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

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

van Staveren (MvanS, pm), Cees Keur (CK),Piet Kwak (PK), Frans Engelander (FE), 
Gast: Tessa Bouterse (TB) 
Onderwerp: Notulen vergadering Algemeen Bestuur 
Plaats en tijd: De Rank 19.30 uur, dinsdag 26 april 2022 

 

19.30 uur – Opening 

 

Vaststelling agenda en mededelingen. 
Piet Kwak heeft vandaag een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange vele 

vrijwilligerswerk. Uiteraard ook voor zijn vrouw Valerie onze felicitaties, zij heeft ook een lintje 

heeft gekregen. Als DR mogen we trots zijn zo iemand als Piet in ons midden te hebben. 

 

Correspondentie: 

  
Datum Omschrijving Actie: 

1 22-03 Vooroverleg voorontwerp IJweg Geen deelname vanuit DR 

2 30-03 OV haltes Aankaarten bij GO 

3 01-04 Elektrische laadpalenbeleid Vraag nogmaals uitgezet bij B&O 

4 06-04 Reactie inwoner over PARK21 Geen probleem dat wij niet meedoen. Hij heeft zijn zienswijze ingediend 

5 08-04 Inwoner Compliment voor bakken met bloemen Venneperplein 

 

Actielijst en vorige verslag: 
 
Nr. Omschrijving Actie Gereed 

1 Werven nieuwe leden  DB/AB 2022 

    

 Vorig verslag:     

 

Vorige verslag. Vraag hoe is het afgelopen met ontmoeting HVC en gebiedsmanager rond het 

rookbeleid? Zullen dit bij GB overleg vragen. Verslag is verder goedgekeurd. 

 Bestuurszaken: 

Benoeming nieuw AB lid Tessa Bouterse. 

Vragen aan Tessa Bouterse en stemming. 

Tessa had zich al in de vorige vergadering uitgebreid voorgesteld. 

Het Algemene Bestuur heeft Tessa Bouterse (TB) na stemming geaccepteerd als lid van de 

Dorpsraad, Tessa zal in de commissie Groen en Grijs deelnemen. Een aantal AB leden had van 

tevoren een schriftelijke goedkeuring aan de voorzitter afgeleverd om zo aan de statuten te 

kunnen voldoen. 

DR 2.0 afmaken 

Discussie over de sociale cohesie. In ieder geval de activiteiten van de Harmoniekoepel commissie, 

het verbinden van mensen door ontmoeten op het plein. PB denkt ook aan onze rol om te 

signaleren of groepen mensen niet buiten de boot vallen door bezuinigingen of sluiten van sociale 

ontmoetingsplekken. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met het OC waarvan binnen 2 jaar het 

huurcontract met Ymere afloopt? 

PB gaf voorbeeld van bezuinigingen Maatvast, wat gevolgen zou hebben voor grote groep ouderen 

die cursussen volgen in OC. Door gezamenlijke actie d.m.v. brieven zijn er door politieke partijen 

vragen gesteld en zijn aantal zaken (voorlopig) bijgesteld en gaat men in gesprek. WvK, 

gezamenlijke maaltijden zijn daar ook een belangrijk onderdeel van. Vandaar de uitbreiding van de 

keuken in het Linquenda wijkgebouw. 
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Commissie JVC zou hier naar kijken maar heeft de signaalfunctie zoals PB het noemt niet zo 

begrepen. JVC komt volgende vergadering erop terug. 

4 mei: krans leggen door Marc en Willemijn 

19 mei: GO overleg onderwerpen: 

Wat wordt de insteek op 11 juni?  Vincent had aangekondigd om dan ook het VSP te presenteren. 

Wat gaat de gemeente presenteren? Dat zal waarschijnlijk niet geheel onze visie zijn, maar we 

staan daar wel met een kraampje.  

Afspraken.  

• We gaan met OVHZ en BIZ centrum in begin mei verder met uitwerking van een 

gezamenlijk visie.  

• De aankondiging van die visie doen we in GB 19 mei. 

• Gezamenlijk of in ieder geval de DR zal dit op een grote poster de 11e tonen. 

• Het uitgewerkte plan zullen we gezamenlijk aan de wethouder presenteren. 

OV haltes: hoe nu verder. DR heeft geen reactie van Hanna Weijde ontvangen (n.a.v. brief van 

Vincent aan Hanny 30-03-2022) Actie in GO, we zullen vragen hoe verder, wordt aandachtspunt 

voor commissie G&G. 

Sarabande 

Al vanaf januari is bekend dat de OD het gebouw niet goedgekeurd heeft voor 15 jaar bewoning 

maar slechts voor 10 jaar. DR vindt dit vreemd en nogal slordig van de gemeente. Ander punt 

wat we niet goed vinden is dat de omwonenden niet ingelicht worden. Dat is niet onze taak maar 

van de gemeente. 

