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), 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)

Aanwezig:

Afwezig:
Gast:
Onderwerp:
Plaats en tijd:

Notulen vergadering Algemeen Bestuur
Online 19.30 uur, dinsdag 30 maart 2021



19.30 uur – Opening

Iedereen kan zelf punten aandragen voor de agenda, voel je vrij



19.35 uur - Vaststelling agenda



19.40












uur – Mededelingen
Overleg met OVHZ, BiZ en M. Sedee over (voortgang) van centrum
Sloop gaat voortvarend,
Nog parkeerbeleid: er komt een parkeergelegenheid bop de supermarkt
Routing van vrachtverkeer is een pijnpunt. Mogelijk via Nieuwe Kom en/of
verbreding Poststraat
Verwachting om omgevingsvergunning voor de zomer rond te hebben en dan kan
men met participatie beginnen
OVHZ: Algehele routing centrum wil men ook meegenomen hebben (speelt ook bij
Pionier-Bols)
Middengebied nog niet in de aanbesteding
Opmerking Han: verkeerscirculatieplan, verkeer Pionier-Bols en Centrum: gevaar
dat men langs elkaar gaan heen praten. Alle spelers zitten bij Pionier-Bols - daar
kan men vinger aan de pols houden
Halsbandparkieten: gemeente geen verantwoordelijkheid en verwijst naar
provincie. Brief volgt nog

19.45 uur – Correspondentie:

Nr.

Omschrijving

Afmelding

1
2
3
4
5
6

Bewoners 4x e-mail
Bewoner
Bewoner
Bewoner
Bewoner
Hero Town Roadshow

flexwonen
Bedankje bakken met tulpen
Bedankt uitzoeken aanpassing La Traviataplantsoen
Blij met onze inspanningen en wil meer doneren
Reactie en vragen n.a.v. Waeles (stankoverlast)
Ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde trainingen,
evenementen en challenges die bijdragen aan een sterke
samenleving en biedt deze events gratis aan


Datum
verslag
29-01-19
25-04-17
28-01-20

19.50 uur – Actielijst en vorige verslag:
Omschrijving

Ontwikkelingen rond Getsewoud blijven volgen
Werving nieuwe leden - Volledig lidmaatschap of adviseur
Nieuwe grondstortingen IJweg 1363 – Omgevingsdienst weet
ervan en er is een vergunning voor verleend. Gemeente
krijgen allen uitslagen over de grond bij afwijkingen. Deze
monsters worden wekelijks genomen.

Actie

Gereed

DB/AB
AB

2021
2021
2021-03

Vorig verslag: IJweg is 1363 ipv 1365. DR 2.0 –
aanpassingen door Marlène volgen. Verder akkoord.
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20.15 uur - Bestuurszaken:







