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

Aanwezig:

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

Gast:

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

Onderwerp:
Plaats en tijd

Notulen vergadering Algemeen Bestuur
Via Google om 19.30 uur, dinsdag 26 mei 2020

Afwezig:



19.30 uur - Opening



19.35 uur - Vaststelling agenda



19.40 uur – Mededelingen

Afspraak Burgemeester Marianne Schuurmans - groter comité (8 personen) –
voorbespreking met Paul in mei – afspraak eind juni

Afspraak Mieke Booij in klein comité – voorbespreking met Paul in juni

Han Warning wil graag toetreden tot de Dorpsraad. Formele traject doen we op 30
juni in het Trefpunt

8 Informatiesessies/participatiebijeenkomsten voor Pionier/Bols terrein tussen 10
en 18 juni. Meer informatie volgt later.



19.45 uur – Correspondentie:

Nr.

Datum

Omschrijving

Afmelding

1
2

Mei 2020
Mei 2020

Kastanjebomen – rommel rondom opruimen
Fietsnietjes Getsewoud verwijderd

Mei 2020
Mei 2020



19.50 uur - Vorige verslag - akkoord

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 extern voor afvaardiging ORS
Ontwikkelingen rond Getsewoud blijven volgen
Werving nieuwe leden - Volledig lidmaatschap of adviseur

MK/AB
AB
DB/AB
AB

2020-08
2020-08
2020
2020

Schone grond verklaring Park21 en IJweg 1365 - Antwoord
Paul?

MK

2020-06

20.15 uur - Bestuurszaken:

Vragenlijst Meer voor Elkaar netwerkbijeenkomsten – is ingevuld

Bloemen zijn afgegeven bij Truus en Kees namens de DR – dank aan Peter voor de
suggestie!

ORS vacature
 Staat al een tijdje open en geen reactie op vraag in nieuwsbrief en op de
site
 Peter wil het stokje overdragen en men kan dan (nu nog) ‘meelopen’
(soort stage)
 Peter zal vooralsnog informatie wel doorsturen
 Wil iedereen in zijn/haar netwerk gaan lobbyen wie hier belangstelling voor
heeft en dit melden bij Peter en Marcel
 Pakkende vacaturetekst – Marlène maakt een opzet
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Onderzoek rekenkamer: samenwerking dorps-en wijkraden en de gemeente:
 Vervolggesprek op 25 mei 2020: hier gaf de rekenkamer toelichting op de
 Aantal personen: 7 van DB kernen, 5 van de rekenkamer en 3 van de
gemeente
 Onderzoek gedaan op verzoek van een aantal fracties
 Rol van de rekenkamer: Neutraal orgaan om werk binnen de gemeente te
optimaliseren door te kijken naar doel en toegevoegde waarde van dorpsen wijkraden. Zij zullen hun aanbevelingen naar de gemeente toesturen.
 Wat waren de (on)tevredenheidscijfers?

Heel divers: gemiddeld prima maar met uitschieterstussen de 4 en
9

Tevredenheid over de gebiedsmanager was goed

Aanbeveling: gemeente (raad en college) moet meer regie nemen
en in overleg om de structuur te verbeteren. Er moeten
maatafspraken gemaakt worden omdat er een grote diversiteit is

Span of control: er is geen rekening mee gehouden of je 3000 of
30.000 bewoners vertegenwoordigt

Er is niet gekeken naar de kwaliteit van de dorps- en wijkraden

4 juni wordt het besproken in de gemeente

Strategisch participatiedirecteur was ook aanwezig: in verband met
COVID-19 moet er meer beleidsmatiger gewerkt worden (niet:
losliggende stoeptegel maar meer een stip op de horizon waar je
naar toe wilt werken)

