
 

 

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

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

 
 

1 
 

Aanwezig: Peter Bootsman (PB), Frans Engelander (FE), Ben Haspels (BH), Marlène Hogervorst 

(MH), 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), Willemijn van Klingeren (WvK) 
Gast: Manon van de HAP 
Onderwerp: Agenda vergadering Algemeen Bestuur 
Plaats en tijd: Online 19.30 uur, dinsdag 30 november 2021 

 

• 19.30 uur – Opening 

 

• 19.35 uur - Vaststelling agenda 

 

• 19.40 uur – Mededelingen:  

▪ Gast Manon van de HAP (raadslid) en contactpersoon Nieuw-Vennep 

 

• 19.45 uur – Correspondentie: 
Nr. Omschrijving Afmelding 

1 Inwoner Groenstrook Leusveld weggehaald – René Rademakers gaat in gesprek 

2 Inwoner Vrachtverkeer Kerkstraat – meer verkeer i.v.m. renovatie woningen 

3 Inwoner Compliment over aanpak DR bij Sarabande 

4 Inwoner ‘Klacht’ over aanpak Sarabande – reactie terug van ons over proces wat niet 
gevolgd is 

5 Inwoner Petitie aangeboden aan NH Flexwonen – zij zien geen problemen 

 

▪ 19.50 uur – Actielijst en vorige verslag: 
Nr. Omschrijving Actie Gereed 

1 Werven nieuwe leden – AB donateurs benaderen voor een actievere 
rol?  

DB/AB 2021 

    

 Vorig verslag:  Akkoord   

 

• 20.15 uur - Bestuurszaken: 

▪ Sarabande 

▪ Gesprek gehad met 2 initiatiefnemers van de petitie 

▪ Geen buitenverblijf – planning aan de overkant, xenofoob, 

drugsdealers en dronken bewoners  

▪ Geen communicatie vanuit NH Flexwonen behalve dat het 

parkeeronderzoek rond is 

▪ Goede voorbereiding met nadruk op participatie 

▪ Waeles 

▪ Faillissement is een verrassende ontwikkeling 

▪ Onderzoeken zijn klaar en GGD is het advies aan het schrijven  

▪ Bij de gemeente (M. Sedee) aangegeven dat wij inzicht willen 

hebben in dat onderzoek – wordt waarschijnlijk januari 2022 

▪ Mogelijk komt Kverneland daar met een kantoor 

▪ Centrum 

▪ Goed’ nieuws: college heeft afgelopen donderdag de 

parkeernormverandering goedgekeurd  

▪ Dus alle belemmeringen (grond, gemeente) zijn weggenomen voor 

de bouw van de Venneperstraat 

▪ Voor omgevingsvergunning moet de parkeernorm nog vastgelegd 

https://nl.kverneland.com/Over-Kverneland/Kverneland-historie/Kverneland-historie
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▪ Daarna kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de 

gemeente – wordt dan januari 2022 

▪ Punt van zorg kan de extra supermarkt zijn en de bewoners – je 

kunt meteen naar de Raad van State of een gefaseerde 

omgevingsvergunning afgeven 

▪ Wilma gaat pas in januari naar buiten treden 

▪ OVHZ, BiZ zijn door Wilma uitgenodigd om de plannen in te zien 

▪ 1 meter hoger dan de symfonie (i.v.m. wijziging bouwbesluit over 

hoogtes van de ruimten) 

▪ Projectmanager, opvolger Nicole de Leeuw, Cristien Jordaan,  zit 

meteen goed in de materie 

▪ GO 

▪  Vuurwerk besproken maar verbod is nu aangekondigd 

▪ Communicatie rondom VANG – gemeente kan beter communiceren. 

Dit kwam door bezwaarschriften en dat men daar druk mee was. 

Stil zijn helpt niet 

▪ Communicatie over centrum – op de website staat wel een verhaal 

maar zonder datum. Gemeentebeleid is om twee keer per jaar aan 

te passen 

▪ Echter liever actie dan veel communicatie 

▪ Concept gebiedsprogramma 2020-2026:  

▪ Sociale pijler: steun va maatvast 

▪ Spelen en recreëren: 12 ‘minners’ gaan graag naar 

Jeugdland. Jammer dat de subsidie is verminderd. 