Flexwonen Oosterdreef en Sarabande:
 12 april bewonersbijeenkomst
 Marlène gaat hier naar toe m.b.t. de Oosterdreef. Over Sarabande:
dan neemt Mart hieraan deel.
 Oranjevereniging en volkstuinvereniging worden er ook bij
betrokken
 Standpunt DR: Oosterdreef vinden wij een goede locatie en dat wij
betrokkenheid van Oranjevereniging, volkstuinders en
geluidsoverlast belangrijk zijn. We zijn geen voorstander van
Sarabande.
 Marlène: worden er ook woningen toegewezen aan NieuwVennepers die op een wachtlijst staan en niet alleen aan
statushouders. Als DR zijn wij ook benieuwd naar de
doorstroming. Dit kan alleen indien er meer woningen
worden gebouwd.
 Willemijn: wanneer zou je vanuit een reguliere woning naar
een flexwonen verhuizen? Bij een scheiding blijft er toch
iemand in de reguliere woning zitten? Dus komen er geen
reguliere woningen vrij.
Commissies: nadenken over begroting 2020-2021 en 2021-2022
 Subsidie opbouw is veranderd
 Dus wil men nu graag een onderbouwing voor de uitgaven en de
daarmee gepaarde kosten
 Kan elke commissie daarover intern brainstormen en met een lijstje
komen vóór de eestvolgende AB vergadering
 Incasso in de derde week april: wordt gecommuniceerd via de
nieuwsbrief
65 jaar – wat willen/kunnen we doen?
 Idee/uitgezocht door Peter:
 Paar vlaggen laten we op paar plekken wapperen (geen limiet aan
aantal dagen) ( kan ook op Harmonieplein, of we regelen
vlaggenmast o.i.d. op sloopgebied om boel op te vrolijken met de
grote gevel banner die een andere frame moet krijgen.
 Frame kunnen we bij Remco vragen wat het kost
 Frame en vlaggen, opknappen bakken, bloembakken kerst etc. zou
ons "kado" aan de Vennepers kunnen zijn.
 Vlag 80 *120 cm kost ongeveer 30-40 euro per stuk (nagevraagd
bij Gertjan Copy partners)
 Bij een evenement kunnen we ijscoman huren die kinderen gratis
ijsje geeft (net zoals 60 jarig bestaan.)
 Misschien ook handig om soort begroting te maken, welke
speelruimte hebben we?
 Cadeau voor DR leden zelf is uit eten of drankje afhankelijk van
corona.
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Idee Piet:
 we stimuleren vlaggen voor de 65ste verjaardag van de DR, indien
je nog geen Dorpsvlag heb, kan je die kopen bij Duwel Hubo,
waarbij iedere koper daarbij gratis het boek Leven in NieuwVennep.nl ontvangt. (natuurlijk moeten we dit vooraf overleggen
met Duwel, en zolang de voorraad strekt etc.)
 Koepelcommissie: zoomoverleg met burgemeester over 4+5 mei.
Op 4 mei herdenking, 5 mei mag er niets. Gevraagd of augustus
een mogelijkheid is. Bij beperkende maatregelingen dan
organiseert de Koepelcommissie niets omdat je dan moet
handhaven.
 Indien wel mogelijk: 15 augustus Venneperfestival: 75 jaar vrijheid
(subsidie van vorig jaar moet dit jaar worden opgemaakt), 5 mei
viering, 65 jaar Dorpsraad. Samenwerking met
Transportvereniging, BiZ, OVHZ, winkeliers, Oranjevereniging om
er een echt Venneps feestje van te maken.
‘Wensenlijstje’ voor politieke partijen
 Omdat we volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn
 Welke zaken zouden wij willen vragen aan de politieke partijen om
in hun programma op te nemen.
 Denk bijvoorbeeld aan verkeer, Park21
 We kunnen dit baseren op DR2.0 (maar denk ook buiten deze
lijntjes)
 Willemijn: alles wat Nieuw-Vennep aangaat raakt ook de landelijke
politiek (denk aan fietspaden, woningbouw). Reactie Martijn: Maar
mogelijk kunnen we een exotenbeleid vragen.
 Reactie Piet: denk aan ‘klein maar fijn’: bijv. plek bibliotheek
 Frans: kunnen we de leden/Vennepers vragen of zij met ons lijstje
eens zijn en mogelijk aanvullende ideeën hebben
 Lyda: ooit veel gelobbyd voor een zandmastenbeleid. Dat is
uiteindelijk ook meegenomen in de kieswijzer. Dus dit kan ook
meehelpen
 Peter: Dorpsraadcafé organiseren
 Deadline: eind mei
DR 2.0 – zie pagina 6 van de notulen
 Akkoord. Marlène komt met haar aanpassingen en deze komen
 Hoe concreet maken we dit? Handig bij gesprekken bij de
gemeente en presenteren bij GO
 Zaken kunnen via de commissies lopen om daar opgepakt te
worden
 Eind dit jaar een evaluatie
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Planuitwerking van project A4 Burgerveen-N14 op 23 maart – zie bijlage in de
leeslijst -> Marc heeft deze bijgewoond:
 Gaat over de verbreding van de A4 vanaf Burgerveen tot de N14 (bij
afslag Leidschendam).
 De planning is globaal:
 Principe besluit ontwerptracé 2022
 Aanbesteding 2024
 Start werkzaamheden 2026
 Werkzaamheden gereed 2029
 Het ringvaart Aquaduct richting Den Haag is uit 1961 en wordt vervangen.
Hierbij wordt ook de vaargeul van de Ringvaart verbreedt.
 Mogelijk is sluipverkeer door dorpen indien er minder verkeer over de A4
kan gaan vanwege werkzaamheden
 Voor DR (nog) geen directe betrokkenheid, Marc volgt het proces vanaf de
zijlijn.



