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

Aanwezig:

Gast:

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

Onderwerp:
Plaats en tijd

Agenda vergadering Algemeen Bestuur
Het Trefpunt om 19.30 uur, dinsdag 25 februari 2020

Afwezig:

1. 19.30 uur - Opening
2. 19.35 uur - Vaststelling agenda
3. 19.40 uur - Mededelingen
4. 19.45 uur – Correspondentie:
Nr.

Datum

Omschrijving

Afmelding

1
2
5. 19.50 uur - Vorige verslag

en actielijst:
Datum
verslag
29-01-19
27-03-18
29-01-19
25-04-17
28-01-20

Omschrijving

Actie

Gereed

Informatieve rondleiding Maatvast her-planning
Werving externe voor afvaardiging ORS
Ontwikkelingen rond Getsewoud blijven volgen
Werving nieuwe leden - Volledig lidmaatschap of adviseur

MK/AB
AB
DB/AB
AB

2020-02
2020
2020
2020

Schone grond verklaring Park21 en IJweg 1365 - Antwoord
Paul?

MK

2020-02

6. 20.15 uur - Bestuurszaken:

Trello presentatie

Gebiedsoverleg (GO) – Paul wil deze graag op een hoger niveau (lees: minder
details) bespreken, liefst op basis van de jaarkalender: welke thema’s moeten
daarin structureel terugkomen? Denk aan Pionier/Bols, Centrum, energietransitie…
 Wat verwachten wij van het GO?
 GO ‘oude stijl’ teveel verschillende overleggen met eigen actielijsten: G&G
en de ‘rest’. Politie, gemeente, Meerwaarde
 GO ‘nieuwe stijl’ - Paul: 3 pijlers: sociale veiligheid, fysieke en beheer.
Hoofdpunten benoemen en de ontwikkelingen hiervan in de gaten houden.
Meestal op strategisch niveau en niet teveel detailniveau.
1. Grote projecten: Centrum, Nieuw-Vennep West
2. Of: Kijk naar het hele dorp i.p.v. losse objecten – denk aan
verkeersstromen – rotondes. Hoe veilig voelt men zich in NieuwVennep?
 Paul Heuberger stelt zich voor en wij stellen ons aan hem voor

Interesse om met Corrie Verbeek in een workshop samen de omgevingsvisie door
te nemen? Er zijn workshops geweest waarbij 70% omgevingsvisie is klaargelegd.
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Tot aan de zomer is er tijd om tot 98% te komen. Er moet daarna een finale check
komen. Binnen G&G wordt het document meegenomen om al door te nemen.
 Wie wil de finale check organiseren? Allereerst feedback vanuit G&G, daarna
finale check bepalen.
Energietransitie: wat kan men in de commissie (Peter, Lyda en Marlène) al gaan
organiseren? 4 maart is er een sessie in het gemeentehuis – goed om daarbij
aanwezig te zijn.
 Op onze site kan men veel (achtergrond) informatie terugvinden.
 Regionale energietransitie: voor een bepaalde datum dient men aan te
geven: zonneweides, windmolens en zonnepanelen: waar en hoeveel? Zo
niet dan wordt het toegewezen. Hiermee ook rekening houden.
3e supermarkt in Venneperstraat. G&G was tegen omdat er te grote
verkeersdrukte zou ontstaan en dat je er alleen boodschappen doet en niet
winkelt. DB heeft daar andere gedachten over: NV West komt erbij (2500
woningen) dus mogelijk is een 3e supermarkt wel zeker levensvatbaar. Maar kun je
niet aankaarten dat we niet tegen een 3e supermarkt zijn maar wel wijzen op de
risico’s van bereikbaarheid, veiligheid, (geluids)overlast van auto’s (bezoekers) en
vrachtwagens (laden en lossen)? We zijn vóór ontwikkeling van het gebied –
bestemmingsplan geeft hiervoor de ruimte. DR wel kritisch op de inhoud blijven.
Peter en Louise hebben 24 februari gesproken met Barbara Verbeek over
opleidingsmogelijkheden: zij zullen in dit AB meer vertellen
 Heeft iedereen de www.afspreken.nl ontvangen voor de thema avond ‘bomen’

7. 20.45 uur - Pauze

8. 21.15




uur – Financiën
Jaarcontrole Corrie en Louise in maart 2020
G&G budget is ingeleverd – Martijn kijkt hier nog naar
JVC vergadert in april en zal het dan bekend maken waar zij hun budget aan willen
besteden

9. 21.25 uur – Commissies:

JVC
 PR
 Hash tekst toevoegen - Instagram ook gebruiken?

