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Aanwezig: Peter Bootsman (PB), Corrie van Breemen (CvB), Ben Haspels (BH), Willemijn van 

Klingeren (WvK), Piet Kwak (PK), Martijn Schouten (MS, vz), Marc van Staveren 
(MvanS, pm), Mart van Staveren (MvS), Han Warning (HW), Louise van Zandvoort 
(LvZ) 

Afwezig: Lyda Rodenhuis (LR), Frans Engelander (FE) 
Gast: Cees Keur, Peter Bokhorst en Marcel Klein 
Onderwerp: Notulen vergadering Algemeen Bestuur 
Plaats en tijd: De Rank 19.30 uur, dinsdag 22 februari 2022 

 

• 19.30 uur – Opening 

 

• 19.35 uur - Vaststelling agenda 

 

• 19.40 uur – Mededelingen 

▪ Paul Heuberger wordt per 3 mei vervangen door Vincent Verheij (bij GO) 
▪ Vincent uitnodigen voor AB op 29 maart 
▪ Tessa Bouterse komt 29 maart naar de AB vergadering met interesse in de DR 
▪ De heer Klein heeft interesse in het Schiphol dossier 

 

• 19.45 uur – Correspondentie: 
Nr. Omschrijving Afmelding 

1 Inwoner Verbreding Nieuwe Bennebroekerweg – doorgestuurd naar leden Pionier-Bols 

2 Bijeenkomsten 3 of 4 maart – Vliegerweide, 7 maart BKP, 8 en 9 maart PARK21 

  Zie hiervoor de Google agenda voor linkjes, meer info en documenten 

 

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

1 Werven nieuwe leden  DB/AB 2022 

    

 Vorig verslag:  Akkoord   

 

• 20.15 uur - Bestuurszaken: 

▪ Aankondiging uitreiking oorkondes 29 maart 

▪ Cees stelt zichzelf voor – unaniem gekozen 

 

• 20.45 uur – Pauze 

 

▪ DR2.0 

▪ Veel onderwerpen komen aan bod 

▪ Welke onderwerpen moeten we ter hand nemen? 29 maart verder 

bespreken 

▪ PARK21 

▪ Goed nieuws: geen vervuilde grond 

▪ 4 jaar lang is getracht de MER niet in te dienen 

▪ Het is wel verkiezingstijd, mogelijk kan dat in ons voordeel werken 

▪ Bijeenkomst 8 of 9 maart 

▪ Verkeersstructuurplan (VSP) 

▪ 3e bijeenkomst gehad 
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▪ Verdere uitwerking gepresenteerd van ideeën die al eerder zijn 

geopperd (hoe kijk je aan tegen fietsroutes, aansluitingen, 

toegangswegen) 

▪ In het dorp 30km zones 

▪ Aansluitingen via de dreven, 207 en Noordelijke Randweg 

▪ Waar een knip in de Venneperweg om te voorkomen dat het een 

doorgaande weg komt 

▪ Elke oplossing zorgt elders voor een mogelijk probleem. Maar: er 

zullen meer fietsers en auto’s komen 

▪ OV: Zuidtangent. Mogelijk een tweede 

▪ Inzet met ontwikkelaars: om de busbaan al aan te leggen voordat 

de woonwijk volledig gerealiseerd is 

▪ Capaciteit van het station kan niet vergroot worden (veengrond 

zorgt voor verzakking) 

▪ Tijdpad: er is een VSP Hoofddorp, Lisserbroek en Nieuw-Vennep en 

over 4-5 jaar wordt overal gebouwd 

▪ Verkiezingscafe 

▪ Dank aan de organisatie door Peter en van de Rank 

▪ Jammer van de ‘bezorgde burgers’ – er is geen aangifte gedaan 

▪ Opkomst viel tegen (desinteresse in ‘de politiek’, Corona) 

▪ Complimenten voor gespreksleider Gert-Jan 

▪ Prima online mogelijkheden 

▪ Superwethouder viel niet in goede aarde, wel goede discussie over 

de woningen 

▪ Stuk van Peter doornemen en voor het weekend reageren 

▪ Beeldkwaliteitsplan (BKP) 

▪ Bijeenkomst 7 maart vanaf 19.00 uur in het Trefpunt 

▪ De punten (de grote lijnen) die worden genoemd zijn prachtig  

▪ Maar ook: alle voorzieningen moeten worden bevoorraad en dan 

zal (vracht)verkeer kruisen met fietsers en voetgangers – hoe daar 

mee om te gaan? Via waterwegen? 

▪ Betrek de inwoners en omwonenden in het plan 

▪ Echter: wanneer gaat de paal in de grond 

▪ Waeles 

▪ Goed nieuws: stankoverlast kwam wel van Waeles, maar geen 

schade voor omwonenden 

▪ Dank aan DR 

▪ Alle rapporten zijn openbaar gemaakt, ook van de GGD. Zowel een 

Emissierapport en immissierapport 

▪ Vluchtige organische stoffen: soms ging men over de grenzen heen 

(VOS) en zware metalen. 

▪ Er is langer gemeten dan noodzakelijk. Door de filters is er goed 

gereinigd voor fijne en zware stoffen. 

