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

Aanwezig:

Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl
www.dorpsraadnieuwvennep.nl

Afwezig:

Peter Bootsman (PB), Corrie van Breemen (CvB), Frans Engelander, (FE), Ben
Haspels (BH), Marlène Hogervorst (MH), Marcel Klein (MK, vz), Willemijn van
Klingeren (WvK), Piet Kwak (PK), Lyda Rodenhuis (LR), Mart van Staveren (MvS),
Louise van Zandvoort (LvZ).
Gast: Han Warning, Maarten Treep
Jan Kiel (JK, secr), Martijn Schouten (MS, pm)

Onderwerp:
Plaats en tijd

Notulen vergadering Algemeen Bestuur
Het Trefpunt om 19.30 uur, dinsdag 26 november 2019

1. 19.30 uur - Opening
2. 19.35 uur - Vaststelling agenda
3. 19.40 uur – Mededelingen
•
Marlène - Schone grond verklaring Park21 en IJweg 1365 opgevraagd bij de heer
Vrolijk (omgevingsdienst). Verklaring is opgestuurd: echter gaat deze niet over de
grond in Park21 èn wordt vermeld dat de grond die wordt geleverd niet vervuild is.
Maarten gaat dit verder navragen.
•
Maarten Treep gaat de Haarlemmermeer verlaten als gebiedsmanager – afscheid
bij gebiedsvergadering op 19 december 2019.
4. 19.45 uur – Correspondentie:
Nr.

Datum

Omschrijving

Afmelding

1

17 november 2019

Perfect

2
3
4

15 november 2019
7 november 2019
8 november 2019

**** – kennis en visie delen over
energietransitie (LTO)
(verpauperd) gebouw Zwanewater
Kerstboom Hoofdweg uit tuin bewoner
Opheffen LINV – reactie via website –

5
6

18 oktober 2019
5 november 2019

**** Deelname op vrijwillige basis aan DR
Vuurwerkvrije zones – brief gemeente

Melden bij Gebiedsoverleg
Geen interesse
Opgelost door het stukje
over haar door te sturen
Marcel belt 20nov19
Geen specifieke gebieden

5. 19.50 uur - Vorige verslag en actielijst: Respectievelijk goedgekeurd en data aangepast.
Datum
verslag
29-01-19
28-05-19
27-03-18
29-01-19
25-04-17
27-08-19
27-08-19
24-09-10

24-09-10

Verslag
item

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

Omschrijving

Informatieve rondleiding Maatvast her-planning
NMCX, Tim Aarts- uitnodigen voor presentatie AB
Werving externe voor afvaardiging ORS
Ontwikkelingen rond Getsewoud blijven volgen
Werving nieuwe leden - Volledig lidmaatschap of adviseur
Presentatie Trello
Inventarisatie/bestelling groene jasjes: eind dit jaar bestellen
Cursus communiceren met de gemeente – Dit betreft: ‘Hoe
krijg je bewoners meer betrokken bij de DR’
Nieuwe vormen participatie, hoe bereik je meer mensen,
nieuwe ideeen en vormen. Zijn er specifieke zaken waarnaar
wij in de DR op zoek zijn. Loopt via PR onderdeel in JVC.
Vrijwilligers MH, MvS, LR en PB.
Bespreken punten Gebiedsoverleg – zie pagina 2