Groen en Grijs
 In Trello een kaart maken met punten voor AB

Dierenvreugd
 Nieuwe manager ons Tweede thuis
 Educatieve ruimte gebruiken voor experts die er binnen OTT te vinden zijn
 QR code niet – PIN automaat bij kassa, OTT kan een mobiel pinapparaat
leveren om het teveel aan cash te verminderen
 Sponsors voor speeltoestel bekend – tijdstip nog onbekend
 Evenementen bekend: Pasen en lentefeest
 Nieuw lid in het activiteitenteam

Harmoniekoepel
 Algemeen en financieel verslag voor Maatvast en PierK en deze zijn
goedgekeurd
 Subsidies 2020 gelijk aan 2019
 Druk met 5 mei: feest van 11.00-19.00 uur
 Muziek, 75 VIPS- gemêleerd gezelschap
 Defilé
 Burgemeester is uitgenodigd voor maaltijd e/o defilé
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 Crash museum doet mee, Sibbel van Dam boekpresentatie
 Voorbereiding cultuurfestival 27 juni i.s.m. PierK “ik toon”.
Dorpscafé – vergadering 26 februari 2020

Samenkomst rondom centrum OVHZ, BIZ (Alle ondernemers van Witte kerk tot aan
PierK) in oprichting (goede energie), Dorpsraad, gemeente: projectleider Nicole,
Marcel vanuit onderhoud, grondeigenaren Brookland, Wilma, Green, Orange Capital
PGM Bakker, Henny Vet plus Paul Heuberger.





















10. 21.45






Hoe meer van het centrum maken?
Onderhoudspresentatie van Marcel Leek
Presentatie Nicole over Nieuw Kom per kavel – abstract niveau
Wat is het ambitieniveau en tijdspad?
Er zijn vele eigenaren en zij hebben onderlinge afspraken gemaakt
De maximale hoogte welke is opgelegd door de gemeente zorgt ervoor dat het
moeilijk financieel haalbaar is gezien de huidige grondprijzen.
Venneperstraat ‘morgen’: schoon en leefbaar (quick&dirty) ramen zemen, etalages
vullen, wat planten plaatsen. Slopen kost teveel (2-3 ton): kan er dan zo’n €5000
geïnvesteerd worden voor nu – cosmetische aanpassingen? Maar wie pakt de
regie? Acties zijn van elkaar afhankelijk (niet schoonmaken en daarna snoeien)
Gemeente moet de regie nemen vindt de DR. Mogelijk kan de BIZ hier een grotere
rol spelen.
Kunnen we bijv. NL Schoon aanpakken om grondeigenaren te bewegen om een
tegenprestatie te leveren
Grond- en bouwprijzendiscussie tussen gemeente en eigenaren. Hoe lang wordt
deze discussie volgehouden? Is grondonteigening een mogelijke optie?
Kan er een plan worden gemaakt wat niet in beton is gegoten en neem ons als DR
mee in het verloop daarvan
Media aandacht, overleg van vandaag, bewustwording gecreëerd voor de
gemeente om actie. Oppassen voor vingerwijzing (‘omdat hij/zij iets niet heeft
gedaan kon ik niet verder’)
Motie ‘Vreemd’ heeft wel geholpen om de discussie open te breken
Het was nu een inhoudelijke discussie en geen politieke discussie.
Wanneer zijn we succesvol in de Venneperstraat: Peter heeft een lijst per
woningnummer gemaakt
Commerciële activiteit is niet alleen winkels maar ook sociale dienstverlening
Verhoog de bouwhoogte van 15 meter naar 20 meter en prima. Maar de gemeente
houdt vast aan een vaste hoogte uit plannen uit 2004 en 2010
Aandacht blijven vragen, inhoudelijk concreet meedenken voor de korte termijn
(voor de lange termijn kunnen wij weinig betekenen) en ludieke acties bedenken.
Inspraak bij eerste raadsvergadering 1 of 9 april? Fungeren als klankbord.

uur – Publiciteit:
ORS brief
Dierenvreugd
Doorbraak stelconplaten
Omgevingsvisie
Introductie Wilma als nieuw bestuurslid en lid commissie G&G

11. 21.55 uur – Rondvraag

NL Schoon: welke locatie en welke route? Samenwerking met Buurt clean-up:
Esther en Marcel zullen contact met elkaar opnemen.
 Van 10.00-12.00 uur
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Is er affiniteit voor de Groenste Tuin in Venneperhout? Vanuit G&G zullen we weer
contact met hen opnemen
Jeugdland is niet zo goed toegankelijk voor mindervaliden. Maar men kan de
sleutel ophalen om met de auto naar binnen te rijden. Misschien handig om dit bij
het bestuur van Jeugdland zelf neer te leggen?

12. 22.15 uur - Sluiting
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