Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
Voor een betere woon- en leefomgeving
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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), Marc van Staveren (MvanS, pm), Mart van Staveren (MvS), Han
Warning (HW)
Martijn Schouten (MS, vz), Louise van Zandvoort (LvZ)
Notulen vergadering Algemeen Bestuur
‘t Trefpunt 19.30 uur, dinsdag 26 oktober 2021

•

Afscheid Marlène, omdat ze de Haarlemmermeerse politiek in gaat. Marlène krijgt bloemen en
een foto als herinnering. Ze wordt bedankt voor al haar inzet. In de nieuwsbrief zal een stukje
geplaatst worden.

•

– Correspondentie:

Nr.

Omschrijving

melding

1
2

G. Bos
Inwoner

3

Inwoner

4

Lauren
Kloosterboer
Vlieghinder
Nieuwkoop

Nieuw boekje Leven in Nieuw-Vennep hebben we afgewezen.
Parkeerproblemen Getsewoud-Noord: uitgenodigd voor VSP vergadering van 23
november en bespreken binnen B&O
Feestverlichting: niet geheel gereed en niet geheel werkend: Antwoord gekregen via
Birgit van OVHZ
Vanuit Energietransitie gemeente H’meer:
Warmtetransitie – uitgenodigd voor AB in januari
DR NV wil niet als mede ondertekenaar meedoen aan brief aan lokale partijen en
landelijke politiek over zorgen vliegverkeer. Niet omdat we tegen zijn maar omdat we
genoeg ‘werk’ hebben liggen voor in ons eigen dorp.

5

▪
•

vorige verslag: zonder veranderingen vastgesteld

- Bestuurszaken:

▪
▪

▪

▪

▪
▪

Document omgevingsvisie – iedereen heeft dit in de mail ontvangen
Document Windturbines – Het stuk speelt momenteel niet, doordat de gemeente tot
aan de zomer 2022 geen vergunningen zal verlenen. Het stuk wordt mogelijk in de
toekomst gebruikt.
Verkiezingscafé – 8 februari 2022 – Overleg met griffie of dit juiste datum is. Waar zal
het gehouden worden? Marc vraagt na of er ruimte beschikbaar is bij de Rank.
Gespreksleider van vorige keer S. Schuurman is bereid om weer de avond te
begeleiden. Thema’s die aan bod komen: Centrum, woningvisie (betaalbare woningen),
energietransitie zorgt voor opstuwing kosten woningbouw. Peter stuurt enquête door
waarbij aanvullingen over onderwerpen welkom zijn.
Centrum: Er is overleg geweest met de makelaar/ projectleider. Het plan was helemaal
rond, alleen is er een probleem met de parkeernorm. Er is een tekort aan
parkeerplaatsen in het huidige plan. Als het parkeerplaatsen probleem is opgelost, dan
kan de vergunning ingediend worden. Indiening vergunning zou op zijn vroegst zijn op
jan 2022 en dan 26 / of 14 weken wachten (bezwaarprocedure doorloop).
30 oktober: Signeersessie Ben in de Symfonie tussen 10 en 13 uur, valt samen met de
DWR-dag.
VANG: De afvalbakken waren te laat (1 week). BDI had veel ziekteverzuim, waardoor
de afhandeling langzamer ging dan verwacht. De communicatie over de vertraging had
beter gemoeten. Er zit een chip in de bak, onduidelijk is of hier in de toekomst nog iets
meegedaan wordt?
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Rooster van aftreden. Frans en Corrie zouden volgens het rooster moeten aftreden.
Frans geeft aan door te willen. Corrie geeft aan dat haar aandeel door werkzaamheden
beperkt was, maar wil ook haar bijdrage de komende tijd leveren.
Jaarverslag 2021: voor eind januari 2022 inleveren bij de secretaris.
Gebiedsteamoverleg a.s. donderdag te bespreken onderwerpen: Drugverhandeling. Er
is te weinig handhaving. Sociale pijler. Er is niets overgenomen over het onderwerp
sociaal isolement, dit moet terug op de agenda. Spelen en recreëren welke rol ziet de
gemeente en waarom is het niet benoemd? Communicatie moet beter wat betreft:
VANG, nieuwbouw ontwikkelingen centrum (mensen worden niet geïnformeerd). Hoe
gaat het met vuurwerk komend jaar?
Schouw Spoorzicht, vz Martijn gaat kijken.

Data vergaderingen 2022:

•

– Financiën Marc (penningmeester): We hebben door de coronabeperkingen weinig

uitgegeven. Hierdoor is de balans positief. Per 1 januari gaan we in de Rank vergaderen. De
kerstboom kost 500 euro.
•

– Commissies:

▪

JVC

Bij de kerstversiering heeft Marlène geholpen. 13 november komen de kerstbomen. Alle partijen (BIZ,
ONVZ, Oranje Vereniging, Dorpsraad) betalen een evenredig bedrag. Alle partijen betalen 500 euro. Jeugd
is aandachtspunt, BOA’s maken zich zorgen over de mogelijkheden v.d. jeugd in Nieuw-Vennep. Er is te
weinig te doen voor de jeugd.
Geen vuurwerkverbod is ook niet te handhaven. Van het WW-rubriek lichtpuntjes komt geen boekvorm.
Verder is JVC op zoek naar nieuwe leden, doordat Marlène JVC gaat verlaten.
▪

Groen en Grijs

De werkdruk binnen de commissie is scheef. De klankbordgroepen bijwonen/ volgen kost veel tijd.
Pioniersbols; hierbij kunnen de zienswijzen worden ingediend afwachten hoe dit verloopt.
Welgelegen wordt meer groen en beter bereikbaar voor de hulpdiensten.
De rotondes van Nieuw-Vennep worden herzien. Rotonde HVC zit er niet bij. Rotonde Westerdreef/
Venneperweg is niet meegenomen in dashboard. Wordt doorgeschoven zodra Westerdreefkwartier er is.
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De kijkhoek zou veilig zijn. Peter gaat nogmaals met gemeente- ambtenaar kijken naar de rotonde, omdat
dit volgens de Dorpsraad wel prioriteit is. We missen gebrek aan transparantie van de gemeente.
Magdalenahoeve (klein nieuwbouwproject buiten de bebouwde kom) mist voetpad/ trottoir, waardoor er
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan met voetgangers op rijweg.
Waeles in augustus zijn er metingen gedaan. Omgevingsdienst heeft het rapport ontvangen. Onduidelijk is
nog of de meetresultaten voldoen aan de vergunde emissies. Martijn zal nog in overleg met de
gebiedsmanager over de resultaten en er moet overleg komen met de wethouder.
▪

Dierenvreugd

Vandaag weer een ophokplicht voor pluimvee (a.g.v uitbraak is Flevoland) , dus dat is vervelend.
Verder geen mededelingen.
Harmoniekoepel
November komt de kerstversiering in de koepel. Dat wordt gedaan met Bastiaan
van Pier K. Er waren 2 planken vernield deze zijn gerepareerd. Verder zijn er
nog lichten in de koepel gerepareerd. Er is onder voorwaarde een vergunning
verleend voor de kerstmarkt op 17 december. Koepelcommissie is bezig met
voorbereidingen van 5 mei viering 2022.
Koepelcommissie zoekt partners om evenementen mee te organiseren mogelijk i.s.m.
Pier K.
▪

•
•

– Publiciteit: aankondiging van vertrek van Marlène naar de politiek.
– Rondvraag Willemijn; de geplande bomen vlakbij het spoor komen eraan. Het zullen Elzen zijn.
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