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

Aanwezig:

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

Peter Bootsman (PB), Corrie van Breemen (CvB), Frans Engelander, (FE), , Marlène
Hogervorst (MH), Marcel Klein (MK, vz), Lyda Rodenhuis (LR), Martijn Schouten (MS,
pm), Mart van Staveren (MvS), Han Warning (HW), Louise van Zandvoort (LvZ)
Willemijn van Klingeren (WvK) en Piet Kwak (PK), Ben Haspels (BH)
E. *** voor buurt Cleanup
L. *** als bewoner komt kijken
A. *** en E. *** komen voor gang van zaken rondom centrum

Afwezig:
Gasten:

Onderwerp:
Plaats en tijd

Notulen vergadering Algemeen Bestuur
Het Trefpunt 19.30 uur, dinsdag 25 augustus 2020

•

19.30 uur - Opening

•

19.35 uur - Vaststelling agenda - akkoord

•

19.40 uur – Mededelingen - geen

•

19.45 uur – Correspondentie:

Nr.

Omschrijving

Afmelding

1
2
3

****
****
****

Lawaai motoren
Aanpassingen in het dorp moeten sneller kunnen worden gerealiseerd
Vragen per mail zijn beantwoord
•

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

19.50 uur – Actielijst en vorige verslag:
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

2021
2021
2020-109
2020

Schone grond verklaring Park21 en IJweg 1365 - Antwoord
Paul?

MK

2020-09

Vorig verslag akkoord?
•

20.15 uur - Bestuurszaken:

•

Energietransitie – document Marlène
• Punt wat continue terugkomt maar wat is het nu precies?
• Wel belangrijk genoeg om daar een specifieke commissie voor op
te richten
• Marlène licht haar document toe - reacties:
o Draagvlak creëren
o Burgers (neutraal) informeren met objectieve informatie
o Stakeholders: agrariërs (LTO), OVHZ, enz.
o Hoe kunnen we beleid toepassen op Nieuw-Vennep
o Waar en hoe: kunnen we onze invloed aanwenden?
o Niet alles meteen afwijzen, maar meegaan met
voortschrijdend inzicht
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Zonnepanelen en windmolens: sessie bij de gemeente 16
september
o Marlène wordt voorzitter van de energiecommissie of KME Klimaat, Milieu en Energie. Eerstvolgende vergadering wordt
er een agenda en een definitieve naam gepresenteerd
Waeles – stankoverlast – bezwaar omgeving (Bosstraat)
• Peter heeft gesproken met bewoner:
o Zij hebben de krant benaderd om aandacht te krijgen voor
hun probleem
o Waeles smelt ijzer en moet de uitstoot filteren
o Bedrijf en woonwijk bestaan al heel lang maar milieu eisen
worden steeds groter
o We zijn niet tegen Waeles maar willen wel duidelijkheid
creëren voor de omwonenden en de bewonerscommissie
Bosstraat
• Ook in gesprek met de inspecteur van de Omgevingsdienst en
wordt er ook gesproken met de directeur van Waeles
• DR heeft een brief voorbereid om te sturen indien er geen
(afdoende) antwoorden kunnen worden gegeven dan wel rapporten
kunnen worden overlegd
Terugkoppeling Gebiedsoverleg – met name VANG
• Procesafspraak gemaakt in het GO waar Meerwaarde, Handhaving,
DR en OVHZ bij elkaar zitten. De B&O onderwerpen worden nu
separaat besproken met Marcel Leek, Rik Storm, Ben Haspels,
Peter Bootsman en Louise van Zandvoort
• In GO worden lange termijn zaken besproken: Pionier/Bols,
centrum, veiligheid in de breedste zin van het woord
• VANG – van Afval Naar Grondstoffen: restafval dient verminderd te
worden. Bij de introductie wordt er zoveel mogelijk informatie
gegeven via de meeste kanalen en komen er grondstofcoaches en
een afvalscheidingswijzer; echter zal het neerkomen op
gedragsverandering van de burger.
o Iedereen krijgt er een container bij, er wordt minder vaak
opgehaald en de restafvalcontainer wordt kleiner. In
Linquenda komen er grotere ondergrondse containers.
Indien men meer handhaving zal willen dan moet daar geld
voor worden vrijgespeeld. Bij ruimtegebrek om de extra
container te plaatsen zal er maatwerk worden geleverd. Eind
2020 willen ze beginnen met de pilot.
o Jammer dat de technologie al verder is. Maar dit traject
loopt nu al meerdere jaren en dit is -voor nu- een gelopen
race.
Centrum
• Speelt al enige jaren en het document met braakliggende terreinen
zijn gepresenteerd aan de gemeente – voor nu focus op centrum
Venneperstraat
• Wat gaan we doen en hoe pakken we dit aan?
o 2019: Fietsen met de gemeente: waarom lukt het niet om
dit te verbeteren?
o

