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:

Koos de Vries (ChristenUnie-SGP)

Onderwerp:
Plaats en tijd:

Agenda vergadering Algemeen Bestuur
Online 19.30 uur, dinsdag 24 november 2020



19.30 uur – Opening

Koos stelt zich voor en meldt dat er vanuit de ChristenUnie-SGP meer (extra)
belangstelling voor Rijssenhout en Nieuw-Vennep, meer specifiek voor de nog te
bebouwen terreinen



19.35 uur - Vaststelling agenda



19.40 uur – Mededelingen:




Nr.

Koos de Vries van ChristenUnie-SGP schuift aan

19.45 uur – Correspondentie:
Omschrijving

Afmelding

1
2

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
2020

Schone grond verklaring Park21 en IJweg 1365 - Antwoord
Paul? Er komt geen grond vanuit AMS hierheen

MK

2020-09

Vorig verslag: Akkoord. Wel checken wat geplaatst mag
worden (openbare gedeelte)


20.15 uur - Bestuurszaken:





Penningmeesterschap – zijn er kandidaten?
 2 personen hebben zich gemeld met interesse.
 Martijn heeft 24 en 27 november hierover gesprekken
 Daarna gesprek et AB
Klankbordgroep Pionier-Bols op 3 december 2020:
 Tips voor Han, Ben (en Mart als reserve)?
 Is het betaalbaar voor de gemiddelde inwoner?
 Worden de wachtlijst van/voor de sociale huurwoning
meegenomen?
 Hoeveel procent wordt er specifiek voor ouderen gereserveerd?
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 Wat is er bekend, wat zijn de inzichten? Kun je nog ergens invloed
op uitoefenen en valt er nog (bij) te sturen?
 Op Social Media is er eerder iets bekend gemaakt dan dat het in de
klankbordgroep besproken wordt?
 Kan het vergeleken worden met Westerkwartier qua
woningenaanbod
 Hoe kan het dat sommige bedrijven melden dat zij nog niets weten
wat er ontwikkeld wordt. Is dit een correcte aanname?
 Handig om het document van Frans door te nemen (ook al is dit
initieel bedoeld voor Nieuw-Vennep West)?
Gebiedsoverleg 10 december:
 Punten?
1. Is Mosquito hoog frequent apparaat iets om aan te schaffen
tegen jeugdoverlast
2. In zijn algemeenheid aanpak jeugdoverlast in combinatie
met vuurwerk en karbietschieten
3. Bosstraat aanvulling – op eigen naam geen probleem.
Indien via DR dan moeten we er van tevoren naar kijken
 Wie wil daarbij (online) aanwezig zijn?
1. Marlène
2. Ben
3. Marcel
4. Martijn
 Eens met onze reactie op visie GO?
1. Alleen reactie Han – kan worden gedeeld met GO
Marcel deelt zaken over het centrum
 Bericht over postkantoor H-dorp – daar werd actief vanuit NieuwVennep op gereageerd
 NH Nieuws heeft Marcel benaderd: interview Marcel met wijkagent
Ton
 Antwoord binnengekomen op de Open brief
 Veel aandacht voor de strip – onze reactie daarop staat in het WWB
 Helaas leidt het ook af van het daadwerkelijke probleem: aanpak
van het centrum van Nieuw-Vennep
 Discussie over de grondprijzen wordt mogelijk voor kerst geslecht.
Parkeernorm kan nog een kink in de kabel worden voor Wilma –
moet nog geaccordeerd worden door de gemeenteraad
 Antwoord op de Open Brief is gepubliceerd en niet weer als reactie
richting de gemeenteraad gestuurd – we wachten nu af wat voor
nieuws er komt vanuit gemeente en Wilma
 Vraag Willemijn en Lyda: motie regie op de nieuwe Kom – deze is
door Mieke Booij aangenomen en men zou binnen een kwartaal
met een plan van aanpak. Dat klopt: In februari is de eerste
vergadering geweest met een actielijst (cosmetisch en wat kan er
gedaan worden op de middellange termijn – gesprekken met de
eigenaren). Vervolgafspraak heeft op 1 september plaatsgevonden.
Wilma en Green hebben met Paul Bakker een afspraak gemaakt dat
het de grond/pand van eigenaar verwisselt zodra er een
overeenkomst is met de gemeente.
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 Marlène: politici hebben gereageerd op de strip – misschien niet
handig
 Mart: Mooi hoe de bouw vordert bij het oude ABN-AMRO gebouw
 Willemijn: Parkeerterrein tegenover Pier K gaat dat weg? Dit wordt
aanbesteed (2021) voor een deel woningen en een deel
parkeergelegenheid
 Han: wanneer gaan we een nieuwe stap zetten indien er niets
gebeurd in deze komende 3 weken. We laten het nu even rusten en
zullen dan in januari zeker weer aankaarten
 Marlène: wat te doen bij een langere kerstvakantie, corona,
vuurwerkverbod – hoe zorgen we ervoor dat de panden daarvoor
niet misbruikt worden
 Peter: verkeersdrukte wordt nu gemeten in het dorp – mogelijk kan
dat ook gebruikt worden om goed te monitoren
 Frans: hoe zorgen we ervoor dat de aandacht blijft en men niet
overgaat tot de orde van de dag? Goed nadenken welke vragen we
moeten neerleggen bij het college of de gemeenteraad
 Eens per 6 weken is er een structureel overleg tussen Mieke Booij,
OVHZ, BiZ en DR over het centrum – welke stappen moeten er
genomen worden om te zorgen dat er daadwerkelijk gebouwd gaat
worden – Tip Willemijn: maak een stappen- en tijdplan
 Marlène: hoe gaan we om met de strip en alle reacties hierop? We
willen de discussie inhoudelijk houden en geen censuur toepassen.
Misschien kijken of we met hen in contact kunnen treden… maar
werkt dit niet averechts?
Windmolens:
 Zoekgebied vastgesteld met participatie. 17 september zijn alle
dorpsraden benaderd. De heer Blom had nog niet een uitgewerkt
plan en dorpsraad Lisserbroek had zo zijn eigen ideeën. Zij wilden
een Open Brief schrijven. Energiecommissie kan zich niet
identificeren met alle punten en zullen reageren richting
Lisserbroek. Morgenavond nieuwe bijeenkomst en 1 december ook
weer.
 Martijn: welke onrust? In september was er een onduidelijk plan,
maar vanuit Lisserbroek doelt men voornamelijk op de ‘gebrekkige’
participatie en wil daar mee stoppen. DR wil liever eerst veel
overleg en meer informatie
 Waar worden de windmolenenergie voor gebruikt? Voor een
datacenter? Voor woningen? De gemeente wenst dat 50% voor
woningen wordt gebruikt
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geluidsoverlast/vraagen-antwoord/welke-regels-gelden-er-voor-het-plaatsen-vanwindmolens-vlakbij-een-woonwijk
Veiligheid in december – hebben DR leden hier ideeën over welke risico
plekken er zijn naast de reguliere plekken?
 Op Maat school, Pand in de Venneperstraat, huis in de
Gelevinkstraat, Argo Drukkerij
 Louise vraagt aan Paul de lijst die al is samengesteld
Marlène vertelt over het proces en de aanschaf van de kerstverlichting
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 5 organisaties, men vond dat de initiatiefnemer de DR is en zij
moeten dan ook alles maar regelen. Uiteindelijk heeft men het
individuele belang opzij gezet ten behoeve van het overstijgende
groepsbelang
1. Op de plek van de kerstboom is een mast geplaatst
(Fairybell)
2. Geld opgehaald namens alle deelnemers
3. Op het Venneperplein komen 3 kerstbomen van 7 meter
met verlichting
4. Ornamenten op de brug
5. Medewerking van de organisaties zelf en de Lichtschuur
6. Versieren is een uitdaging gezien de corona maatregelingen
7. Eén gezamenlijk persbericht
Veldbloemstraat:
 Participatie bij bouw van 43 woningen
 Men vond de buitenzijde eruitzien als een bunker
 Zaken genoemd die niet op de tekening stonden
 Zorgen over ‘racebaan’
 Parkeerprobleem
 Bij de bijeenkomst in november zijn een aantal zaken goed
opgepakt: andere stenen. Parkeerprobleem hoort bij DIOS
 3e bijeenkomst (extra sessie) in december



