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

Aan

:

Afwezig:

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

Peter Bootsman (PBm), Frans Engelander, (FE), Ben Haspels (BH), Marlène Hogervorst (MH), Willemijn van
Klingeren (WvK), Lyda Rodenhuis (LR, Secr.), Martijn Schouten (MS, Vz),
Corrie van Breemen (CvB), Jan Kiel (JK), Marcel Klein (MK), Mart van Staveren (MvS), Louise van Zandvoort
(LvZ). ) en Piet Kwak (PK
Gasten : Gebiedsmanager Maarten Treep, NMCX Jorrit Leijting Lauren Haenen en Yoko van der Sterr
Han Warning, Rob Hoogendoorn

Onderwerp :

Verslag vergadering algemeen bestuur 29 oktober 2019

Plaats/Tijd :

Het Trefpunt: 19.30 uur

Opening
Martijn opent de vergadering 19.35 uur. Het onderwerp voor deze vergadering heeft het thema energietransitie.
De reden (de overheid wil alle huizen energieneutraal in 2050) voor de keuze energietransitie is dat dit onderwerp een grote
impact zal hebben op ons dorp.
De dorpsraad wil graag weten wat er allemaal gaat gebeuren. Mogelijk kunnen we een dorpsraadcafé hierover maken om onze
inwoners te informeren.
D.m.v. de mobiele telefoon wordt een spel gedaan (de impactcalculator ) om inzicht te krijgen in het resultaat van ieders keuzes van
vervoer en consumptiegedrag op onze aarde (onze footprint). Duidelijk wordt dat er meerdere aardes nodig zijn willen we doorgaan
met hetzelfde consumptiegedrag.
De gemeente wil niet zoals voorgaande jaren een koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. De gemeente wil graag een slimme
volger zijn. Waarbij goed gekeken zal worden naar succesvolle innovaties bij andere gemeenten. In maart 2020 zal de gemeente een
plan indienen (bij het rijk) hoe de gemeente Haarlemmermeer de doelstelling zal gaan halen.
Er zullen wijken (Pilot Aardgasvrije wijk) aangewezen worden, die voor de transitie worden uitgekozen. De gemeente heeft zelf geen
subsidies, maar wel het rijk. De gemeente gaat actief doorverwijzen. Na vaststelling van het uitvoeringsplan per wijk, dan zal
iedereen uit de wijk van het gas af zijn binnen 8 jaar. De gemeente werkt daarbij samen met de Energiebank Haarlemmermeer, zodat
ook mensen met een smalle beurs mee kunnen doen aan de energietransitie en niet in de kou komen te staan.
Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld met als toevoeging gesprek met Schipholdirecteur Dick Benschop.
Schiphol gesprek Benschop
De gemeente heeft een huiskamergesprek georganiseerd tussen inwoners van de Haarlemmermeer en Schiphol directeur Dick
Benschop. Lyda is hierbij aanwezig geweest. Er waren nog 4 andere inwoners en directeur Philip Mol van MBO College Airport.
In het gesprek veel aandacht voor de fijnstof problematiek en de geluidsoverlast. Oplossing van 1 inwoners van Badhoevedorp is het
plaatsten van suskasten in huis, wat helaas niet het fijnstof tegenhoudt en ook het geluid buitenshuis niet.
Correspondentie:
IC 14-10-2019: Start Financieel Café Nieuw Vennep Linquenda op donderdag 14 november. Het is een initiatief van Humanitas. Er
was al een succesvol café in Overbos (Hoofddorp). Mensen worden geholpen met hun administratieve zaken door adviseurs.
Nu dus ook in Nieuw-Vennep. Marlène stelt voor om dit te delen op facebook en in de nieuwsbrief
a.
Verslag
Het AB-verslag van 24 september is vastgesteld één verandering: De naam van de gast kan eruit i.v.m. privacy.
b.
De Actielijst wordt doorgenomen:
Bestuurszaken
a.
Overname/overdracht secretariaat. We zijn blij dat Louise de taken van Jan wil overnemen. Louise is eerst ad
interim en later wordt hierover gestemd. Jan zal nog wel bestuurslid blijven.
b.
Stand van zaken Dorpsraad Café Centrum. Er moet een afspraak gemaakt worden met wethouder Mieke Booy. Dan