Actie

Gereed

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

2020-01
2020-01
2020-05
2020-02
2020-12
2020-02
2019-12
2019-12

AB

2019-12
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6. 20.15 uur - Bestuurszaken:
•
Overname secretariaat
o Unaniem goedgekeurd dat Louise van Zandvoort het overneemt
•
Stand van zaken Dorpscafé Centrum (+ gebied naast Sylvia’s Leeuwtje)
o Gesprek met Mieke Booij en DB begin december
o Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek gaat het Dorpscafé zich
beraden over ‘hoe nu verder’.
o Publicatie in de ’Informeer’ over onderwijshuisvesting in Nieuw Vennep
Centrum: hoek Noorderdreef is niet het centrum
•
Stand van zaken Energietransitie
o Wat staat ons te wachten, hoe gaan we ermee aan de slag?
o Met betreking tot de presentatie ’energietransitie’ gegeven in de DR
vergadering van oktober:
▪
Nog veel onduidelijkheid
▪
Nog niet iedereen ziet de urgentie
▪
Misschien is dè uitvinding van nu niet dè uitvinding van straks
▪
Op basis van welke oplossingsrichtingen (wind, zon, aardwarmte,
biomassacentrales (met koeienmest in plaats van hout?) kan de
gemeente een plan opstellen?
▪
Of is het allemaal paniekvoetbal?
▪
Ja, we moeten ons ermee bemoeien omdat het ons allemaal
aangaat.
▪
Je kunt een vragenlijst invullen n.a.v. brief van de gemeente
(isoleren, zonnepanelen en ventilatie) – je krijgt wel antwoord
maar blijkbaar komt men niet per huishouden op nul uit en volgt er
geen persoonlijk bezoek.
▪
Meer zaken koppelen – mogelijk meerdere partijen uitnodigen voor
een tweede Dorpscafé?
▪
Nut en noodzaak van de energiebank waar je een lening kunt
afsluiten om je huis te verduurzamen en mee te doen aan de
energietransitie
▪
Je dient als DR wel voldoende kennis te verzamelen om als
informatiekanaal te kunnen fungeren. Commissie energietransitie?
Maar wel objectief en samen de strategie bepalen - PB, LR en MH
willen dit wel gaan vormgeven.
•
Gebiedsoverleg:
• Terugkoppeling 31 oktober (verslag volgt)
• Agendapunten voor 19 december:
1. Madeliefstraat en Eugenie Previnaireweg – brief Maarten?
2. Vervuiling sloot Bosstraat – brief vanuit provincie?
3. Geoweb toegang?
4. Frans’ tekening m.b.t. plek naast Silvia’s Leeuwtje
5. Antwoord rotondes - veiligheidsdeskundige kijkt er naar
6. Zwanenwater – verpauperd gebouwtje
7. Stand van zaken Centrum?
8. Wegverbetering Doorbraak?
9. Training voor AB leden
10. Pionier – voorlichting volgend jaar
11. Frits Vloon over Park21 – afspraak: wanneer?
12. Gebiedsscan station
13. Gevaarlijke situatie bij oversteekpunt Zuiderdreef tussen
Westerkim en Shell station
14. Wateroverlast: blijven melden en ondertussen wordt de drainage
overal aangepast
• Aanwezig op 19 december: MK, PB, LvZ, WvK, MH
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Nieuwe data respectievelijk DB en AB 2020:
• 21 en 28 januari
• 18 en 25 februari
• 24 en 31 maart
• 14 en 21 april
• 19 en 26 mei
• 23 en 30 juni
• Niet in juli
• 18 en 25 augustus
• 22 en 29 september
• 20 en 27 oktober
• 17 en 24 november
• Eindejaarsvergadering 9 december (woensdag!)
Jaarverslagen van de commissies – deadline januari 2020
10 december: Jaarvergadering in de Venneper Lodge. Vantevoren (18.00 uur)
lichtjes ontsteken in de kerstboom. Hoeveel personen gaan er mee?
o Wie niet kan stuurt secretariaat een mail.
Vrijwilligers gevraagd kerstmarkt Dierenvreugd en Harmoniekoepel. Indien je
anderen kent die kunnen meehelpen: laat hen zich aanmelden bij Eric e/o Piet

