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

Klingeren (WvK), Lyda Rodenhuis (LR), Martijn Schouten (MS, vz), Marc van Staveren 
(MvanS, pm), Mart van Staveren (MvS), Han Warning (HW), Louise van Zandvoort 
(LvZ) 

Afwezig: Piet Kwak (PK), Frans Engelander (FE), Cees Keur (CK) 
Gast: Peter Bokhorst en Marcel Klein, Tessa Bouterse, Vincent Verheij 
Onderwerp: Notulen vergadering Algemeen Bestuur 
Plaats en tijd: De Rank 19.30 uur, dinsdag 29 maart 2022 

 
• 19.30 uur –  

▪ Opening en uitreiking oorkondes, toespraak en taart! 

▪ Voorstellen Vincent Verheij plus voorstelrondje van AB leden, inclusief 

Tessa Bouterse 

 

• 19.35 uur - Vaststelling agenda 

 

• 19.40 uur – Mededelingen van Vincent: 

▪ Informatiemarkt Nieuw-Vennep 
▪ Loopafstanden naar OV-haltes 
▪ Vincent geeft aan dat hij niet over de inhoud gaat maar over dat het proces goed verloopt. 

Fijn om als gebiedsmanager de combinatie hebben op zowel strategisch niveau (contact met 
gemeenteraad), tactisch (‘lobby’) en operationeel (contact met Vennepers, dorps- en 
wijkraden). Vincent combineert deze baan met zijn fractievoorzitterschap D’66). 
 

• 19.45 uur – Correspondentie: 
Nr. Datum: Omschrijving Actie: 

1 20-02 Inwoner: Komen er openbare toiletten? Neergelegd bij B&O 

2 22-02 Inwoner: Maatvast cursusbureau stopt Ook zijn er SV gesteld in gemeenteraad 

3 24-02 Inwoner: Meer bloembakken op Venneperplein Vooralsnog niet gezien de kwaliteit en onderhoud 

4 10-03 DR Overbos: tent lenen Wij hebben geen tent 

5 ??-03 Advocaat: Toekomstige overlast PARK21 Onze zienswijze delen 

 

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

1 Werven nieuwe leden  DB/AB 2022 

    

 Vorig verslag:  Akkoord – check zin bij WBTR   

 

• 20.15 uur - Bestuurszaken: 

▪ DR 2.0 – nieuw document staat hieronder aangegeven en naar AB leden 

verstuurd 

o Sociale cohesie verduidelijken 

o Getsewoud betrekken bij het oude Dorp 

o Heb je aanvullingen of aanpassingen? Meld het en dan wordt dit voor 

de volgende maand definitief gemaakt 

▪ Ideeën voor activiteiten voor het komende budgetjaar?  

o Kom met ideeën of initiatieven. Denk aan een dorpscafé over 

duurzaamheid, samen met NCMX. Iemand inhuren om stoplichten 

beter af te stellen – Vincent checkt of dit via de gemeente kan worden 

geregeld (betreft voornamelijk kruisingen die uitkomen op de 

Hoofdweg vanuit Zuiderdreef, Noorderdreef en Venneperweg. 

 

https://nl.linkedin.com/in/vincentverheij
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▪ Oekraïne en vluchtelingen (nu geraamd op 800) 

o Bijvoorbeeld Leegstand schoolgebouw ’t Joppe 

o Sarabande loopt in de vertraging – dit zou daarvoor ook gebruikt 

kunnen worden 

o Indien jullie ideeën hebben: meld deze 

▪ BKP 

o Dank voor alle input 

o Mooi dat het is overgenomen door de krant HD 

o Nog wat op- en aanmerkingen over de presentatie – deze kwam wat 

afstandelijk over. De bewoners hadden andere verwachtingen van deze 

avond 

o Jammer dat de jongeren(raad) niet aanwezig was. Hoe betrekken we 

hen hierbij? 

o Mogelijk dat ouderen liever willen verhuizen maar ook voor deze 

doelgroep is er (nog) weinig te vinden – zij waren wel (in grote getale) 

aanwezig 

▪ Verkiezingen (beïnvloeden onderhandelingen?) 
o 1 prioriteit: Centrum 
o Maar - denk ook aan: Energietransitie (laadpalen), samenwerking met 

andere gemeentes 
▪ Aanvullende punten van Vincent: 

o Informatiemarkt Nieuw-Vennep. Op zaterdag 11 juni organiseert gemeente 
Haarlemmermeer van 11.00 tot 16.00 uur een informatiemarkt in                                           
Het Ontmoetingscentrum Maatvast (Elemastraat 65) en op het nabij gelegen 
Harmonieplein in Nieuw-Vennep.  

