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

Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
T: 06-53777980
E: secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl
I: www.dorpsraadnieuwvennep.nl

Aanwezig : Peter Bootsman (PBm), Corrie van Breemen (CvB), Frans Engelander (FE), Ben Haspels (BH),
Marcel Klein (MK, vz), Lyda Rodenhuis (LR secr.), Martijn Schouten (MS, pm), Mart van Staveren (MvS),
Louise van Zandvoort (LvZ), Marlène Hoogervorst (MH)
Afwezig : Piet Kwak (PK), Willemijn van Klingeren (WvK), Jan Kiel (JK),
Gast: W B

1. Opening
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering om 19.35 uur.
Kennismaking met gast W B
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
geen
4. Correspondentie.
a.
IC 30-07-2019: Mevr. xxx - Recreatiegebieden Nieuw-Vennep Zuid
Stand van zaken bij Venneperhout, gras is te hoog om op te recreëren/ vliegeren/ sporten etc. Mevrouw xxx
heeft antwoord gekregen.
b.
IC 04-09-2019: Gebiedsteam NV – Voorstel is om een tweede Kermis in het voorjaar te houden. De
vraag is: “Is hier animo voor?” Aangezien de huidige kermis niet optimaal loopt, verwachten we niet dat een
tweede kermis kans van slagen heeft. Indien een kermis op het Harmonieplein wordt gehouden, dan is ons
advies om goed te overleggen met bewoners.
IC 04-09-2019:– Locatie Maris.
Voorstel om Beurtschipper woonwagens te verplaatsen naar het stuk grond aan de Hoofdvaart/Zuiderdreef.
Dit voorstel is niet haalbaar en ook tegen het landelijk beleid.
c.
IC 09-09-2019: Orbit Research & Consultancy B.V. – Luchtvaartcampagne . Dit is een commercieel
initiatief, daarom doen we niet mee. We steunen al het LBBL.
d.
UC 14-08-2019: DNV - Dura Vermeer Aanbesteding rotonde Venneperweg – Oosterdreef
Dura Vermeer heeft contact gezocht met bewoners voor uitwisseling ideeën. Dat is positief.
e.
UC 22-08-2019: Martijn Schouten - Uitnodiging Dorpsraad Nieuw-Vennep - fietsen met de
gemeenteraad.
f.
UC 30-07-2019: Jan Kiel – Opzegging website Leven in Nieuw-Vennep. De website is nu al offline.
5. Verslag/actielijst vergadering algemeen bestuur 27 augustus 2019
a.
Het verslag wordt goedgekeurd met de wijziging de aan- en afwezigen toe te voegen.
5. Bestuurszaken
a.
Opschonen/actualiseren website (PBm). De website moet nog goed bekeken worden. Iedereen wordt
verzocht te kijken naar de website en waar nodig aan geven wat weg kan. De artikelen, die op de homepage
staan worden niet langer dan 14 maanden getoond, daarna gaat de tekst eraf.
b.
Terugkoppeling Gebiedsoverleg Nieuw-Vennep
Peter is er geweest samen met Ben en Willemijn. Er was iemand van de gemeente Simone Beerkens senior
specialist beheer bodem gemeente Haarlemmermeer. In de Bosstraat zit een oplosmiddel in sloot. De sloot
stink dit valt onder de verantwoordelijkheid van provincie. De gemeente kijkt alleen mee. Dorpsraad vraagt of
de bewoners geïnformeerd zijn (blijkt waarschijnlijk niet gebeurd te zijn).
Verder was Frits Vloon er met info over Park 21. Het college kijkt anders naar Park21.
De heuvels van Park 21 worden nu het reliëf in het landschap genoemd (zoals ook bij Toolenburgseplas).
De mogelijke ontwikkeling van een Thema park hangt o.a. af van het stikstofdossier. De gemeente kijkt naar
Circuit Zandvoort hoe dit zal verlopen. De Groengroep van de Dorpsraad willen graag met Frits Vloon om
tafel over de groengebieden. De Feestweek is goed verlopen, alleen de politie dacht er anders over. Oranje
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vereniging gaf aan dat de leges te hoog worden om iets te organiseren. Maar ook de beveiliging en zelf dingen
regelen wordt lastiger.
8 brengparkjes krijgen bloemen om afvaldumping tegen te gaan.
Er was geen info over de start van het Marktgebouw.
De extra brandweerwagen uit Heemskerk voor de brand bij de Venneperstraat was niet aanwezig vanwege te
weinig water, maar ze waren bang voor overslaande brand. De opschaling is daardoor gemaakt.
App van gemeente deed het niet, maar binnenkort weer wel. Louise geeft aan dat de App nu alweer werkt.
Er zijn mogelijkheden voor scholing vanuit de gemeente. Kijk voor jezelf welke cursus wil je om beter te
kunnen communiceren met de gemeente.
Braakliggende terreinen. De gebiedsmanagers moet de regie nemen voor de terreinen. We willen meer actie
van de gemeente.
Nieuwe borden werken maar 2 weken volgens de gemeente. Brief moet ook naar de gemeenteraad toe in het
vervolg.
c.
Terugkoppeling gesprek minister (LR)
Op 2 september kwam minister Cora van Nieuwenhuizen op werkbezoek aan de Haarlemmermeer in het
Pharosgebouw op de 19e verdieping met uitzicht op Schiphol.