Presentatie Webinar van 22 maart jl. en Gesprek iz Participatieve Democratie op
31 maart a.s. (20:00 - 22:00) – zie 2 bijlagen in de leeslijst -> Han en Peter hebben
deze bijgewoond:
 De presentatie was leidraad voor de bijeenkomst (en is naar
raadsleden en dorps- en wijkraden gestuurd)
 Vanaf 2025-2026 is er een wettelijk kader voor de participatie
 Grotere participatie van de bevolking in een vroegtijdig stadium te
bewerkstelligen
 Gemeente is vrij om het zelf te organiseren en hoe dit vorm gaat
krijgen is nog niet bekend
 Voortgekomen vanuit de rekenkamer: overleg tussen gemeente en
dorps- en wijkraden laat te wensen over.
 Nieuw-Vennep wordt wel als een serieuze sparringpartner gezien.
Er is wel ruimte voor verbetering – zie bijvoorbeeld windturbines
 31 maart een tweede bijeenkomst
 Openbaarheid van stukken voor en tijdens participatie
 Teveel informatie helpt niet, wel goede objectieve informatie wel
 Willemijn: Wet OB wordt OO – mogelijk heeft dit consequenties.
Maar deze wet moet nog worden aangenomen
20.45 uur – Pauze





Input dorpsraad voor Accommodatieplan Nieuw-Vennep Centrum – zie
bijlage
 Betreft alle gebouwen van de gemeente
 Wat is haalbaar en wat kan beter
 Waar hebben wij als DR het meeste mee te maken
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21.00 uur – Financiën



21.10 uur – Commissies:
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JVC
 Corrie geeft uitleg over hoe we de inwoners bij de DR kunnen
betrekken:
 Welke activiteiten kun je organiseren in coronatijd?
 Positieve draai: laat Nieuw-Vennepers aan het woord over
hun leven in coronatijd. Deze verhalen (en foto’s) kunnen in
de krant en/of op onze website worden geplaatst
 Een aantal thema’s komen aan bod
 Oproep, bepalen welke worden geplaatst, mogelijk een
bundel uitgeven
 Taalfoutjes kunnen worden gecorrigeerd zonder het verhaal
aan te tasten. Willemijn wil dit graag doen.
 Appelbakken: Vanuit JVC komt er een inventarisatie met wat er
mogelijk is
 Andere ideeën: zet ze op de kletspraat app: adopteer een bak o.i.d.
Groen en Grijs
 Ben en Han zitten bij Pionier-Bols en houden alles goed in de gaten
 Bij de gemeente is er 1 persoon die de bomen merkt voor het
rooien
 Fietspad naar Lisserbroek wordt vanaf de Venneper Lodge pas in
2025-2030 onder de loep genomen
 Gebouw Zwanewater: komt gemeente nog op terug
 VANG (Van Afval Naar Grondstof) nog niet van start
 Noodschool Opmaat – wordt gedemonteerd en gerecycled
Waeles
 Toestemming wordt gevraagd om een ander gietmiddel te
gebruiken – wordt getest
 Hebben we als DR interesse in hoe je bezwaar maakt: hoe loopt dat
proces?
 Inhuur bedrijf voor de metingen – geaccrediteerd bureau wordt
gebruikt om e.e.a. te meten. Informatie wordt ingewonnen, dan
een offerte en daarna kan men gaan meten
Energietransitie
 Overleg wordt gepland voor volgende maandag
 Uit enquête geen eenduidig beeld naar voren komen
 Mogelijk zullen boeren grond beschikbaar stellen – dit Wordt door
de commissie in de gaten gehouden
 Willemijn: plan voor een transformator langs de A4
Dierenvreugd
 Overleg gehad op 2 maart
 Overdacht kascommissie van Martijn naar Marc
 Truus stopt er mee i.v.m. een verhuizing
 Lentefeest, Paasfeest, NL doet: gaan niet door
 Fontein is geplaatst – Remco heeft deze laten maken met korting
 Ingeschreven voor de Rabo Clubactie
 Staldeuren worden gemaakt
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Etalage
Windturbine – enquête
Flexwonen
Incasso
JVC verhalenidee?
Jaarverslag 2019

21.45 uur – Rondvraag











Harmoniekoepel
Dorpscafé
 Etalage is uitgebreid ingericht
 Activiteiten worden ondergebracht bij JVC enerzijds en de
activiteiten binnen het centrum

21.30 uur – Publiciteit:
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Verzakken van brandgangen in Getsewoud? Geen informatie over
ontvangen
Website is aangepast: menubalk is nu 1 balk in plaats van 2
ABNAMRO gebouw: appartementen boven en makelaar beneden
ING gebouw: eigenaar is onbekend
Wanneer gaat er wat gebeuren bij Westerdreefkwartier: vergunningen
worden afgegeven. Kan nog bezwaar worden gemaakt tot half april. Bij
geen bezwaar kan men beginnen met slopen. Bij bezwaar: geen sloop.
Bewoners overkant zouden bezwaar maken tegen minder zonlicht.
CO2 leiding naast de N207: gaat naar een compressorstation – waar komt
dit? Reactie vanuit DR: naar Rijssenhout – Aalsmeer – Kudelstaart

22.00 uur - Sluiting
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