▪ We willen de dorpsraad hier actief bij betrekken.  
▪ De DR zou graag een kraampje willen bemannen 

o Loopafstanden naar OV-haltes. De Regioraad heeft de Vervoerregio opdracht 
gegeven om een korte lijst op te stellen van gebieden in de regio waar de 
loopafstanden naar OV-Haltes minder positief oogt dan elders en om een 
concreet actieplan op te stellen voor deze gebieden. Deze lijst is inmiddels 
opgesteld, deze lijst bevat 13 impulsgebieden waarvoor nu de actieplannen 
opgesteld dienen te worden. De actieplannen die zicht hebben op uitvoering en 
cofinanciering worden als maatregelen opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Dit conform de Voortgangsbrief 
Loopafstanden naar OV-haltes aan de Regioraad van dec 2021. 

▪ In samenwerking met de dorpsraad willen we een actieplan op stellen 

voor de verbetering van loopafstanden naar OV-haltes. 

▪ Zodra er een plan is: dan willen we daar graag naar kijken 

▪ Ook is dit ter sprake gekomen in het VSP, Pionier-Bols, NVW – hoe 

bewaken we de cohesie? 

▪ DR werkt samen met OVHZ en BIZ met betrekking tot dit onderwerp 

▪ Check dit ook met het coalitieprogramma 

• 20.45 uur – Pauze 

• 21.00 uur – Financiën 

▪ Concept jaarrekeningen doorgenomen. In mei kan de kascommissie bij elkaar 

komen 

▪ Sociaal culturele subsidie komt te vervallen, alleen subsidie voor participatie 

•  
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• 21.10 uur – Commissies: 

▪ JVC  

o Cultuur: Dennis Pfeil – kunstwerken onder de aandacht brengen (à la 

lichtpuntjes) 

o 24 september: plaatselijke kunstenaars voorstellen 

o Jongerenraad uitgenodigd: zij zijn niet gekomen 

o Bevrijdingsfeest wordt 7 mei in plaats van 8 mei 

o Kerstmarkt op 17 december (omdat Dierenvreugd op 18 december 

kerstfeest viert) 

o Corona herstel: men moet aan teveel voorwaarden voldoen 

o HVC had ouderenavond over drugs en steekwapens. Jammer dat JVC 

hiervoor niet was uitgenodigd. Piet neemt contact met hen op. 

o Rookbeleid HVC – 31 maart: de rector in gesprek met Vincent. Beleid 

moet worden gemaakt, stoeptegels kunnen worden geplaatst, helaas 

geen BOA/politie beschikbaar. Communicatieplan voor school en 

omwonenden na de zomer 

▪ Groen en Grijs 

o Tessa en Cees waren er voor het eerst bij 

o Benen op tafel gesprek over verkeer in de Nieuwe Kom: 

▪ C2 mobiliteitsgebouw 

▪ Marktgebouw – hoe kom je hier uit? Je komt nl uit op een 

eenrichtingsverkeersweg 

▪ Knip Venneperweg 

▪ Bevoorrading nieuwe AH: kan gevaarlijke situaties 

opleveren. Fietspad Schoolstraat is nu eenrichtingsverkeer. 

En aan de andere kant terug. Alternatief om het fietspad 

tweerichtingsverkeer maken aan de kant van BP 

▪ Masterplan Pionier-Bols en worden de deelplannen verder 

uitgewerkt 

▪ Onderhandelingen NVW – nu gesprekken met eigenaren 

▪ Mogelijk toch zonnepanelen in PARK21 – tot 7 april kunnen 

we reageren; dit hier dan in opnemen. Ook omdat nieuwe 

raadsleden niet op de hoogte zijn van de geschiedenis 

▪ Dierenvreugd 

o Weinig activiteiten door gebrek aan vrijwilligers 

▪ Harmoniekoepel 

o Zie JVC 

▪ Klankbordgroepen: 

o VSP 

▪ Geen bijeenkomst 

o NVW 

▪ Geen bijeenkomst 

o Pionier-Bols 

▪ Geen bijeenkomst 

o Welgelegen 

▪ Geen bijeenkomst – nieuwe bijeenkomst september 

 

 

https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/784384/venneper-dennis-zoekt-muren-om-zijn-kunst-op-te-hangen
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• 21.40 uur – Publiciteit – reeds verstuurd 

▪ Reactie BKP 

▪ Even voorstellen: Cees Keur 

▪ Paaseieren Dierenvreugd 

▪ Buurt clean-up 

▪ Schema Harmoniekoepel 

▪ Brieven gemeente 
• Vincent Verheij wil op de mailinglijst en zal zich ook voorstellen 

 

• 21.50 uur – Rondvraag 

▪ Afmelden voor AB: Via Louise via app, mail of telefoon 

▪ Vincent: Donderdag op service centrum, vrijdag beschikbaar in het dorp op 

verschillende plekken in ‘het glazen huis’ en/of pipowagen. 

▪ Morgen beginnen ze met afbreken gebouw Zwanewater 

▪ Buurt Clean-up een groot succes 

 

• 22.00 uur - Sluiting  

 
 

 