Verandering is geen doel op zich
Ideeën vanuit de DR:
 Martijn: gemeente moet actiever en zichtbaarder worden in alle
gemeenten (niet alleen Hoofddorp)
 Willemijn: gaat de gemeente ook bij zichzelf te rade: de rekenkamer kan
dit politiek op de kaart zetten. Hoe dit inhoudelijk zal worden ingevuld is
nog onzeker
 Marlène: meer luisteren naar dorps- en wijkraden – zijn wij te weinig
kritisch? Hoe worden we serieuzer genomen?
 Frans: kunnen we niet organiseren dat we bij elkaar zitten met meer
dorps- en wijkraden? Niet op individuele basis maar die bijeenkomsten
worden wel vanuit de gemeente georganiseerd (denk aan Dag voor Dorpsen wijkraden). Daarnaast hebben we de DB Kernen: deze zou kunnen
helpen om het concreter te maken. Maar er zit weinig “energie’’ in.
Iedereen zit er ook meer voor eigen belang dan het bekijken vanuit het
grote(re) geheel. ‘Men’ vindt ook dat Hoofddorp én Nieuw-Vennep ‘te’ veel
aandacht opeisen
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Document Frans over Nieuw-Vennep West – complimenten!
 Gemaakt om niet met lege handen te staan wanneer dit project start
 Ooit eerder hebben we wel kunnen meedenken en participeren bij de
Nieuwe Kom/Jonkheer van de Polstraat
 Er zijn mogelijkheden voor aanvullingen vanuit de DR
 Marcel: ruimte nemen in ons volgende overleg om ons ‘meenemen’ door
het document en wat doen we er dan mee zodra het document ‘klaar’ is
 Lyda: Is er een datum geprikt voor de eerste klankbordgroepbijeenkomst?
Nee, nog niet aangezien grondeigenaren, ontwikkelaars en gemeente het
nog niet met elkaar eens zijn
 Willemijn: Jammer dat de kaders er al liggen en we willen meer dan alleen
‘meepraten’. Martijn/Peter: mogelijk kan men aangeven waar je wèl
invloed op kunt uitoefenen?
 Marlène heeft nog verslagen uit 2010 over een klankbordgroep – zij kijkt
of daar bruikbare informatie in zit
 Flipover regelen bij het Trefpunt en Peter zorgt voor een beamer



Gebiedsoverleg punten – zie ook bijlage – aanvullingen?
 Cadeau regelen voor Peter de Waard – wijn/bloemen opsturen
 Duizendknoop aanvulling Groenstrook bij de Boog: wel gesnoeid en het
snoeiafval is niet opgeruimd – is doorgestuurd naar Marcel Leek –
meldingsnummer: 3712595
 Kritisch kijken naar aanpak pedofilie in Nieuw-Vennep – zijn we voldoende
preventief bezig? Bekend is dat het een verward persoon is maar je kunt
niet iemand preventief oppakken. Ook niet meteen een predicaat
opplakken – niet vals beschuldigen. Kan in gebiedsoverleg worden
besproken in het kader van de veiligheid. Wordt ook op de lijst erbij gezet.



20.45 uur - Pauze



21.15 uur – Financiën

Jaarrekeningen DR en Dierenvreugd
 Beide konden positief worden afgesloten
 Vrienden van Nieuw-Vennep hebben €1000 bijgedragen
 Aanbeveling om meer uit te geven voor Nieuw-Vennep
 Dierenvreugd: Ook hier kunnen meer (grotere) investeringen worden
gedaan vanuit het bestaande budget
 Boeken zijn gecontroleerd en geaccordeerd. Voor volgend jaar dient
iemand met Corrie de jaarrekening van 2020 te controleren. We kijken
tegen die tijd wel wie zich wil aanmelden
 Han: waar spenderen we ons budget aan – kunnen we dit al concreet
maken? Martijn – zeker kunnen we zaken regelen voor in de
Venneperstraat en bijvoorbeeld kerstboom
 Tip: Incasso van tevoren melden dat deze eraan komt

Budgetten per commissie
 Groen&Grijs heeft budget ingeleverd
 JVC heeft geen wensen
 Dorpscafé komt later aan bod

Subsidie:
 Door Corona vinden er bijna geen activiteiten plaats en de subsidie kun je
dan moeilijk verantwoorden
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 Bij Dierenvreugd moeten er vergunningen worden aangevraagd voor
evenementen (voorheen was melden voldoende) en er moet een draaiboek
worden gemaakt. Deze worden dan betaald vanuit het aangevraagde
budget: broekzak-vestzak?
 Er komt een werkgroep vanuit de gemeente: deze zal de subsidie aan een
nader onderzoek onderwerpen