overleggen wat de volgende stappen zijn.
c.
Scholing cursussen om beter te kunnen communiceren met de gemeente.
Omgaan met weerstand - doel: Gebiedsteam gemeente in beweging brengen
Elevator pitch - doel: hoe snel de gehele boodschap over te brengen
Mediatraining - doel: hoe presenteer je jezelf.
Spreken in het openbaar - doel: Boodschap goed overbrengen voor je dorp
Opbouwende kritiek - doel: kritische punten aanvoeren zonder mensen tegen het hoofd te stoten.
d.
De Jaarvergadering zal zijn op dinsdag 10 december als afsluiting van het jaar. Veel restaurants zijn dan dicht. Alleen de
Venneperlodge of Masada zijn open. Andere data zou kunnen zijn 11 of 12 dec, maar dan kunnen veel mensen niet. Voorstel is om
Venneperlodge te boeken.
Financiën
a.
Budget en subsidies 2020 (MS). Goed nieuws beide subsidies zijn toegekend, dat is mooi.
Commissies
a.
Peter: Commissie JVC –13 nov. Nog niet samengekomen, dus geen nieuws
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•
Koepelcommissie 75 bevrijding zijn ze druk mee bezig. Het Transport Museum doet mee. Wat wel opvalt is dat Hoofddorp
niet mee doet aan de 75 jaar bevrijdingsfeesten.
b.
Commissie Groen en Grijs –
Peter: We hebben geen verslaglegging gemaakt van de afgelopen vergadering. Dat is een experiment om te kijken of Trello
volstaat. Dat scheelt veel verslaglegging/ schrijfwerk. We hebben de voorbereiding van het Gebiedsteamoverleg gedaan.
We hebben de vraag over de scholing beantwoord.
Verder besproken de voorbereiding van de Hoefbladstraat.
c.
Commissie Dierenvreugd –
Halloween had meer succes dan verwacht er waren 60 extra kinderen, die zich niet hadden aangemeld. Deze zijn alsnog welkom
geheten. In totaal waren er ongeveer 500 mensen aanwezig geweest. Het is goed verlopen op een paar kwajongens streken na. Het
betrof 4 lastige jongetjes zonder ouderbegeleiding. Volgend jaar verplicht met ouders, zodat dit niet meer kan voorkomen
Alles is binnen het team van de kinderboerderij goed besproken in een evaluatie. Hierbij is een lijst verbeterpunten opgesteld, zodat
de Halloween volgend jaar nog beter zal verlopen. B
Dierenvreugd kreeg een mooi bedrag (1705,81 euro.) van de Rabo Clubsupport.
Publiciteit
Ledenlijst van dierenvreugd krijgen onze nieuwsbrief Dorpsraad nu ook.
Dierenvreugd. Eric van Haeringen maakt verslag.
Energietransitie.
Website BAS was niet veilig
Rondvraag
Frans Park 21 voortgang na 2017 is hier meer van bekend? Het fietspad naar Lisse is in de herfstvakantie snel aangepakt en ligt
er goed bij. Op IJweg kwam ik kwam ik mensen met een Scootmobiel tegen en een rollator. Is dit pad geschikt voor voetgangers?
Lyda: ik zag dat wijkraad Graan voor Visch een maandelijkse nieuwsbrief heeft laten drukken. Is dit voor ons dorp ook haalbaar?
Sowieso niet maandelijks. Het is veel werk en de vraag is wordt het wel gelezen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Datum
verslag
29-01-19
28-05-19
27-03-18
29-01-19
25-04-17
27-08-19
27-08-19

8. 24-09-10
9. 24-09-10
10. 29-10-19

Verslag
item
3.b.
5.c
7.i
6.2.
11.

Actielijst d.d 29-10-2019
Omschrijving
Informatieve rondleiding Maatvast her-planning
NMCX, Tim Aarts- uitnodigen voor presentatie AB
Werving secretaris niet meer nodig wel externe voor afvaardiging ORS
Ontwikkelingen rond Getsewouted blijven volgen.
Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.
Presentatie Trello
Inventarisatie/bestelling groene jasjes Einde jaar, dan eind dit jaar
bestellen
Cursus communiceren met de gemeente afwachten voorstel
Bespreken punten GebiedsTeamOverleg
Bestellen groene jasjes voor Willemijn en Marlene

Actie

Gereed

MK/AB
JK
AB
DB/AB
AB
cG&G
DB

2019-06
2019-06
2019-12
2019-12
2019-12
2020-02
2019-12

AB
AB
JK

2019-11
2019-10
2019-11

