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

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:

XX en Meerwind

Onderwerp:
Plaats en tijd:

Notulen vergadering Algemeen Bestuur
Online 19.30 uur, dinsdag 25 mei 2021



19.30 uur – Opening



19.35 uur - Vaststelling agenda



19.40










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

uur – Mededelingen:

Voorstelrondje voor XX
Juni – we zien elkaar weer in het Trefpunt
Flexwonen Sarabande: gegund aan een andere partij dan Ymere
Idee: met jongeren praten i.p.v. over jongeren – instellen jongrenraad?
Voor JVC en contact opnemen met HVC. Check ook bij de jeugd zelf
waarin zij geïnteresseerd zijn
Rondje fietsen met Paul Heuberger: Nuttig om dit te doen, met name
Herfstpark
Wie kan er een foto maken komende vrijdagochtend 13.30 uur (D66) ,
19.00 en 19.30 en zaterdagochtend

19.45 uur – Correspondentie:

Nr.

Omschrijving

Afmelding

1

Bezwaarschrift Volkstuinvereniging

Ten aanzien van plaatsing flexwoningen: Paul gaat met
hen in gesprek

2

Bezwaarschrift 1 bewoner (via Han)

Pionier-Bols


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

19.50 uur – Actielijst en vorige verslag:
Omschrijving

Ontwikkelingen rond Getsewoud blijven volgen –
Klankbordgroep NVW zal in juni bij elkaar komen
Werving nieuwe leden - Volledig lidmaatschap of adviseur

Actie

Gereed

DB/AB

2021

AB

2021

Vorig verslag: Pagina 1 - Veel bewoners vinden dat….



20.00-21.00 uur – Presentatie Meerwind (doelstelling en ideeën) en daarna mogelijkheid
tot discussie en vragen stellen.

Achtergrond:
Dorpsraad Nieuw Vennep wil Meerwind graag uitnodigen om hun plannen en ideeën te presenteren
over de mogelijke windmolens in Haarlemmermeer-Zuid.
Doel is om als Dorpsraad goed geïnformeerd te zijn en ook een dialoog aan te gaan bij deze
belangrijke ontwikkeling. Daarnaast op een constructieve manier te participeren om zo tot de best
mogelijke oplossingen te komen voor onze inwoners. Participatie bij de energietransitie is een
belangrijk onderdeel van onze Dorpsraad doelstelling en mede daarom hebben wij ook een Energie
Commissie in het leven geroepen.
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Windunie: Agrarische coöperatie uitgegroeid naar advies en expertise en levering van stroom
Tegenstroom: onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer – realiseren van zo veel mogelijk
groene stroom.







Initiatief lag nu bij ons. Meerwind heeft wel met andere dorpsraden gesproken.
Windturbines komen er – linksom of rechtsom - Kan de energiecommissie zich buigen over
de beste plek wanneer de windturbines er komen; Zij hebben expertise en kennis: welke rol
kunnen wij daarin spelen?
Echter heeft de energiecommissie al veel werk verricht en was er een te grote verdeeldheid over de plaatsing – daarom liever plenair bespreken in de AB.
Maar het moet ook gedragen worden door het AB en de bewoners.
Zijn er alternatieve bronnen die we moeten onderzoeken?
3 en 10 juni wordt er over de RES gesproken – kunnen we vragen of de plannen herzien
kunnen worden?



21.20 uur – Pauze



21.40 uur - Bestuurszaken:














Twitter en Instagram account
Klankbordgroep NVW
Manifest (zie bijlage)
DR2.0 (zie bijlage)
Schiphol (zie bijlage)
 Participatie omtrent Schiphol
 Toegang tot informatie (in plaats van erachteraan te moeten gaan)
 Dan kunnen we er later gezamenlijk over beslissen
Budget voor 2022
 Willen de commissies input leveren om plannen kenbaar te maken
en wat daarvan de kosten zijn
 Voor eind juni dan kan het mee in de begroting voor augustus
 Nadruk op sociaal en maatschappelijk gebied, meer dan participatie
Flexwonen

21.50 uur – Financiën
21.50 uur – Commissies:





JVC
 Bloembakken zijn geïnspecteerd, planken worden aangebracht en
daarna verven Marlène en Peter de bakken
 Lichtpuntjes in coronatijd – meer toezeggingen
 PR plan
 65 jaar DR – ideeën: muziek uit de koepel, barbecue, sleep achter
een vliegtuig, tent voor DR
 flexwonen
Groen en Grijs
 Trello doorgenomen en bijgewerkt
 Westerdreefkwartier: er kan begonnen worden met sloop
 Pionier-Bols: er komen online bewonersbijeenkomsten
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 Onderhoud Venneperhout
 VANG baart G&G zorgen
 Linquenda: vervanging rioleringen zijn klaar. Daarna komt
Welgelegen aan de beurt
 Venneperstraat: oude weg tussen centrum en parkeerplaats wordt
verbeterd worden en gras gezaaid om verstuivingen te voorkomen
Waeles
 Gesprek met bewoners, DR en omgevingsdienst – blij dat ze
serieus genomen werden
 Gemeente gaat in nieuwe vergunningsaanvraag ook stank en geur
meenemen
 Omgevingsdienst neemt DR mee bij de vergunningsaanvraag
 Men heeft verteld hoe wordt er gemeten wordt
 Inspecteur kan nog geen rapport uitgeven aangezien er een WOB
verzoek moet worden gedaan
 Koolstofdeeltjes worden nu ook meegenomen in het onderzoek
Energietransitie
 Zoekgebied wordt vastgesteld voor windturbines. Kunnen wij hier
invloed op uitoefenen? Hoever bij ons vandaan?
 Wat vind je ervan: van het gas af?
 Warmtepomp?
 Isolatie?
 Kosten?
 Wat betekent dat voor jou? Kan elk dorpsraadlid zijn/haar
ideeën hierover melden aan de energiecommissie voor de
vergadering van augustus
Dierenvreugd
 Is weer open
 Voorlopig geen activiteiten
 Kijken welke investeringen er gedaan kunnen worden voor de
komende tijd
 Fontein werkt weer – ziet er mooi uit
Harmoniekoepel
 25 september: hopelijk mogelijkheid om een klein evenement te
organiseren
 65-jarig bestaan vieren
 Vennepse bandjes kunnen zich melden – mail naar Piet
 25 augustus: uit eten, locatie moet nog gecheckt worden. Mart
checkt bij Lowietje



22.10 uur – Publiciteit:

Instagram en Facebook kunnen worden gevuld met het manifest

Nieuwsbrief gaat eer morgen uit



22.10 uur – Rondvraag

Wat vond XX ervan?
 Hij wil graag ons de volgende keer in levende lijve zien voor een (nog)
beter beeld



22.15 uur - Sluiting
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