21.25 uur – Commissies:

JVC
 Na 15 juni weer overleg. Marlène treedt toe tot deze commissie

Groen en Grijs
 Boomrooilijst
 Gebiedsoverleg punten
 Charlotte van de Mey D66: prio voor bewoners Nieuw-Vennep voor
toegang tot de nieuwe woonwijk
 Melding bij BAS over laagvliegend toestel boven woonwijk
 Nieuw bankje, geregeld door Niels, kan in de fruittuin geplaatst worden

Energietransitie
 Datacenters: In oktober 2019 in verband met stikstof zouden deze
datacenters niet meer gebouwd worden. Per wanneer is dit verandert?
 Vragen vanuit de DR zijn opgestuurd
 Kaart voor bewoners om mee te praten over “Grootschalige opwek
Haarlemmermeer/brief aan de omwonenden over zoekgebieden
Zonnecarré en windpark’’ moet duidelijker
 Hoe gaat deze commissie zichzelf organiseren?
 Ook besproken in DB Kernen: samenwerking met andere partijen over dit
onderwerp is uiteraard mogelijk aangezien het een moeilijke en complexe
materie betreft

Dierenvreugd
 Vanaf 2 juni kan OTT weer aan de slag, een week later mag er bezoek
komen in beperkte mate. Openingstijden 14.00-16.00 uur

Harmoniekoepel
 Helaas vervalt het cultuurfestival dit jaar
 Bij ons eerstvolgende fysieke overleg krijgen alle DR leden (voor wie wil)
een exemplaar van 75 jaar Vrijheid
 Goede positieve reacties hierover ontvangen
 Eerstvolgende evenement zou de kerstmarkt worden. De maatregelingen
die dan van kracht zijn zullen, zullen worden opgevolgd

Dorpscafé
 10 mei eerstvolgende vergadering
 Raimond van logo’s en letters is bezig om iedereen te betrekken bij de
plannen om de etalages te beplakken

Centrum algemeen:
 Paul is druk bezig om alle projecten en trajecten concreter te maken
 Witte Weekblad wel graag helpen om aandacht te blijven vragen voor dit
onderwerp
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21.45






uur – Publiciteit:
Heropening Dierenvreugd op de site
Speciale (extra) nieuwsbrief voor donateurs Dierenvreugd
ORS (concept Marlène?)
Stukje over de geïnde incasso
Misschien stukje over Venneperstraat – afhankelijk van plannen Raimond
(Logo’s&Letters)



21.55 uur – Rondvraag

Frans:
 Bannerkeuze:
 Leuze: Denk mee, Praat mee, Doe mee
 Peter maakt het ontwerp met deze tekst – kleur blauw voor duidelijke
leesbaarheid
 Daarna kunnen er 3 stuks besteld worden bij Copypartners
 Waar plaatsen? Op bruggen, in andere wijken, bij Dierenvreugd – in JVC
bespreken waar wanneer ophangen

Martijn:
 Gesprek met de Heer M. (locatiemanager Aldi) met Martijn en Marcel – de
Aldi willen graag investeren in een nieuwe locatie. Zij zijn op zoek naar een
locatie met parkeerplaatsen voor de deur aangezien de klant van de Aldi
vaker komt voor de aanbieding een keer per twee à drie weken in plaats
van voor de dagelijkse boodschappen

Willemijn:
 Wie weet wat er met het pand van de ING gaat gebeuren? We nemen dir
mee bij gesprekken over de Venneperstraat

Marcel:
 Dorpstraat nummer 6: Peter checkt dit met de eigenaar
 Stand van zaken voor Sportveldweg: Bouwbedrijven vragen veel geld om
te bouwen waardoor het bijna niet rendabel wordt voor de verkoop
 Jan Kiel heeft aangegeven dat hij wil stoppen als lid van de DR. Hier willen
we in juni stil bij blijven staan. Marcel checkt dit met Jan.



22.00 uur - Sluiting
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