Gebiedsmanager neemt dit op 

▪ Aandachtspunten: Woningbouw, verkeer en jongeren. DR 

mist ‘de oudere’ 

▪ Veiligheid – verwerken in alle hoofdstukken i.p.v. een apart 

hoofdstuk 

▪ 16 december volgend overleg: Marc, Martijn, Peter en Mart 

▪ PARK21 

▪ Visie op MER 

▪ Gemeente is met een plan gekomen (nog niet officieel aan ons 

meegedeeld) 

▪ Minder heuvels (en dus geen grond vervoeren) – en kan men 

sneller beginnen met de aanvang van de inrichting 

▪ Onze visie heeft daaraan bijgedragen – mooi resultaat 

▪ NMCX 

▪ Klankbordoverleg in Welgelegen was NMCX aanwezig 

▪ Zij willen samen met de DR de bewoners enthousiasmeren om 

wateroverlast en hittestress te verminderen en de biodiversiteit in 

de tuinen 

▪ Vertrek Paul Heuberger (naar Haarlemmermeer Noord met 7 kernen) – we 

zullen hem missen om zijn positieve instelling en dadendrang. Zijn  

opvolger/ster is nog niet bekend 
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• 20.45 uur – Pauze 

 

• 21.00 uur – Financiën 

▪ Uitgaven zijn in lijn met de begroting 

▪ Helaas nog steeds niet mogelijk geweest om activiteiten te ontplooien 

▪ Voor 2022 zijn 2 van de 3 subsidies goedgekeurd (sociaal cultureel 

voldeed niet aan de voorwaarden – is opnieuw ingediend 

 

• 21.10 uur – Commissies: 

▪ JVC  

▪ Overleg over invulling kerstmarkt – helaas gaat deze niet door. 

Gemeente prijst dit en er hoeven geen leges te worden betaald 

▪ Dorp is versierd – mooi resultaat. Wanneer wordt er afgebroken? 

Check met Marlène 

▪ JVC wil dit continueren, ook indien andere partijen afhaken. Dan 

ook het Harmonieplein erbij betrekken (afhankelijk van 

bouwperikelen) en proberen dan ook geld te verzamelen 

▪ Ook plantenbakken en hanging baskets 

▪ 65 jaar Dorpsraad op 24 september 2022 

▪ Reactie op polderlintenvisie: complimenten en polderhistorie-

cultuur te behouden – Aangegeven dat we vanuit DR/JVC ons 

steentje bij willen dragen om wat meer cultuur in het dorp te 

krijgen. Binnen JVC wordt dit verder uitgezocht om dan met een 

cultuurnota naar buiten kunnen komen 

▪ Groen en Grijs 

▪ Terugblik op 2021: veel is er gedaan en bereikt binnen alle 

klankbordgroepen  

▪ Kansen en bedreigingen voor 2022 

▪ VANG: problemen bij de Kalslagering. Veel rondslingerend vuil. 

Willemijn neemt dit verder op 

▪ Zienswijzen over wegbrengparkjes: er zijn er veel ingediend en 

men is deze nog aan het onderzoeken 

▪ Flexwoningen – zie hierboven 

▪ Geen energie in exotenbeleid 

▪ Trello doorgenomen en geactualiseerd 

▪ Dierenvreugd 

▪ ‘Winterslaap’: Halloween en kerstmarkt geannuleerd 

▪ Vogels opgehokt 

▪ Minder personeelsleden door COVID-19 

▪ Mooie opbrengst van de Rabobank actie – wordt besteed aan 

Konijnorama 

▪ Harmoniekoepel 

▪ Er kan niets worden georganiseerd maar druk bezig met volgend 

jaar 

▪ Vraag naar meer en kleinere evenementen – dus dan ook meer 

‘personeel’ nodig. Extra handjes bij op- en afbouw van 

evenementen maar ook mensen die lid willen worden van de 
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koepelcommissie. En dat men dan losse commissies maakt voor 

elke activiteit 

▪ Men gaat werven via WW en Nieuwsbrief 

▪ Verkiezingscafé: 

▪ Enquête is gestart: staat op onze website, facebook, en Instagram 

▪ Staat open tot 15 december 

▪ Datum 8 februari, start 19.30 uur. Deur open om 19.00 uur 

▪ Meer microfoons nodig; Soundsystem van Dierenvreugd – kan men 

deze gebruiken? Mart gaat informeren wat dit precies behelst. 

