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

Aanwezig:

Afwezig:

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

Peter Bootsman (PB), Ben Haspels (BH), Marlène Hogervorst (MH), Willemijn van
Klingeren (WvK), Lyda Rodenhuis (LR), Martijn Schouten (MS, vz), Mart van Staveren
(MvS), Louise van Zandvoort (LvZ)
Corrie van Breemen (CvB)), Frans Engelander (FE), Piet Kwak (PK), Han Warning
(HW), Marc van Staveren (MvanS, pm),

Gast:

Ellie van Dijck (voorzitter Jeugdland en zit in de participatieraad (Sociaal Domein)

Onderwerp:
Plaats en tijd:

Agenda vergadering Algemeen Bestuur
‘t Trefpunt 19.30 uur, dinsdag 31 augustus

Opening
Vaststelling agenda
Mededelingen:
▪
Gebiedsoverleg thema veiligheid: illegale verhuur op
industrieterrein en BOA’s minder
zichtbaar/inzetbaarheid/aanwezigheid

•
•
•

19.30 uur
19.35 uur
19.40 uur

•

19.45 uur
Presentatie windturbines
▪
Doel: participatie windturbines – waar hoe en wat rekening houdende met de
regels om tot plaatsing te komen
▪
Wij denken mee, dragen ideeën aan op een constructieve manier in contact met de
gemeente, besluiten beïnvloeden of aanpassen. Inhoudelijk het gesprek aangaan
(denk aan verkeerslichten, rotondes, PARK21).
▪
Presentatie gaat over geluid, slagschaduw, aanwezigheid van Schiphol.
▪
Melden dat we ‘tegen’ zijn zal geen onderdeel zijn van de discussie
▪
Reactie: waren we al niet een onderdeel en hadden we niet al gereageerd? Vanuit
de energiecommissie zijn er een aantal zaken opgebracht. Mogelijk dat dit ook
geholpen heeft om de participatie weer opnieuw wordt gestart.
▪ Zouden we niet een enquête moeten houden onder alle inwoners van
Nieuw-Vennep om hun draagvlak naar buiten te brengen? Er is vanuit de
gemeente al een enquête uitgezet
▪
Discussie:
▪ Uitbreiding dorp – wordt daar rekening mee gehouden indien men de plek
van de turbines gaat vaststellen?
▪ Verschillende hoogtes hebben invloed op geluid. Echter ook luchtdruk en
windrichting en windsnelheid moeten ook worden meegenomen
▪ Biodiversiteit en fauna? Presentatie gaat echter alleen over wetgeving en
regels. Daarom zijn er meerdere zaken niet meegenomen (bijvoorbeeld: is
een turbine wel milieuvriendelijk gemaakt). Met deze presentatie hebben
we een feitelijke onderbouwing waar de turbines geplaatst zouden kunnen
worden.
▪ Er blijft toch nog een groot gebied over waar er geplaatst kan worden. Dan
wordt heb dorp niet bereikt door slagschaduw. Maar geluid is moeilijk te
‘meten’.
▪ In de presentatie wordt wel een aannemelijke grens gesteld waar de
turbines wel (en niet) geplaatst kunnen worden
▪ Slagschaduw – hoeveel ‘last’ zou je daarvan hebben
▪ Kan er ook een overzicht komen waar de 380KV ingetekend is en dat we
dan het gehele gebied kunnen zien
▪ Àls ze er dan toch moeten komen lijkt A4 de beste optie.
▪ Waarom worden niet meer daken volgepland met zonnepanelen?
▪ Nog onbekende bestemmingsplannen voor woningen zouden niet
uitgevoerd kunnen worden omdat er een turbine (te dichtbij) staat.
▪ Kan er een grotere kaart gemaakt worden waarin de gehele
Haarlemmermeer in getekend is
▪ Het lijkt erop dat Nieuw-Vennep buiten de boot valt. Maar ook Abbenes en
Lisserbroek zou je mee moeten nemen in het geheel

•

21.00 uur

Pauze
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21.15 uur – Correspondentie:

Nr.

