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Aanwezig: Peter Bootsman (PB), Frans Engelander (FE), Ben Haspels (BH), Marlène Hogervorst 

(MH), Willemijn van Klingeren (WvK), Piet Kwak (PK), Lyda Rodenhuis (LR), Martijn 
Schouten (MS, vz), Marc van Staveren (MvanS, pm), Mart van Staveren (MvS), Han 
Warning (HW), Louise van Zandvoort (LvZ) 

Afwezig: Corrie van Breemen (CvB) 
Gast:  
Onderwerp: Notulen vergadering Algemeen Bestuur 
Plaats en tijd: Online 19.30 uur, dinsdag 23 februari 2021 

 

• 19.30 uur – Opening 

 

• 19.35 uur - Vaststelling agenda 

 

• 19.40 uur – Mededelingen:  
 

• 19.45 uur – Correspondentie: 

 
Nr. Omschrijving Afmelding 

1 Bewoner 2 e-mail m.b.t. Venneperhout 

2 Bewoner Nieuwbouwhuizen in Nieuw-Vennep – wat is er beschikbaar? 

3 Bewoner Plantenbakken zien er slecht uit – komt goed in het voorjaar 

 

• 19.50 uur – Actielijst en vorige verslag: 
 

Datum 
verslag 

Omschrijving Actie Gereed 

29-01-19 Ontwikkelingen rond Getsewoud blijven volgen DB/AB 2021 

25-04-17 Werving nieuwe leden - Volledig lidmaatschap of adviseur AB 2021 

    

28-01-20 Nieuwe grondstortingen IJweg 1365 - Antwoord Paul en Rik 
Zie hieronder 

PB/MS 2021-01 

    

 Vorig verslag:  Akkoord   

 

• 20.15 uur - Bestuurszaken: 

• Venneperhout: 

▪ Positief benaderen 

• Grond storten IJweg:  

▪ Slootslib uit Amelstelle in Zwanenburg – na overleg met Marcel 

Leek gemeld bij Omgevingsdienst 

▪ OD reactie afwachten en dan ook melden voor eerstvolgende GO 

• Punten gebiedsoverleg (GO) 18 februari 

▪ Uitgebreide presentatie Verkeersinfrastructuur Plan (VISP) 

▪ Niet alleen de Haarlemmermeer en omliggende gemeenten 

aangezien er overal nu veel gebouwd wordt 

▪ Hoe wordt het verkeer richting de A4 geleid 

▪ Extern bureau doet onderzoek en brengt advies uit en DR kan met 

adviezen komen 

▪ Echter: 

▪ Als A4 vaststaat kun je geen kant uit vanuit Nieuw-Vennep  

▪ Verkeer in het centrum staat ook vaak vast – weinig 

doorstroming bij Zuider- en Noorderdreef richting Hoofdweg 

▪ Hoe blijft dit sociaal en maatschappelijk aantrekkelijk – denk 

ook aan fietspaden 
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▪ Hoe zit het met de verkeersoverlast (geluidsoverlast) 

▪ Omdat Han en Ben al aanzitten bij Pionier-Bols – zullen zij 

ook deelnemen aan het grotere VISP overleg op reguliere 

basis n.a.v. de (tussentijdse) onderzoeksresultaten 

▪ NV West: Stedenbouwkundig bureau wordt ingeschakeld en 

er komt een verdiepende sessie met eigenaren 

▪ Westerdreefkwartier: geen bezwaren dus er kan gebouwd 

worden 

▪ Spoorzicht is aangekocht door de gemeente en moet nog 

langs de notaris 

▪ Data volgende Gebiedsoverleggen: 22 april, 24 juni, 16 september, 

28 oktober en 16 december 

• Prioriteitenlijst DR2.1  

• Waeles 

▪ Voor-geïnformeerd via de app 

▪ Omliggende bewoners klagen over stank (Bosstraat, Welgelegen en 

Hoofdweg richting Hoofddorp) 

▪ WoB verzoek ingediend 

▪ Interview in het WW 

a. Wat komt er uit de pijp? 

b. Is dit gezond of niet? 

c. Zorgen moeten serieus genomen worden 

▪ Indien er geen problemen voortkomen uit het onderzoek 

dan is dit uiteraard ook een antwoord 

• 65 jaar Dorpsraad: 

▪ Hoe herdenken en vieren? Groot of klein? 

