moet er een enquête komen? De gemeente is weliswaar geen eigenaar maar zou als mediator
kunnen optreden. Na het fietsen met de wethouders is men op de hoogte; ijzer smeden als het heet is? Spelen
via Maarten en Mieke maar wel constructief. De branden die er nu zijn, zijn alleszeggend.
c. Prioriteit: Venneperstraat: horeca tot aan PierK. Marcel stuurt een formele reactie over onze teleurstelling,
en zal het nieuwe speerpunt aankaarten
Pauze

8.
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9.

Fietsen met de Raad: programma is rond: start 10.00 in ’t Trefpunt en eindigend met de lunch op dezelfde plek
Schiphol:
o Terugkoppeling gesprek met de heer Nobel: prettig gesprek, hoe wij Schiphol ervaren, verbaasd over het feit dat niet
iedereen even positief over Schiphol is. Onze vraag: “mag het iets minder?”
o Toekomst Schiphol: geen ministers, veel bewoners met stevige discussies.
▪
HK KLM verhuist naar Schiphol-Oost: bezwaar OR dat er daar dan een verkeersinfarct ontstaat vond de
heer Nobel geen probleem
▪
Sluiting meetposten: de heer Nobel vond dat geen probleem
▪
Brief gemeente naar het ministerie, gemeente H’meer vond dit niet nodig
▪
Meer melden vanuit de bewoners bij overlast
o We wachten af wat er uit de Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) komt
Financiën
a. Financieel jaarverslag commissie Dierenvreugd (MS en kascommissie)
i.
Décharge is verleend
Dorpsraadcafé:
a. Energietransitie is voor 2020
b. Voor 2019:
i.
Dan moet er binnen nu en 3 weken een onderwerp zijn
ii.
Voorstel: Venneperstraat als onderwerp, tent plaatsen, ludieke actie: Marlène, Lyda, Frans, Piet en Louise
Subsidie:
a. Beleidsparticipatie is aangevraagd. Vragen aan de commissies:
i.
Waar willen we het geld aan besteden?
ii.
Kijk thuis wat je hebt qua ‘bezittingen’ van de DR: doorgeven per mail aan Martijn
iii.
Visitekaartjes dienen te worden gedrukt voordat we gaan fietsen met de raad

10. Commissies
a. Commissie JVC –
o Vergadering op 2 oktober 2019
•
Koepelcommissie 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 –
o Vergadering op 4 september 2019
c. Commissie Dierenvreugd –
o 26 juni vergadering: Raboclubsupport wordt aangevraagd voor jeugdruimte
11. Publiciteit
•
•

Onderwerpen: nieuw lid Marlène, Dierenvreugd Halloween, fietsen met de raad, Website LINV uit de lucht en
dat de wijkraad Linquenda is opgeheven.
Lyda gaat ‘m deze keer maken

12. Rondvraag
a. Willemijn:
i.
zonnepaneel langs N205: eigenaar onbekend
ii.
Aangeleverde grond (IJweg 1365) wordt voorzien van een document, wij zouden dit willen inzien: we
kunnen Niels vragen om daar met expertise naar te kijken. Vragen bij gebiedsvergadering 12 september
iii.
Lantaarns doen het niet: antwoord van Peter de Waard - kan aan de lantaarn liggen of aan de toevoer, de
heer Verhoef handelt het af
b. Peter:
i.
Kerstboom: grond is aangepakt, lampjes kunnen erin worden gehangen
c. Martijn:
i.
WhatsApp melden bij de gemeente werkt niet mee? Aankaarten bij gebiedsvergadering
d. Piet:
i.
Chiel IJsendoorn (barbecuebutcher) is nieuw lid van de Koepelcommissie
e. Frans:
i.
IJweg wordt aangepakt
f. Louise:
i.
Boomrooilijst komt eraan
ii.
Document m.b.t. crowdfundingsactie wordt opgesteld
13. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.45 uur.
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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

9.

27-03-18

7.i

10. 29-01-19
11. 25-04-17

6.2.
11.

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
Werving secretaris (1 extern iemand heeft zich gemeld) en externe voor
afvaardiging ORS
Ontwikkelingen rond situatie wijkraad Getsewoud blijven volgen.
Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.
Trello
Inventarisatie bestelling groene jasjes

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

AB

2019-12

DB/AB
AB

2019-12
2019-12

