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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 20 april 2021 

https://meet.google.com/rbk-xqhk-cbq 

 

o 19.30 uur – Opening 

 

o 19.35 uur - Vaststelling agenda 

 

o 19.40 uur – Mededelingen:  
 

o 19.45 uur – Correspondentie: 

 
Nr. Omschrijving Afmelding 

1 Inwoner, mevr.xx Bedankje voor de tulpenbakken Venneperplein 

2 Inwoner, dhr xxx Klacht flexwonen 

3 Inwoner, dhr. xx Interesse in participatie – Martijn belt hem 

4 Inwoner, mevr. xxx ANBI status – zie punt Marc 

5 Inwoner, mevr. xxx Zorgen over groen – Louise checkt met René, Marcel en Paul 

 

 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 

    

 Vorig verslag:  Akkoord   

 

o 20.15 uur - Bestuurszaken: 

o Vaststellen DR2.0 

 Goed om een spoorboekje te hebben en om op terug te grijpen, houvast 

te hebben en op het einde van het jaar geëvalueerd 

 Kan op de site gedeeld worden – het proactieve gedeelte 

 Kan gedeeld worden met Paul 

o 4 mei 

 1 afgevaardigde voor de kranslegging. Martijn neemt dit op zich voor de 

DR 

o Wensenlijstje verkiezingen – nuttige en praktische voorstellen 

 Veel nieuwbouw is mooi – zou een stimulering van de dorpskern tot de 

mogelijkheden behoren: bijvoorbeeld een commissie vanuit de gemeente 

waarin wij als DR kunne participeren en dan ook mee kunnen denken in de 

beslissingsfase. Samen met dorpsbewoners, OVHZ, Oranjevereniging, enz. 

Wat zijn de mogelijkheden - meer horeca naar het plein?  

 Participatie: veel bewoners vinden niet echt dat zij kunnen meebeslissen. 

Het plan ligt in grote lijnen vast en kunnen bewoners zich alleen 

uitspreken over kleine details – zie hiervoor de Veldbloemstraat, het 

centrum en het flexwonen 

https://meet.google.com/rbk-xqhk-cbq
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 Sterke punten benaderen: geen megalomane bouwwerken maar juist de 

rust en het landelijke karakter benadrukken, ondanks dat we onderdeel 

zijn van Metropool Regio Amsterdam (MRA) 

 Betaalbare woningbouw voor de jeugd (Pionier-Bols en NVW zijn niet 

bepaald starterswoningen), woningbouw voor senioren 

 PARK21 – recreatiemogelijkheden in de buurt 

 Overkoepelende commissie om alle projecten (kerngroepen) te monitoren 

zodat we met de gemeente daarover kunnen discussiëren  

 Wat vinden wij dat het karakter van Nieuw-Vennep is? 

 Kan 2.0 ons helpen om dit duidelijker en praktischer neer te zetten 

 Energietransitie – de gemeente dient hier meer de leiding te nemen en 

een sturende rol en bewoners ook hierover informeren 

 Er is al een jongerenraad. Kan er ook een burgerraad/participatieraad 

komen? 

 Uit het overleg van de gemeente met dorps- en wijkraden moet er meer 

transparantie komen. Veel plannen aan begin bij het vormen van het 

college – de beloftes moeten worden nagekomen, denk hierbij aan: 

 Venneperhout aanpakken? Waarom wordt de westkant bijgehouden 

en de oostkant niet? 

 Recreëren in het groen 

 We pakken de plannen uit het dorpsraadcafé erbij van 2018 

o Ben: overleg over jeugd in Nieuw-Vennep 

 Jeugdoverleg Nieuw-Vennep: 

 Aanwezig zijn: gemeente, Meerwaarde, politie, BOA en deskundigen 

 1x per 6 weken overleg, wij als gast mogen er 1x per 12 weken bij 

aanwezig zijn voor een half uurtje. Kunnen we vragen om er toch wel elke 

6 weken bij aan te mogen schuiven? 

 Nu meer overlast in de Symfonie van jongeren. Iets oudere jongeren 

hangen voor de Symfonie 

 BOA’s maken meer contact met de jeugd door te spelen. Gesprekken 

zouden echter beter werken 

 ‘Iets’ regelen voor de jeugd – liever niet in de Symfonie 

 Hangplek aantrekkelijker te maken 

 Huidige hangplek onaantrekkelijker maken (oude ABN-AMRO 

gebouw) 

 Groter plein voor Sylvia’s Leeuwtje 

 Er zijn voldoende sportclubs e.d. – echter wil deze groep niet naar 

de Hype en niet iets doen in groepsverband. Ze willen alleen 

‘chillen’. Echter gebeuren er ook andere zaken zoals berovingen 

e.d. 

 Politie heeft niet genoeg personeel 

 Er zijn toezichthouders gestuurd maar die zijn niet herkenbaar 

 Verborgen eenzaamheid van de jeugd – doorsturen naar Meerwaarde 

 Er zijn ook ‘hangplekken’ in het Venneperhout 

 Huidige JOP te dicht bij het centrum 

 Kan er meer structuur komen? Dit bespreken in het GO? 