21.00 uur - Pauze



21.15 uur – Financiën




21.10
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Beide subsidies (participatie en evenementen) zijn toegekend
uur – Commissies:
JVC – geen vergadering
Groen en Grijs – vergadering vervalt – punten gedeeld via de mail
Energietransitie – wachten op eerstvolgende bijeenkomst 1 december
Dierenvreugd – geen vergadering gehad, goed persmoment over de nieuwe
speeltoestellen
Harmoniekoepel – geen nieuws
Dorpscafé
 Oorspronkelijk was het de bedoeling om in gesprek te gaan met de
bewoners via een Dorpsraadcafé - Inzet nu leidde tot banners, bankjes,
vullen van etalages en bloembakken met fruitbomen (cosmetische
aanpassingen)
 Kerstcommissie heeft weer een andere insteek
 Dus: krachten bundelen voor een nieuwe commissie voor specifiek
centrum: OVHZ, BiZ, Oranjevereniging en DR.
 Vanuit DR willen Marlène en Piet deelnemen. Zij zullen samen een aantal
zaken voorbereiden en in januari melden
 Wel ook een risico – goed afspreken wat het daadwerkelijk doel wordt.
 Mandaat (van AB) van tevoren aanvragen bij organiseren van activiteiten

21.30 uur – Publiciteit:
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Kerstverlichting
Gedicht Marlène erbij publiceren
Overhandigen voorzittershamer
Wil Martijn nog iets melden?
Plantenbakken met fruitbomen – verder informatie volgt nog

21.45 uur – Rondvraag
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Marlène: werkzaamheden Spoorzicht ten aanzien van de renovatie
(riolering, weg en groen) kunnen worden hervat nu de zaken met de
curator enerzijds en de gemeente anderzijds zijn opgelost
Marktgebouw: dubbele functie door een deel open te laten aan de kant
van het Harmonieplein
VANG: te weinig ruimte en veel spullen liggen er naast – wordt
meegenomen naar het gebiedsoverleg
Koos bedankt ons voor de digitale uitnodiging. Wil graag worden
meegenomen voor komende AB vergaderingen om aan te sluiten indien
mogelijk.

22.00 uur - Sluiting
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