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

Aanwezig:

Gasten:

Peter Bootsman (PBm), Corrie van Breemen (CvB), Ben Haspels (BH), Marlène
Hogervorst (MH), , Marcel Klein (MK, vz), Lyda Rodenhuis (LR), Martijn Schouten
(MS, pm), Mart van Staveren (MvS), Louise van Zandvoort (LvZ, secr)
Jan Kiel (JK), Piet Kwak (PK), Frans Engelander (FE), Willemijn van Klingeren (WvK)
W. Roeleveld, H. Geheniau, F. Tol

Onderwerp:
Plaats en tijd

Notulen vergadering Algemeen Bestuur
Het Trefpunt om 19.30 uur, dinsdag 28 januari 2020

Afwezig:

1. 19.30 uur - Opening
2. 19.35 uur - Vaststelling agenda – toevoeging - Schiphol stand van zaken
3. 19.40 uur – Mededelingen

Voorzitter DR Lisserbroek – Zij gaan niet participeren in de klankbordgroep NV
West; zij hebben geen capaciteit en in eigen dorp vraagt de nieuwbouw ook veel
aandacht. Vanuit gemeente komt er een Masterplan wat de infrastructuur betreft
(omdat daar Nieuw-Vennep en Lisserbroek elkaar ‘raken’) en daarin worden beide
gemeenten meegenomen. Lisserbroek zal wel op de hoogte blijven en worden
gehouden.

Gebiedsmanager Paul Heuberger
 In het Witte Weekblad (en op website) staat er een interview met hem. Hij
zal regelmatig aanschuiven in ons overleg.

Donderdag wordt er in de raad gesproken over de Vliegerweide en
nieuwbouwontwikkeling Veldbloemstraat.

Rol vicevoorzitter: hoe zien we dit? Wie kan dit doen?
 Dagelijks bestuur bestaat uit 5 personen en we hebben afgesproken dat
iedereen de rol op zich kan nemen vanuit het DB. Geen probleem vanuit
AB.
4. 19.45 uur – Correspondentie:
Nr.

Datum

Omschrijving

Afmelding

1
2
3

December 2019
Januari 2020
Januari 2020

Lichtplan Getsewoud
Ontbreken stoepen Flierveld
Vragen/opmerkingen van H.
Geheniau

Besproken in G&G: voor GO
Besproken in G&G: voor GO
Zie uitwerking hieronder

-

Behoud van bomen bij de nieuw op te zetten brede school, graag het aanwezige groen
behouden
Ex-Peuterspeelzaal Zwanewater - indien niet meer gebruikt dient dit bij het plantsoen
betrokken worden
Het centrum – kan met klein beetje geld goed opgeknapt worden. Inclusief de weg naar
PierK toe. Boomworteldruk kan tegengegaan worden -> sandwichmodel
Rondgang met René Rademaker: problematisch qua geld om groen goed op te knappen. In
vele krantenartikelen wordt melding gemeld dat er meer bomen komen.
Groenstructuurplan moet gemaakt worden bij een nieuwbouwwijk.
Tegenover Sylvia’s Leeuwtje zijn een ongelijk aantal platanen geplant. Moet van bovenaf
gesnoeid wordt en niet vanuit de onderkant. Ook niet uitdunnen.
Naoorlogs kunstwerk in de hal van Bols gebouw (voorstelling distilleerproces van brons,
mozaïek en koper). Nu komen er 98 kleine appartementen met horeca beneden en blijft
het kunstwerk behouden.
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5. 19.50 uur - Vorige verslag

en actielijst:
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
26-11-20

Omschrijving

Informatieve rondleiding Maatvast her-planning
NMCX, Tim Aarts- uitnodigen voor presentatie AB
Werving externe voor afvaardiging ORS
Ontwikkelingen rond Getsewoud blijven volgen – Paul
Heuberger
Werving nieuwe leden - Volledig lidmaatschap of adviseur
Presentatie Trello
Inventarisatie/bestelling groene jasjes – 2 besteld, 2 gereed
Cursus communiceren met de gemeente - afwachten voorstel
Bespreken punten Gebiedsoverleg

Actie

Gereed

MK/AB
JK
AB
DB/AB

2020-02
2020-02
2020
2020

AB
cG&G
DB
AB
AB

2020
2020-02
2020-01
2020-01
2020-01

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.
 Marcel checkt dit met Paul Heuberger 30 januari

20.15 uur - Bestuurszaken:


Stand van zaken Dorpscafé Centrum
 Motie Vreemd is aangenomen. Indien er geen actie wordt ondernomen
vanuit de gemeente in het eerste kwartaal (bij reële verwachtingen):
1. wat kan de DR dan doen t.a.v. de verpauperde aanblik
Venneperstraat?
2. Wat willen we doen op de korte, middellange en lange termijn?
3. We willen dit blijven doen vanuit samenwerking. Pas activistisch
zodra er geen enkele beweging is vanuit de gemeente –
bijvoorbeeld ‘adopteren’ van de etalages en dat we hier foto’s van
Nieuw-Vennep hier mogen ophangen. Nu gelegenheid bieden aan
Paul om zich in te werken en we verwachten een reactie van Mieke
Booij. Meer communicatie ten aanzien van het opknappen van deze
straat.
 F. Tol: Hoofddorp Centraal kreeg ooit een gymzaal toegewezen om plannen
te maken ten aanzien van het centrum. Is het geen idee voor NieuwVennep Centraal in één van de winkels?
 H. Geheniau: Zijn er plannen bekend? Nee, geen plannen hoe het eruit
komt te zien.
 Gesprek Mieke Booij: zie gespreksverslag. Helaas weinig concrete plannen.
We moeten met de juiste mensen aan tafel temeer gezien de aanname van
motie Vreemd. Ook afwachten vraag van Piet aan Ben Duwel en gesprek
van Marcel met Paul
 Presentatie Peter



Stand van zaken Energietransitie
 Presentatie Peter
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Stand van zaken PARK21 – zie bijlage
 Regionale recreatie (niet voor ontlasting regio Amsterdam)
 F. Tol: (licht) vervuilde grond van Amsterdam aan de Rijnlanderweg? Dit
wordt uitgezocht
 Presentatie Peter



Gebiedsoverleg 13 februari 2020:
 Terugkoppeling vergadering 19 december 2019
 Aanwezig: Peter, Ben, Mart, Willemijn en Marcel
 Agendapunten voor 13 februari:
1. Kap Dreven: stand van zaken
2. Getsewoud:
a. Flierveld: paden verdwenen
b. Vivaldisingel: lichtplan
3. Noodgebouw Opmaat2: wat wordt hiermee gedaan?
4. Ongeluk auto te water: (wat) moet hier (iets) aan gedaan worden?
5. Wegverzakking bij Calatravabrug
6. Gebouw Zwanewater
7. Brug weer open: alleen toegang voor trekkers – waarom?
8. Vanuit gemeente: klankbordgroep Bols Pionier terrein, Argo en
Getsewoud-West – meer informatie noodzakelijk
9. Gebiedsscan station en rondgang langs de rotonde – schuiven deze
op i.v.m. nieuw aantreden Paul?
Jaarverslagen van de commissies – zie bijlage JVC – geaccordeerd. Volgende
vergadering terugkoppeling t.a.v. marketing
NL Schoon op 21 maart 2020: Idee – nadruk Venneperstraat en zichtbaarheid
Dorpsraad.
 Lyda, Marcel, Ben, Wilma, Corrie, Mart, Martijn, Peter (en Marlène onder
voorbehoud)
 Wilma neemt de organisatie op zich (tangen, zakken e.d.) en zal
informeren bij ‘Clean-up Nieuw-Vennep’ of wij bij hen en met hen zaken
kunnen regelen voor deze dag
Training Dorpsraad:
 Barbara Verbeek (Strategisch adviseur Participatie H’meer) kan adviseren:
Peter en Louise gaan dit gesprek aan
Visitekaartjes: zie bijlage. Indien gegevens incorrect zijn: graag laten weten
Stand van zaken Schiphol:
 Bij kiesmannenoverleg zijn de keuzes van de heer van Geel niet aan de
orde gekomen. Belangrijk om aangesloten te blijven bij alle
ontwikkelingen. We zoeken iemand die de afvaardiging ORS wil vervullen:
Hoe sneller hoe beter dan kan Peter nog inwerken. Temeer omdat de
afvaardiging van Linquenda en Getsewoud er niet meer is.
 Schone luchtakkoord met uitzondering van Schiphol/H’meer – klopt dit?









6. 20.45 uur - Pauze

7. 21.15 uur - Financiën:

Budget 2020:
 Budget 2019 ziet er goed uit en er zijn reserveringen gedaan voor 2020
 Voor 2020 graag per commissie de uitgaven te begroten à €700
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uur - Commissies
JVC - vergadering 5 februari
Groen en Grijs: vergadering 6 februari
Dierenvreugd – vergadering 4 februari. Ploeg Kozijnen en Paul Bakker sponsoren
een nieuw speeltoestel
Harmoniekoepel:
 Voorkeur voor constructie à la Dierenvreugd. Hier wordt de komende
periode meer tijd aan gespendeerd.
 Volgend jaar tenten dichterbij elkaar bij de kerstmarkt
 Activiteiten voor Bevrijdingsdag zijn in volle gang

uur – Publiciteit
Interview Marcel Klein
Kerstmarkten
Automobiel
Kerstboom

10. 21.55 uur – Rondvraag

DB Kernen: Wat voegt het nu toe?
 Plan van aanpak: Optimaliseren van de dorps- en wijkraden met
overkoepelende thema’s en dan meer commissie-gestuurd gaan werken

F. Tol: Venneperweg richting het Kabel is miserabel
 bespreken in het gebiedsoverleg

H. Geheniau: Waarom wordt de rooilijst niet meer gepubliceerd in de krant?
 Dit is een beslissing van de gemeente.

Lyda: Wanneer is de dag van de dorps- en wijkraden?
 Plannen voor de komende tijd om meer richting de bewoners te gaan.
Mogelijke datum 4 april. Halfjaarlijks overleg zal in mei worden gehouden.

11. 22.00 uur - Sluiting
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