Omschrijving

Afmelding

1
2
3
4
5
6

Mw Taverne
Inwoner
Inwoners
Inwoner
Inwoner
Inwoner

Link Meerwaarde op onze site – heeft Peter geregeld
Teleurgesteld over bezuinigingen
2 mails doorgestuurd naar ‘actiegroep’ Sarabande
Reclame bushokje belemmert uitzicht – is gemeld
Vraag over Ketelhuis – verwezen naar F. van de Made
Felicitaties met 65-jarig jubileum -bedankt

•

20.50 uur – Actielijst en vorige verslag:

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

Omschrijving

Ontwikkelingen rond Getsewoud blijven volgen
Werving nieuwe leden - Volledig lidmaatschap of adviseur

Actie

Gereed

DB/AB
AB

2021
2021

Vorig verslag: vlak met accenten van 2 meter.
JVC: Gert-Jan van Somkido

•

21.05 uur

Bestuurszaken:
▪ Centrum
a. Martijn heeft gesprek met projectontwikkelaar Wilma
b. Geen gras gezaaid
c. Daarna actie bespreken met Paul H.
d. Onderhandelingen tussen Paul Bakker en de
gemeente laten we bij de gemeente liggen
▪ 65 jaar
a. Burgemeester wordt uitgenodigd
b. Helaas kunnen we verder voorlopig niets organiseren
▪ Verkiezingen – verkiezingscafé?
a. Hoe gaan we dit organiseren?
b. Er zijn minimaal 3 personen nodig
c. Gepland in februari
d. 2 sporenbeleid i.v.m. COVID-19: fysiek zou mogelijk
kunnen bij Suidgeest (daar heeft de
Oranjevereniging ook
e. Welke onderwerpen vinden we belangrijk?
f. Stefan Schuurman wil nogmaals de discussie leiden
g. Volgende vergadering kun je je melden
▪ Mart: participatie flexwonen
a. Reurige avond
b. Geen positieve vibe: meteen werd het feitelijke
verhaal verteld en voorbijgegaan aan de emotie
c. Het huidige noodgebouw zou tijdelijk geplaatst
worden en nu komen daar tóch woningen in
d. Stuk van DR werd voorgelezen
e. Gevraagd werd of DR wil meehelpen
f. Kwartaal 2: aanbesteding, kwartaal 3: definitief
ontwerp, oplevering 1e kwartaal 2021
g. Omgevingsvergunning in de gaten houden
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Marlène: participatie Veldbloemstraat
a. Plan gepresenteerd
b. Bewoners ageerden tegen hoogte e.d.
c. Een aantal wensen zijn wel ingewilligd: er is een
eenrichtingsverkeer geregeld (i.v.m. DIOS
parkeergelegenheid), bomen worden geplaatst,
aanzicht aangepast
d. Bewoners gaan een zienswijze indienen omdat men
vreest dat men kan binnenkijken
e. Echter is het bestemmingsplan al ingediend,
aangepast en men kan dan nog één keer reageren.
f. Voor dit gedeelte is er goed geluisterd naar bewoners
en is participatie was hierbij goed geregeld
▪ Marlène: Kerst
a. In JVC zou besloten worden hoe en wat – deze
vergadering is opgeschort.
b. Kan Marlène de brief al schrijven om iedereen om de
tafel te krijgen – echter moet OVHZ en BiZ ook
aanhaken
▪ Hamerstukken:
o Brief Halsbandparkiet – deze kan worden verstuurd
naar lid Provinciale staten mevrouw Er
o Opzeggen Postbus? – Deze kan worden opgezegd
Financiën
Commissies:
▪ JVC
a. Lichtpuntjes – totaal nu 20 verhalen
b. Kerst moet met de andere organisaties worden
geregeld
▪ Groen en Grijs - inclusief B&O highlights
a. Vliegerweide uitgesteld omdat er een fietspad komt –
We gaan deze vragen stellen aan Mevrouw Sedee
b. Rotonde Venneperweg-Westerdreef: wel onderzoek
maar rotondes zij daar niet in meegenomen –
onderwerp voor GO
c. Grondstrook bij Mozaïek school wordt aangepakt
d. NVW: de woningen die er komen zijn voor ‘the happy
few’. Volgens Paul H. zijn deze nog niet vastgesteld.
▪ Waeles
a. Gemeente heeft metingen gedaan – meetrapport
volgt en wordt door OD geanalyseerd
▪ Energietransitie
▪ Dierenvreugd
a. Geen evenementen
▪ Harmoniekoepel
a. Geen evenementen
▪

•
•

21.20 uur
21.25 uur
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21.40 uur – Publiciteit
▪
Waeles
▪
Ambrosia – exoot: plant die hooikoorts kan veroorzaken
Nieuwsbrief
▪
65-jaar gevierd: foto’s
▪
Windturbines
uur – Rondvraag
Jeugdland: subsidie eindigt in 2024. Onderwerp voor verkiezingscafé?
Marlène heeft een aantal bewonersbrieven gevonden over flexwonen
Lyda start met studie en zal aangeven wat de urenbelasting zal zijn

•

21.45
▪
▪
▪

•

22.00 uur - Sluiting
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