▪ Dorpsfeest op harmonieplein met lokale bands en artiesten 

georganiseerd door Harmoniekoepel of participatie bij een 

evenement wat al georganiseerd wordt? 

▪ Wordt in JVC verder uitgewerkt 

▪ 24 augustus bestaan we 65 jaar. Voor iedereen: Hou 25 

augustus vrij in je agenda (dan zijn de meeste restaurants 

open)! 

▪ Geen losse cadeautjes aan leden maar denk aan iets groters 

– bijvoorbeeld bloembakken aan de brug of hanging baskets 

in het centrum 

▪ Oranjevereniging stelt feestweek uit- waarschijnlijk 

september. Daar moet wel rekening mee worden gehouden 

 

• 21.00-21.10 uur – Pauze 

• Halsbandparkieten 

▪ Doorgestuurd naar de griffie en Paul 

• Kascontrole 2020: Peter en Lyda. Locatie en tijd zal later worden bepaald 

in samenspraak met Martijn en Marc 

 

• 21.20 uur – Financiën 

• Weinig uitgaven 
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• Subsidie opbouw is gewijzigd 

 

 

• 21.30 uur – Commissies: 

• JVC  

▪ vergadering op 9 maart 

• Groen en Grijs:  

▪ Pionier-Bols online extra meeting (klankbordgroep) m.b.t. 

netwerkstudie over de toekomstige verkeerscirculatie. Volgende 

vergadering 25 maart 2021 

▪ Waeles 

▪ Windturbines 

▪ Actiepunten in Trello – meeste staat stil i.v.m. corona 

• Energietransitie  

▪ Er is geen unaniem voorstel naar voren is gekomen 

▪ 50% is voor A4, 50% wil liever geen windturbines 

▪ Het participatieproces positief meenemen en reageren n.a.v. de 

uitkomst van de enquête – formeel verzoek indienen om de 

resultaten te krijgen voor een bepaalde datum en Martijn zal ook 

Paul polsen 

• Dierenvreugd 

▪ Afscheid Peter Bokhorst – goed verlopen 

▪ Alle activiteiten liggen stil 

• Harmoniekoepel 

▪ Geen nieuws 

• Dorpscafé  

▪ Per 2 maart opgeheven 

▪ Wat hebben we bereikt en wat ligt er nog open aan activiteiten? 

▪ Er komt een participatiegroep – activiteitencommissie Centrum met 

vertegenwoordigers van andere partijen: DR, OVHZ, BiZ i.o. en 

Oranjevereniging 

▪ Bloembakken, hanging baskets, kerstversiering enz. 

▪ Gevoed door de genoemde partijen, achterban, JVC, enz. 

▪ Mogelijke belangenbehartiging van de bewoners van het centrum 
 

• 21.50 uur – Publiciteit: 

• Waeles 

• Bloembakken 

• Halsbandparkieten 

• Pand in Venneperhof wordt verder ingericht door Pier K 

• Sloop panden Venneperstraat – fotogalerij op onze site 

 

 

• 21.45 uur – Rondvraag 

• 65 jaar logo staat op de site 

• Jaarverslag 2019 – pending financieel jaarverslag Martijn 

• WBTR: wet Bestuur en ……: scheiding van activiteiten en geldzaken, gaat in 1 juli 

2021 – Han en Louise kijken naar de statuten en waar we mogelijke aanpassingen 

moeten doen 
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• Betonblokken in Linquenda staan op de hoek van Hoofdweg en Landei – deze zijn 

nu 10 meter verplaatst 

• Wethouder Sedee wordt verantwoordelijk voor het centrum 

• Persbericht over flexwonen volgt 

 

22.00 uur - Sluiting 
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