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

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

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), Martijn Schouten (MS, pm),
Mart van Staveren (MvS), Han Warning (HW), Louise van Zandvoort (LvZ)

Aanwezig:

Afwezig:
Gast:
Onderwerp:
Plaats en tijd:

Agenda vergadering Algemeen Bestuur
Online 19.30 uur, dinsdag 27 oktober 2020



19.30 uur – Opening



19.35 uur - Vaststelling agenda



19.40


















uur – Mededelingen - Centrum
Open brief suggereren en geen naam en rugnummers genoemd
Wel actief opgepakt, alert opgepakt door het college
Marcel gebeld door HAP, PvdA heeft schriftelijke gereageerd
Er is een antwoord gekomen op de vragen van de HAP, maar niet concreet
Communicatie specialist wilde weten of de feiten wel op waarheid berustten
Belangrijk onderdeel en ze gaan op basis van de HAP vragen zaken uitzoeken
Nog geen openheid van zaken gekregen
N.a.v. de Open Brief moet er een formeel antwoord van de gemeente komen
Rest college wil ook reageren (gezien alle commotie in de (Social) media
Ook NH nieuws heeft contact gezocht met Marcel (gebaseerd op ‘hits’ in Social
media)
We moeten nu wachten op antwoord, inspreken heeft nu minder waarde (vanwege
dat dit ook digitaal is) en daarna komen de vervolgacties
Er is nu wel een nieuwe taxateur aangesteld – nu hopelijk een reële vraagprijs
voor de grond richting Wilma. Verwachting akkoord: eind 2020, begin 2021
Reactie op antwoord HAP –
 Han: vaag, niet concreet. Hoop dat het antwoord wat meer duidelijkheid
zal geven en ook meer concreet. Urgentiegevoel ontbreekt.
 Wordt het antwoord ook een ‘open brief’? Gemeente verwacht dat wij dit
gaan publiceren
 Gemeente verschuilt zich wel achter allerlei communicatie
(standaardkanalen). Ze moeten iets anders doen om de Vennepse burger
zich meer betrokken te laten voelen.
 Marlène: fijn dat het wat reuring oplevert
 Mart: Goed om te zien dat het wat losmaakt
 Willemijn: laten we hopen dat het niet ‘rustiger’ wordt

Mededelingen – Waeles

 Geld vrijmaken om een specialist naar de rapporten te laten kijken – zijn
we daar mee akkoord? Willemijn vraagt zich af of dit wel thuishoort bij de
DR. De DR wil echter graag de buurtbewoners (en eigenlijk geheel NieuwVennep) ondersteunen.
 Marlène: om welk bedrag gaat het? Peter zoekt dit uit en komt erop terug.
 Kloppen de metingen? Dit zijn vaak momentopnames en zijn niet
gebaseerd op 24/7 metingen. Het betreft echter specifieke berekeningen
en geen metingen

19.45 uur – Correspondentie:

Nr.

Omschrijving

Afmelding

1

De heer Buiten - secretaris
dorpsraad Rijsenhout

Vragen of wij geen problemen hebben met publicatie verslagen
op de site

1

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

2

De heer xxxx


Datum
verslag
29-01-19
27-03-18
29-01-19
25-04-17
28-01-20
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Veldbloemstraat – bezwaar inrichting voormalig
Rehobothterrein. Bijlage van brief naar B&W wordt nog gestuurd

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
2020

Schone grond verklaring Park21 en IJweg 1365 - Antwoord
Paul? Voor eind 2020 geregeld 😊

MK

2020-09

Vorig verslag: Volleybal moet korfbal zijn. Verder
akkoord


20.15 uur - Bestuurszaken:

o
o

o
o

o

Onder embargo: Voorstel persbericht Martijn (zie bijlage) plus afstemmen
communicatieproces
Proces: Deze week tweetrapsraket:
 Oranjevereniging, OVHZ, aantal wethouders en
gebiedsmanagement.
 Een dag later ’s ochtends belangrijke journalisten HD, NH Nieuws
en WW: inhoud: vanavond wordt dit gemeld.
 ’s Avonds op Social media
Marlène: kan er gekeken worden naar de laatste alinea. Martijn checkt dit.
Wie heeft interesse in het penningmeesterschap? Want formeel mag je het
voorzitterschap niet combineren met penningmeester. Denk erover na,
desnoods ad interim.
Marlène: toelichting op verslag presentatie Veldbloemstraat - zie bijlage
 Aanwezig: Paul gespreksleider, architect en projectleider en Ymere
en een aantal buurtbewoners
 Bewoners : pand ziet eruit als een bunker, willen meer dorpse
uitstraling en bomen behouden. Ook verwachten zij
parkeerproblemen. Oude afspraken blijven deze wel behouden?
 Worden de woningen wel echt verdeeld onder de Vennepers
(jongeren)? Voorkeur voor deze doelgroep in plaats van
bijvoorbeeld statushouders
 Marcel: komt er een vervolg? Nu presenteren van het plan, in
januari een nieuwe bijeenkomst
 Marlène blijft contactpersoon vanuit de DR voor dit plan
 Martijn: parkeerproblemen bij thuiswedstrijd DIOS? Uitwijken naar
parkeerplaats bij kinderboerderij. Wordt t.z.t. nogmaals bekeken.
 Bewoners waren liever eerder betrokken over precieze locatie en
aantallen – dit stond niet ter discussie
 Frans: ‘maar’ 90 woningen. Kunnen er niet meer worden geplaatst?
Echter is het aantal teruggebracht naar 43 stuks en niet te hoog
(‘ze kijken in mijn tuin’)
 Ben: Ander nieuwbouwplan – Madeliefstraat? Marlène zoekt dit uit
 Mooi dat Marlène is aangehaakt!

2

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

o

o

o

o

o

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

Onder embargo: Peter heeft (op eigen initiatief) foto’s gemaakt van ons
mooie dorp met alle positieve zaken zoals de parken, de mooie dreven,
nieuwe groene wijk Getsewoud, internationale bedrijven op een bekroond
industrieterrein en een stukje film over ons ‘prachtige’ centrum.
Na antwoord van de gemeente kunnen we al dan niet met een
ingesproken reactie van Marcel de video online zetten.
 N.a.v. gesprek met Marlène over ‘meer PR voor ons dorp en de
Dorpsraad’ heeft Marcel dit gemaakt
 Dit pas vrijgeven indien er een teleurstellend antwoord komt vanuit
de gemeente
 Maar kan ook sowieso gepubliceerd worden
 Link nog niet gedeeld
Klankbordgroep Pionier-Bols: wie wil? De gemeente zoekt 2 personen plus
een reserve – Ben en Han willen toetreden. Mart als reserve.
 Westerdreefkwartier: Verkoop loopt redelijk. Autobedrijf van Dijk
heeft grond gesaneerd. Van Maris wil het aan Wilma verkopen. Van
Groningen en Wittebrood loopt. Is de grond voldoende voor niveau
industrie of moet dit niveau voor bewoning zijn? Grond Argo
Drukkerij is in orde.
 NB. Klankbordgroep Nieuw-Vennep West: gaat voorlopig niet door
Waar (geen) vuurwerk afsteken?
 ‘Geijkte’ plekken weer aanwijzen - rondom verzorgingshuizen en
kinderboerderij
 Welke risicogebieden kunnen we definiëren om ‘illegaal stoken’ te
voorkomen Dit, aangezien huidig overlast ten aanzien van (zwaar)
vuurwerk.  hockeyvelden, Venneperstraat leegstaande panden,
Westerdreefkwartier. Andere plekken? Zet het op de mail en dan
melden we het bij Paul. Huidige overtreders krijgen gesprek en
moeten naar HALT. Je kunt zelf overlast melden bij de
straatcoaches en/of wijkagent. Melden helpt!
9 december: bespreken alternatief in plaats van tezamen uit eten gaan
 Een kerstpakket met lokale producten wordt op prijs gesteld
 9 december blijft wel staan – anders een digitale ‘borrel’
 Andere ideeën?: Geef het door aan secretariaat
Getsewoud – wat te doen zodra deze wijkraad wordt opgeheven?
 Hoort bij het dorp
 We krijgen Getsewoud-West – dan kun je Getsewoud niet
overslaan
 Echter: Groen en Grijs: er komt wel meer werk op ons af, ook al
doen we er nu al veel voor
 Willen mensen uit Getsewoud namens Getsewoud toetreden tot de
DR, dan wel participeren in de diverse commissies?
 Meer leden proberen te vinden
 1 Dorpsraad voor gehele dorp en dan per onderdeel een aparte
commissie optuigen
 Wat gebeurt er als we het niet doen? Eigenlijk geen optie. Wel goed
uitzoeken hoe de activiteiten verdeeld moeten worden.
 De subsidie voor de activiteitencommissie moet via een andere
routing bij hen terechtkomen.
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Visie Gebiedsteam – hoe zien wij dat als DR? Zie bijlage
 Peter heeft een voorzet gemaakt, opmerking Han is daarin
verwerkt
 We moeten niet achter de feiten aanlopen
 Paul wil het GO thema’s uitbreiden met wat meer visie. Er is al een
‘knip’ geplaatst wat de Beheer en Onderhoud (B&O) onderwerpen
betreft
 Komt DR2.0 niet in gevaar bij de prioriteitenstelling binnen het GO
team? Misschien kan het juist versterken? Wanneer is DR 2.0
succesvol?
 Mail graag je opmerkingen naar het secretariaat binnen twee
weken en dan zetten we het weer op de eerstvolgende AB
vergadering (en dan kan het worden meegenomen naar het GO van
10 december)
 Willemijn: Centrum/Nieuwe Kom als belangrijkste onderwerp
aanhouden. Geen contactpersoon bij de Vliegerweide?
Uitnodiging BOA verplaatsen naar 2021 – mail is verstuurd
Bomenplan 17 november verplaatsen naar 2021 – nieuwe afspreken.nl
volgt
Op de site vermeld - digitaal overleg maar zonder gasten
Opslagplek voor Dorpsraadspullen – wie heeft een idee en/of ruimte?
 Het kan bij Mart geplaatst worden – Daar zijn we blij mee!
 Kunnen we de spullen verdelen via een prijsvraag op Social media
en dan een boek verloten?
Data voor 2021:

Dagelijks Bestuur

Algemeen Bestuur

19 januari
16 februari
23 maart
13 april
18 mei
22 juni
Geen vergadering in juli
24 augustus
21 september
19 oktober
23 november
Uit eten in december?

26 januari
23 februari
30 maart
20 april (gezien 27 april Koningsdag)
25 mei
29 juni
Geen vergadering in juli
31 augustus
28 september
26 oktober
30 november
Op 15 december?



21.30 uur - Pauze



21.30 uur – Financiën

Trefpunt hanteert weer de ‘oude’ prijzen



21.35




uur – Commissies:
JVC – geen vergadering
Groen en Grijs Energietransitie
 1e vergadering. Commissie energie
 Deelnemen aan participatie windenergie
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 Alles wordt gemonitord, laten zich informeren, toetsen wat er gezegd
wordt en dan actie bepalen
 17 september: participatie windenergie: onduidelijke presentatie. Geen
terugkoppeling en geen antwoord op vragen maar nieuwe stappenplan
wordt binnenkort gepresenteerd. Er komt een brief vanuit deze commissie
 DR Lisserbroek wil samen participeren. Zij zullen de brief ook krijgen
Dierenvreugd
 Komende zaterdag worden de nieuwe toestellen ‘geopend’ met Bakker en
OTT. Onderwerp voor de nieuwsbrief.
 Waterhuishouding: een aantal zaken is reeds door de gemeente opgepakt
 Willemijn: Hebben we last van rivierkreeften
Harmoniekoepel
 Voorbereiding 75 jaar vrijheid wordt gevierd op 1 mei
 N.a.v. een tip van Peter wordt er hiervoor subsidie bij de provincie
aangevraagd
Dorpscafé
 Venneperstraat 44 ingericht, fotomoment in Witte Weekblad en
raamsticker wordt gemaakt. Peter gaat helpen om een hoekje te maken
voor de DR in de etalage
 Afgeleide kerstcommissie: online overleg gehad -DR moest het
voortouw nemen. Niemand wil geld doneren. Check bij
winkeliers en sponsoren door bewoners. Komende donderdag
nieuwe vergadering
 Marlène heeft contact met de Lichtschuur om zaken te regelen
– offerte volgt
uur – Publiciteit:
Persbericht Martijn (nog geredigeerde versie)
Gevraagd: Penningmeester. Martijn maakt tekst
Dierenvreugd: foto en plaatje
Informatie over Polderlinten en Ringdijk – mag dat geplaatst worden? Louise
checkt
Foto bankje IJweg: 13.00 uur op 31 oktober et groene jasjes



21.45 uur – Rondvraag - geen



22.00 uur - Sluiting
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