7. 20.45 uur - Pauze
8. 21.15 uur - Financiën:
•
Subsidieaanvraag is toegekend
9. 21.25 uur - Commissies
•
JVC – verplaatst naar januari 2020
•
Groen en Grijs
o Niels goed op de hoogte van alles via Trello
o Zaken voor gebiedsoverleg – zie hierboven
o Haaientanden
o Social Sofa – vele plannen, nog allemaal pending
•
Dierenvreugd
o Kerstmarkt – vrijwillgers gevraagd
o Halloween was een groot succes
o Volgende vergadering op 27 november
o Pinapparaat aanschaffen separaat voor activiteitencommissie bleek te
duur. Er kan gebruik worden gemaakt door apparaat van Ons Tweede
Thuis (OTT)
•
Harmoniekoepel
o Op 28 november overleg
o Goede steun van Maatvast en PierK
o Nu al voorbereidingen voor 75 jaar vrijheid volgend jaar
▪
Artikel verschenen in WW:
✓ 75 Nieuw Vennepers worden gezocht die Nieuw Vennep
vertegenwoordigen – de ‘VIP’s’van de dag, koffie en gebak
in Transportmuseum, in legervoertuigen naar
Harmonieplein, toost door de burgemeester en startein
voor de lunch
✓ Unieke gelegenheid voor de middenstand – advertenties en
dat kan weer voor ‘free publicity’zorgen voor dit
evenement
▪
Goede samenwerking met Oranjevereniging en Transportmuseum
▪
Historisch museum H-dorp en Crash museum doen mee
▪
Lokale zangers/zangeressen en groepen
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▪
Eindigt om 18.00 uur
▪
Steun van gebiedsteam
Verder in 2020:
o Watson festival (Thais)
o Cultureel festival in samenwerking met PierK ‘ik toon’ en vluchtelingenwerk
o Burendag voor de omwonenden van het Harmonieplein
o De commissie is uitgebreid met iemand uit Nieuw Kom met een
barbecuebedrijf
o Gert-Jan de bloemenman zit nu in de commissie
o Jan Kiel wordt secretaris
DB kernen: wat is de toegevoegde waarde?
o Goed bezocht
o Wisseling van college – interactie blijft moeilijk
o Huidige workshops gaan over:
▪
Wonen
▪
Dorps- en wijkraden interactie met de gemeente
▪
Toekomst dorps- en wijkraden
o Visie Dorps- en wijkraden 2025: rapport laat nog op zich wachten
o Marcel wil zich (nog) niet vastleggen voor de komende 4 jaar, maar wel
betrokken blijven

10. 21.45 uur – Publiciteit
•
Nieuwe secretaris – zelf stukje schrijven
o Marcel stuurt hierover een mail naar Frans Tol – mogelijk voor inteview
WW
•
De twee kerstmarkten: Harmonieplein en Dierenvreugd
•
‘Geef de brug een naam’
•
Er is een ‘Energietransitiepagina’ beschikbaar op de site
•
Publicatie volgt volgende week

11. 21.55 uur – Rondvraag
•
Peter:
o vice voorzitter aanstellen? Dit verder bespreken in 2020?
o DR 2.0 dient verder afgemaakt worden? Dit is echter een doorlopend
proces – in januari weer op de agenda plaatsen
o Nieuw ontwerp DR flyer ligt bij Copy Partners, gereed vóór de kerstmarkt
•
Lyda: jubileumuitgave 50-jarige Dorpsraad – om door te bladeren
•
Frans: rotondes moeten op de kaart worden gezet. Ze zijn onoverzichtelijk en een
ongeluk zit in een klein hoekje
•
Willemijn: G&G punten worden (nog) niet gedeeld met de gemeente. Marcel: kan
een strategische keuze zijn
•
Mart: Jan Kiel is geen beheerder meer voor Facebook. Echter kan Mart kan nog
steeds zaken plaatsen dus dat is vooralsnog voldoende.
•
Maarten:
o Er komt nog een brief vanuit de gemeente over een op te richten
‘Klankbordgroep Nieuw-Vennep West’ (waarin onder andere DR,
ondernemersvereniging, Beinsdorp zitting zullen nemen) met betrekking
tot mobiliteit, wonen, milieu
o Dank voor de samenwerking van de afgelopen jaren en tot ziens op 19
december

12. 21.53 uur - Sluiting
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