▪ Immissie is prima op nikkel na. Er is te weinig geconstateerd om 

aan te geven of dit gezondheidsproblemen oplevert 

▪ Geur: veroorzaakt door de vluchtige stoffen. Sinds faillissement 

minder overlast. Omwonenden is gevraagd om het in de gaten te 

houden 
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▪ Afspraak met Omgevingsdienst en GGD dat men met hen contact 

kan opnemen indien daar behoefte aan is. In de rapporten moet er 

nog wel een e-mailadres, telefoonnummer of contactpersoon 

worden vermeld 

▪ Doorstart? De vergunning is aangehouden. Maar er is veel elektra 

nodig – dit kan de doorstart mogelijk bemoeilijken. Maar een lichte 

industrie is eventueel wel mogelijk. 

▪ Historisch besef: woonwijk ooit gebouwd in de jaren ’60 voor de 

werknemers van dit bedrijf (toentertijd Vicon) 

▪ WBTR: de dorpsraad bekijkt de statuten en waar er mogelijk aanpassingen 

nodig zijn 

▪ Publiciteitsonderwerpen: zie hieronder 

 

• 21.30 uur – Financiën 
▪ Jaarcijfers worden samengesteld met Peter Kinkel 

▪ Volgend jaar alleen subsidie voor participatieve doeleinden en niet meer 

voor 

 
• 21.35 uur – Commissies: 

▪ JVC  

▪ Jeugdoverlast (Ben heeft met politie, handhaving en winkeliers 

gesproken). Punt is: er worden geen meldingen gedaan. Dit is nu 

geëscaleerd naar de politiek – Anders dossier opbouwen en 

agenderen bij de gemeenteraad 

▪ Actie nieuwe JVC leden, m.b.t. de jeugd. Contact gelegd met Lydia 

Heerens (Jongerenraad), JVC kan een vergadering van de 

jongerenraad bijwonen 

▪ Artikel van JVC in Witte Weekblad: onder mom van cultuur. 

Kunstschilder komt inde volgende vergadering van JVC 

▪ Benaderd door de gemeente over veiligheidsportretten: Ben  doet 

hier aan mee en is geïnterviewd. 

▪ Contact met BiZ, Oranjevereniging en OVHZ over kerstdorp 2022 

▪ Coronaherstel-evenement subsidie: checken of er een wijkbudget 

voor kan worden aangevraagd 

▪ Groen en Grijs 

▪ Trello doorgenomen en geactualiseerd 

▪ Gebouw bij Zwanenwater wordt afgebroken 

▪ Waeles 

▪ Zie hierboven 

▪ Dierenvreugd 

▪ Vraag om vrijwilligers – oproep ook via onze website en nieuwsbrief 

▪ Dieren opgehokt vanwege de vogelgriep 

▪ Klussen kunnen weer worden opgepakt 

▪ Deelname Rabo clubsupport 

▪ Harmoniekoepel 

▪ 8 mei bevrijdingsfeest met veteranenmuziekkorps 

▪ 4 juni planten eurodag (organisatie door Somkido) 

▪ 12 juni: taptoe Nieuw-Vennep MHM in concert 

https://vicon.nl/Over-Vicon/Vicon-al-100-jaar-innovatief/Vicon-Historie
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▪ 24 september Venneper festival (kunstmarkt, kidsfair, planten, 

barbecue geïntegreerd met Maatvast’ burendag, kraam voor DR om 

65-jarig bestaan 

▪ 18 december: Kerstmarkt Dierenvreugd, dus DR moet een andere 

datum kiezen 

 

 

▪ Klankbordgroepen: 

▪ VSP 

▪ Zie hierboven 

▪ NVW 

▪ Beeldpresentatie over toekomstig Nieuw-Vennep: groener 

en ruimtelijker opgezet 

▪ Parallelle weg (Populierenlaan) aan de IJweg 

▪ Doelgroep aan de rand van het plan voor mensen zonder 

auto die met OV zouden gaan reizen 

▪ Pionier-Bols 

▪ Online tijdens verkiezingscafé, dus zonder DR participatie 

▪ Idee voor oude Bolsterrein (rondom oude toren die men wil 

behouden): echter niet alleen de toren maar ook het gehele 

complex wordt als cultuurhistorisch beschouwd. Dit moet 

verder worden uitgezocht 

▪ Verkeersontsluiting zal verder in het Masterplan worden 

uiteengezet 

▪ Welgelegen 

▪ Waterbestendig maken. De manier waarop werd nog als te 

risicovol gezien en loopt het traject vertraging op. 
 

• 21.40 uur – Publiciteit 

▪ Dierenvreugd 

▪ Waeles 

▪ Verkiezingscafé 

▪ Misschien: 

▪ (Schoonmaakactie) 

▪ (PARK21) 

▪ (Voorstellen Cees Keur – hij levert zijn verhaal aan Peter aan) 
•  

 

• 21.50 uur – Rondvraag 

▪ Peiling gemeenteraadsverkiezingen: vraag om digitale vragenlijsten in te vullen – 

bijzonder om dit soort vragenlijsten uit te sturen. Willemijn zoekt dit verder uit. 

 

• 22.00 uur - Sluiting  

 

 
 