 Inventarisatie door JVC 

o Marc: ANBI keurmerk onderzoek 

 We kunnen de Algemeen Nut Beogende Instelling label aanvragen 
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 Private donateurs kunnen giften dan aftrekken van de inkomstenbelasting 

 Aan de meeste eisen kunnen we al voldoen 

 Aanvragen is niet het probleem -  rapportage, kascommissie door derden 

en bestuursverantwoordelijkheid e.d. worden echter steeds stringenter 

o Jaarverslag 2019: opmerkingen 

o Marlène heeft de participatie-avond flexwonen bijgewoond 

 Nodig vanwege woningentekort 

 Niet aan de Oostkant van NV want ontwikkeling voor permanente 

woningen 

 Maximaal 15 jaar voor de woningen – daarna worden ze afgebroken 

 Nog geen doorstroommogelijkheden en er is geen maximum aan hoe lang 

je er mag wonen 

 Reageren tot eind april 

 Locatie en type woningen 

 Naast spoor en bij crossgebied vinden de bewoners niet ideaal 

 50% vergunninghouders, starters en spoedzoekers en jeugd (23 jaar en 

ouder) die niet meer thuis kan wonen – dit baart omwonenden zorg 

 Tekeningen moeten worden aangepast omdat er evenementen zijn en dat 

er een weg is voor ambulances – Ymere past tekening aan 

 Zijn overlastgevers ‘aan te pakken’? 

 Zijn er ervaringen bekend vanuit Hoofddorp? 

 Het is zowel een onderbuikgevoel als dat men niet blij is met verandering 

 Wordt in JVC meegenomen als agendapunt om alle punten en vragen op 

paper te zetten. Zoals ook de vragen die al eerder vanuit ons gesteld zijn 

en die ook nog niet beantwoord zijn 

 Check met Ymere zelf om meer specifieke informatie te krijgen 

 https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-vennep/flexwonen 

 https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-

vennep/nieuws/informatiebijeenkomst-flexwonen-oosterdreef 

o GO: Martijn, Peter en Ben zullen 22 april hierbij aanwezig zijn, onze punten 

zijn doorgestuurd 

 

o 20.45 uur – Pauze 

 

o 21.00 uur – Financiën 

 Weinig activiteiten dus weinig kosten 

 Morgen worden incasso’s geïnd 

 Voor de energiecommissie is het nog moeilijk om in te schatten of er 

activiteiten georganiseerd worden 

 Oproep aan andere commissies  

 Kascommissiedatum wordt verzet 

 

  

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-vennep/flexwonen
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-vennep/nieuws/informatiebijeenkomst-flexwonen-oosterdreef
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-vennep/nieuws/informatiebijeenkomst-flexwonen-oosterdreef
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o 21.10 uur – Commissies: 

 JVC  

 Onderwerp jeugd wordt opgepakt als agendapunt 

 Appelbakken: Frans en Marlène gaan bakken beoordelen en een 

kostenraming wordt hiervoor gemaakt 

 Lichtpuntjes: zondag wordt de eerste geplaatst op de voorpagina – 

stepping stones en een oproep om in te zenden 

 Oproep: Graag ook de verhalen vanuit de DR opsturen 

 Mogelijk zal Instagram ons hepen om meer verhalen binnen te 

harken 

 Dorpscentrum activiteiten: ideeën? Stuur het op naar JVC 

 Groen en Grijs 

 Uitgebreide presentatie van Marcel Leek gehad over het onderwerp 

‘grijs’. Was verhelderend. 

 Trello doorgelopen 

 Herfstpark: met bewoners om tafel zitten duurt misschien nu toch 

wel te lang. Kan men niet al eerder toch iets doen? Men gaat de 

gaten dichten en de bewoners worden per brief geïnformeerd.  

 Waeles 

 Gesproken met OD: begin mei komt er een voorlichtingsavond over 

de vergunningen, luchtspecialist wordt aangehaakt. DR zal erbij 

zijn evenals een externe specialist de heer van der Valk en de 

bewonerscommissie Bosstraat. Marc en Martijn zullen aanhaken in 

de online bijeenkomst. 

 Energietransitie  

 Geen zaken te melden 

 Er wordt gemonitord welke particuliere initiatieven er zijn met 

betrekking tot windturbines 

 Gemeente heeft een nieuwe vragenlijst ontwikkeld  

 Willen we organisatie Meerwind uitnodigen? Martijn neemt met hen 

contact op om een gebalanceerd verhaal boven tafel te krijgen 

 Dierenvreugd 

 11 mei is het volgende overleg 

 Harmoniekoepel 

 Er mag niets worden georganiseerd 

 Oranjecommissie doet meer online en er komt een advertentie in 

het WW met een gezamenlijk verhaal om meer te vlaggen op 4+5 

mei 

 Evenement in augustus gaat definitief niet door; hopelijk eind 

september, maar dan uiteraard niet tegelijk met de feestweek 

 Ook is de officiële termijn voor het aanvragen van de vergunningen 

verlengd naar 3 maanden  
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o 21.30 uur – Publiciteit: 

 DR proactief gedeelte 

 Instagram account – beheer door Mart en Marlène 

 Lichtpuntjes 

 Evt. Waeles 

 Kranslegging 4 mei 

 Deelname participatie flexwonen 

 

o 21.45 uur – Rondvraag 

 Schiphol: ’s nacht dezelfde routes als overdag – Spijkerboor en korte 

bochtstraal zullen dan worden gebruikt. We moeten ons ervan bewust zijn 

wat er staat te gebeuren. En wat vinden wij daarvan? 

 Korte stukjes uit Instagram kunnen gekoppeld worden aan Twitter – willen 

we dat? Truus beheerde ooit Twitter. Marlène checkt met haar. 

 

o 22.00 uur - Sluiting 21.54 uur 

 

 

 