 

Onderwerpen vanuit AB voor GO 

• 11 juni  

• VSP en onze insteek 

• Sarabande gemeente moet omwonenden inlichten 

• Stand van zaken over het uitkomst Fietsplan Haarlemmermeer wat in april verwacht zou 

worden 

• OV haltes 

Zonnepanelen in PARK21: waarom staan deze ‘ineens’ vermeld? Het gaat over 20 ha oppervlak. 

In onze zienswijze die we over PARK21 hebben ingediend is onze opmerking over zonnepanelen 

opgepakt door de politiek en de media. Wij hebben in de RES (2018) bijeenkomsten 

geparticipeerd, maar ook raadsleden, belangen- en maatschappelijke groeperingen. Daar hebben 

we ons gezamenlijk expliciet uitgesproken tegen de plaatsing van zonnepanelen in PARK21. 

Enerzijds i.v.m. verstoring van het groene landschap, anderzijds dat PARK21 voor recreëren is en 

voor de landbouwers. In het Beeldkwaliteitsplan Polderlaag, (bijlage 1)  uitgegeven in 2014, is een 

Addendum (2020) opgenomen met specifiek het doel, richting te geven aan de te ontwikkelen 

zonneakkers binnen PARK21. Dit is dus volgens ons niet in overeenstemming met wat we in de 

RES bijeenkomsten hebben besloten. Gemeente heeft de besluiten van brede participatie 

genegeerd.  

Ook is de verkeersbereikbaarheid i.v.m. de komst van een groot evenementen terrein een punt 

van zorg.  

Martijn gaat inspreken bij betreffende raadssessie. 

20 mei: Fietsen met Vincent (alternatieve dag 27 mei).  

Ben en Peter gaan fietsen de route zoals eerder opgesteld is al weer aangepast en meerdere 

plekken worden bezocht. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0394.BPGlgbPARK21000000-B001/b_NL.IMRO.0394.BPGlgbPARK21000000-B001_tb1.pdf
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11 juni:  

Hoe gaan we daar staan? We moeten ons presenteren waar we voor staan zoals verkeer, 

windturbines, wonen en Park21. Kan via manifest of onze ledenwerf flyer. Flyer tekst moet 

sowieso opgepoetst worden. Manifest controleren of het nog up to date is.  

Allen: teksten controleren aanvullingen of schrappen etc. PB stelt voor zelfde route te doen 

als met verkiezingen poster.  

Tijd om te reageren tot 15 mei. De weken daarna kunnen we de definitieve teksten 

vaststellen met uitloop op 31 mei in onze AB. De tijd daarna is nodig voor de drukker. 

Wie kan de kraam bemensen? 

Definitieve tijd weten we niet zal waarschijnlijk van 11.00 uur tot 16.00 uur zijn. Aangemeld: 

Martijn, Peter, Ben en Tessa.  Han en Corrie onder voorbehoud moeten nog schuiven in hun 

agenda’s. 

VSP 

Zie ook eerste stuk tekst van 19 mei gebiedsoverleg. 

PB en CK hebben met afgevaardigden van OVHZ en BIZ centrum overleg gehad met doel om 

met een gezamenlijk visie voor het verkeer in ons centrum te komen. 

Er was discussie over de mogelijkheid en gevolgen van een knip in de Venneperweg (niet 

meer mogelijk maken om van de ene kant van het dorp door te rijden naar de andere kant). 

Daar zaten teveel haken en ogen aan, voorlopig niet doen. Andere discussie rond de 

verkeerslichten Noorderdreef en Zuiderdreef en Hoofdvaart. Afgevaardigden zagen de 

oplossing in een rotonde. Andere vraag was wat moeten we met het Venneperplein? Er wordt 

niets mee gedaan behalve met kerst een paar bomen neerzetten. Parkeren voor 15 / 30 

minuten om zo je ijsje of bestelling af te halen? We komen in begin mei er op terug. 

Vanuit Vincent is initiatief genomen om met afgevaardigden van DR ter plekke van Kruispunt 

Witte kerk en verkeersdeskundigen te praten over de afstelling van de verkeerslichten. 

Ben, Peter en Cees? Gaan de afspraak maken. 

Voorzitter stelt voor om via facebook een oproep te doen voor suggesties. Actie MvS 

Bewoners bijeenkomst Bouw Venneperstraat. Wilma Green  

Alleen direct aanwonenden waren uitgenodigd voor een presentatie van de geplande bouw. 

WvK was namens de DR aanwezig. Er waren rond de 20 bewoners waarvan een aantal niet 

vrolijk werden over de komst van een 15 meter hoog gebouw voor hun ramen. Discussie in 

DR vergadering over voor- en nadelen om bewoners eerder bij plannen te betrekken. Op deze 

plek zit het zo complex in elkaar rond de vergunningen dat het wel een definitief ontwerp 

moest zijn, omdat de gemeente anders geen vergunning kon en wilde afgeven. 