•

•

•
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We hebben de gemeente gevraagd om de regie te nemen:
Motie Vreemd is aangenomen en er is een actielijst
samengesteld met alle stakeholders. Echter wordt de
ontwikkeling van het gebied wordt bemoeilijkt door
grondeigenaren, projectontwikkelaars en investeerders
o We willen een tweesporenbeleid voorstellen:
▪ Veiligheid in het hier en nu: cosmetisch aanpakken
▪ Langetermijnvisie m.b.t. langdurende trajecten
o Onderhoudsplicht bij particulieren werkt (helaas) anders dan
bij grondeigenaren
o Banner is opgehangen om het startsein te geven voor de
verbetering van de Venneperstraat
o 1 september komt er een tweede sessie met alle
stakeholders en 7 september overleg met projectleider van
de gemeente met een communicatiemedewerker – wat
kunnen we delen met de bewoners
• Commissie Dorpscafé: gesprekken met stakeholders en bij geen
succes willen we kijken naar een andere manier van ‘actievoeren’
• Gast: Kunnen er bakken met fruitbomen in de Venneperstraat
worden geplaatst (zie Hoofddorp). Er zijn bomen weg in van
Haeringenplantsoen, Zwanenwater en Westerdreef – we checken
dit bij B&O
• Gast: zo jammer dat een aantal beloftes niet worden nagekomen –
panden worden afgebroken en vervolgens komen er hekken
omheen en gebeurt er niets. Kan er niet onteigend worden? Kan er
een bord komen in de Symfonie met plannen voor het centrum?
o

We willen de discussie met de gemeente feitelijk houden.

•

21.30 uur – Pauze

•

•

•

Riolering in Spoorzicht – stand van zaken
• Stuk in de krant wordt niet geheel correct weergegeven
• Geen politieke discussie, maar melding van de stand van zaken
• Marlène checkt en houdt ons op de hoogte
Cleanup Day – 19 september 2020
• 3 jaar geleden is de buurt Clean-up begonnen via een actie
• Elke eerste zaterdag wordt er een plek in Nieuw-Vennep opgeruimd
en er is dan ook overleg met Meerlanden om alles dan op te halen
• 2x per jaar is er een Clean-up Day (Nederland Schoon en World
Clean-up Day)
• Peter noteert de namen van de deelnemers
Persconferentie Covid – hoe daarmee om te gaan binnen de DR?
• RIVM maatregelen worden hier nageleefd en in het Trefpunt
kunnen we op anderhalve meter van elkaar zitten
• Iedereen gaat hiermee akkoord – wel zorgen dat Piet en Willemijn
betrokken blijven – hoe zorgen we hiervoor?
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•

21.50 uur – Financiën

•

•

•
•
•
•
•

Clean-up Day
Fietsapp (Oranjevereniging)
Introductie Han
Boekbespreking Ben (nog overleggen met Ben)
Indien mogelijk: Bijeenkomst 1 september
Betrokkenheid bewoners met betrekking tot Centrum

21.55 uur – Rondvraag

•
•
•
•
•
•

JVC – geen vergadering
Groen en Grijs – GO, VANG, Centrum, verkoop Westerdreefkwartier en
Sportveldweg loopt.
Energietransitie – zie hierboven
Dierenvreugd – schommel en klimtoren zijn besteld volgens NEN normen
(dit was een extra investering)
Harmoniekoepel – voor nu alles geannuleerd op kerst na. Wordt vervolgd.
Dorpscafé – vergadering 26 augustus
Kerstcommissie – Piet checkt bij Raimond naar de kerstversiering. Mart en
Marlène zitten ook in deze commissie

21.45 uur – Publiciteit:

•
•
•
•
•
•
•

Subsidie aanvragen zijn ingediend. Deze moeten wel worden opgemaakt
aan zaken die ten goede komen aan de gemeenschap

21.25 uur – Commissies:

•
•

•

Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
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PR plan vanuit JVC – Marlène en Frans kijken hier samen naar
Herfstpark ’probleem’ – ligt bij B&O
Boek ‘Dorpsdiender’ wordt gelanceerd in september (ijs en wede
dienende)
Aanwezig op 1 september: Peter, Marcel en Louise
Flexwonen is ingediend en we krijgen daar nog een reactie op

22.00 uur - Sluiting
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