Hierbij heeft wethouder Jurgen Nobel 5 bewoners vanuit onze gemeente uitgenodigd om in gesprek te gaan
met de minister. Onze burgemeester en wethouder Nobel waren er bij. Er waren ook 5 ondernemers die de
gelegenheid hadden iets te zeggen. Het was een kort bezoek (45 minuten), waarbij alleen gelegenheid was om
te vertellen hoe het is om naast Schiphol te wonen. Lyda heeft aangegeven dat de luchtkwaliteit in NieuwVennep niet optimaal is. Ook aangegeven dat er geen luchtmeetapparatuur staat bij de Kaagbaan.
d.
Fietsen met de raad (update) (MS)
Er hebben zich 12 raadsleden hebben aangemeld. Morgen is meer bekend welke raadsleden/ wethouders
komen.. Peter en Ben fietsen voorop.
e.
Terugkoppeling halfjaarlijks overleg B&W/DWR/DB Kernen (MK)
Marcel heeft contact gehad met dorps- en wijkraden. De energie is uit het overleg. Voorzitter Henk-Jan stopt
binnenkort. Professioneel wordt het ondersteund door de gemeente. Dit geeft geen energie, want het kost veel
tijd.
De manier van werken is per dorpsraad anders en ook van de verschillende gebiedsmanagers. De Rekenkamer
van de Haarlemmermeer is een onderzoek gestart en de gebiedsmanagers zijn ook bezig de meerwaarde te
verbeteren. De werkgroep is 6 november met de burgemeester. Halfjaarlijks overleg wethouders hebben zich
voorgesteld.
f.
Dorpsraad café: We gaan het houden over de verpaupering van de Venneperstraat. De planning wordt
om het te houden in het voorjaar. We willen terreinen doen en alleen over de Venneperstraat. We maken
gebruik van Trello om alle info en documenten bij te houden. We willen de gemeente een petitie aanbieden.
Tent is misschien duur. Eventueel in PierK of in het Ontmoetingscentrum. Op 7 november komen we
opnieuw bijeen.
6. Financiën
a.
Budget en subsidies 2020 (MS) Subsidie is binnen. De evenementen subsidie moest nog beter bekeken
worden.
7. Commissies
a.
Commissie JVC –gaat volgende week vergaderen, dus heeft nu geen nieuws.
•
Koepelcommissie Piet is er niet, 75 jaar vrijheid is een samenwerking met het Transportmuseum. 75
vips uitnodiging. Opmerkelijk is wel dat er in Hoofddorp niets wordt gedaan op 5 mei.
b.
Commissie Groen en Grijs – Mart 4 september waren we bijeen. We hebben Trello doorlopen. De
fruittuinen heeft veel dode bomen. Louise is druk met Social sofa van de fruittuinen. Er komen bordjes met
sponsornamen en het HVC wil banken maken. Verder wordt er een Crowdfunding actie gestart voor de Social
sofa.
Verder was dit jaar de boomrooilijst erg klein.
c.
Commissie Dierenvreugd -heeft een pinautomaat van Ons Tweede Thuis geregeld. Er is een nieuwe
locatiemanager. Niels Groot komt per 1 september. Binnenkort is Halloween op de kinderboerderij het is op
26 oktober om half zeven. ’s Middags zijn vrijwilligers welkom om te helpen met opbouwen. Er moeten
nieuwe speeltoestellen komen, omdat een speeltoestel is afgekeurd is afgevoerd. Er is dus geld nodig voor een
nieuw toestel. Corrie stelt voor om contact te leggen met het coöperatiefonds van de Rabobank.
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De voorbereidingen van de Kerstmarkt voor 15 dec. zien er goed uit. De Koepelcommissie en Dierenvreugd
werken goed samen.
8. Rondvraag:
Frans: De fietsborden met knipperlichten er staan al een paar in Nieuw-Vennep. Dus kunnen we benadrukken,
dat we meer van deze borden willen hebben.
A.s . 31 oktober is er weer Gebiedsteamoverleg Ben, Peter, Marcel en Mart gaan.
Corrie parkeerproblemen (Wikkestraat) in de wijken wordt er nog wat mee gedaan? Ik heb er niets meer van
vernoemen en er is nog overlast. Staat niet echt op de agenda.
Sluiting:
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om Sluiting 22.07 uur
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Actielijst d.d 24-09-2019
Omschrijving

Actie

Gereed

Ambtenaar legt uit geven over gemeentelijke Energietransitieclub
Informatieve rondleiding Maatvast her-planning

MS

2019-10

MK/AB

2019-06

Fietsen met de gemeenteraad; programma
opstellen/uitnodigen
NMCX, Tim Aarts- uitnodigen voor presentatie AB

LvZ/BH/M
S
JK

2019-06

Werving secretaris (geen concrete kandidaten Louise
stuurt lijst van competenties mee. adintrim oplossing is
nodig) en externe voor afvaardiging ORS
Ontwikkelingen rond Getsewouted blijven volgen.

AB

2019-12

DB/AB

2019-12

Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of
adviseur.
Presentatie Trello

AB

2019-12

cG&G

2019-12

Inventarisatie/bestelling groene jasjes Einde jaar, dan eind
dit jaar bestellen
Kijk voor jezelf welke cursus wil je om beter te kunnen
communiceren met de gemeente
Bespreken punten GebiedsTeamOverleg

DB

2019-12

AB

2019-10

AB

2019-10

2019-06