Men verwacht in Q1 van 2023 de eerste paal te kunnen slaan, mits alles mee zit. 

 Pauze 

Financiën geen PM was niet aanwezig 

 
Commissies: 

• JVC  

▪ Cultuur: Onze doelstelling, maak van Nieuw-Vennep het cultuurdorp van 

de Haarlemmermeer krijgt vorm. Pier K wil dit met ons samen oppakken, 

en  één van hun medewerkers krijgt hier ook tijd voor. Ik ga dit samen 

met Dennis Pfeil, de amateur kunstschilder (wellicht wordt hij ons nieuwe 

JVC lid, hij is in ieder geval positief, en wij ook) uitwerken met Gerrit 

Blaauw de Pier K man. vanuit deze actie hebben zich al 8 ‘kunstschilders’ 

gemeld voor de kunstmarkt op het Venneper Festival op 24 september. 
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▪ Viering 65 jaar DR op 24 september: JVC wil graag het budget weten, 

kunnen we bv een sneltekenaar huren die iedereen kosteloos tekent die op 

die dag dorpsraadslid is geworden, en kunnen we een goochelaar huren 

voor een optreden voor de kinderen van Nieuw-Vennep enz. Wij begroten 

dit op 1000,00 euro. Als we gratis bier etc. willen gaan uitdelen zijn dit 

dan nog bijkomende kosten. 
• Groen en Grijs niet vergaderd,  

▪ Gebouwtje Zwanenwater is gesloopt. 

▪ Veldbloemstraat: bewoner(s) gaan naar de Raad van State. 

• Dierenvreugd   

▪ Paaseieren beschilderen was een succes, nu is men bezig met voorbereiding van 

het Lentefeest. 

Harmoniekoepel: alles loopt volgens de planning voor 7 mei, programma is niet gewijzigd.  

▪ Wie kan helpen opbouwen: Martijn en Corrie. Han is nog even een vraagteken. 

▪ Wie kan helpen afbreken: Ben. 

▪ Piet zal de helpers informeren over de tijden. 

Klankbordgroepen: 

▪ VSP niet bijeen geweest 

▪ NVW niet bijeen geweest 

▪ Pionier-Bols niet bijeen geweest 

Welgelegen 

Voorlopige tekeningen zijn klaar, details moeten nog verder uitgewerkt worden. Men verwacht na 

de zomer de bewoners te kunnen informeren. 

Er komen 3 riool stelsels. 

Vuilwater (bestaande riool dus) Deze is geheel geïnspecteerd wordt op sommige plekken 

vervangen of gerepareerd door vervanging of een zgn. sok te plaatsen hangt van de 

toegankelijkheid af. Alle kopstukken (aansluiting van huizen op de hoofdbuis) worden vervangen. 

DT (Drainage transport) buizenstelsel wat water afvoert naar de wadi’s. 

Hemelwaterafvoer, stelsel van buizen die rechtstreeks water afvoeren naar de sloten. 

Bochten in de straat Warande (vraag van bewoners aan DR) zijn getoetst aan de hoogwerker 

brandweer en vuilniswagen. 

86 bomen gaan weg, deels slechte bomen andere moeten er uit voor toegang riool. Meer dan 86 

komen terug waarbij verschillende soorten gebruikt gaan worden i.v.m. ziektes etc. 

Niet onderheide huizen zullen een vooropname ondergaan i.v.m. schadeclaims. 

Rolstoel op- en afritten worden getoetst aan de wettelijke norm. DR geeft aan dat dit in praktijk 

onvoldoende is. Gemeente gaat er naar kijken, afrit secundaire Westerdreef wordt toegezegd aan 

te passen.  

Sommige wegen lopen schuin zodat er maar aan 1 kant van de weg een put is. 

Andere wegen worden V vormig (1/3 van het totaal) waar als het kan het diepste punt uit het 

midden komt richting de kant. 

Publiciteit 

▪ Erevoorzitters 
▪ Zienswijze Park21 
▪ 7 mei  
▪ Zaaien doet zoemen Bijendag 
▪ Dierenvreugd Lentefeest 

https://harmoniekoepel.nl/
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Rondvraag  

Geen. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur  
 

Actielijst 

Nr. Omschrijving Actie Gereed 

1 Werven nieuwe leden  DB/AB 2022 

2 DR 2.0 afmaken  JVC Mei 22 

3 11 juni Flyer of andere tekst kiezen DB/AB 15 mei 22 

4 Oproep facebook suggesties beter afstelling verkeerslichten kruising 

Hoofdweg en Venneperweg 

Mvs Input eindigt 

eind mei 

5 Inspreken PARK21 MS ? 

 
 
 

 
 

 