▪ Klankbordgroepen: 

▪ VSP (2,5 uur durende) sessie:  

▪ Er wordt veel gebouwd. Meer woningen dan bedrijven 

▪ Men verwacht meer arbeidsplaatsen, meer bewoners en dus 

meer verkeersknelpunten  (richting A4 en A44) 

▪ Geen verbreding van de wegen plaats 

▪ Men probeert een aantal scenario’s uit: Indien we dit doen -

wat gebeurt er dan elders. 

▪ Nieuwe sessie in januari 

▪ Compliment voor DR over verkeer rondom Symfonie om na 

te denken op microniveau 

▪ Men wil niet alleen oplossingen bekijken op lange termijn 

maar ook op middellange en korte termijn – vooralsnog 

moet er veel onderzocht worden 

▪ Fietsverkeer richting station vanuit NVW wordt nader 

bekeken 

▪ Wie is verantwoordelijk voor alle verkeersproblemen en dat 

men niet alle onderdelen ‘los’ gaat bekijken (dus neem NVW 

en Pionier-Bols ook mee)? 

▪ NVW 

▪ Wij geven onze input in alle vergaderingen 

▪ Eerste schets moet 2022 komen. Dit is nog geen masterplan 

▪ Stedenbouwkundig bureau is uitgekozen 

▪ Veel zorgen over bereikbaarheid, betaalbaarheid en 

voorzieningenniveau en sociale cohesie 

▪ Nog een bijeenkomst in december en dan in januari 

stedenbouwkundig plan in 2022 

▪ Pionier-Bols 

▪ Notulen volgen nog 

▪ Tussenbalans omdat Masterplan er ligt om in te zien 

▪ Velen zijn enthousiast over bouw – zorgen over 

(fiets)verkeer van/naar HVC, parkeernorm die men wil 

hanteren (men verwacht parkeerdruk buiten het plan zal 

toenemen), wonen en bedrijven (aan- en afvoer van 

spullen) 

▪ Microsimulatie over verkeersdruk – daaruit zijn een aantal 

knelpunten naar voren gekomen. Men wil met omwonenden 

(Athenelaan) een miniklankbord houden 

▪ Welgelegen 

▪ Vernieuwingen rioleringen en afvoer water 
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• 21.40 uur – Publiciteit 

▪ Rectificatie om een andere foto van de vorige nieuwsbrief 

▪ Kerstmarkt gaat helaas niet door 

▪ Versiering oude dorp 

▪ Oproep Harmonie 

▪ Enquête 

▪ Dierenvreugd 

▪ Stukje van de voorzitter 

• Er komt een interview met WW en mogelijk Haarlems Dagblad met een terugblik 

over 2021 en vooruitblikken op 2022 
 

• 21.50 uur – Rondvraag 

▪ Storing Eugenie Previnaireweg – gat moet nog worden gemaakt 

▪ VANG in Linquenda: Willemijn kan dit direct opnemen met 

gebiedsmanagement 

▪ Vanuit klankbordgroep NVW  

▪ komt er een bericht met een samenvatting van alle afgelopen 

vergaderingen 

▪ Maatvast heeft een aantal vragen – dit wordt verder in januari 

besproken 

▪ Herfstpark en Venneperhout aangekaart – verdere bespreking bij 

B&O 

▪ Details Vliegerweide volgen nog 

▪ Complimenten voor versierd dorp 

▪ Manon dankt ons dat zij aanwezig mocht zijn; vanuit HAP kan er 

altijd om ondersteuning gevraagd worden 

▪ Kwetsbare objecten: prima overzicht 

▪ Laatste vergadering van het jaar – iedereen fijne feestdagen 

 

 

• 22.00 uur - Sluiting 0m 21.20 uur 

 
 
 


