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Aanwezig: Tessa Bouterse (TB), Frans Engelander (FE), 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: Peter Bootsman (PB), Corrie van Breemen (CvB), Cees Keur (CK), Piet Kwak (PK), 
Gast:  
Onderwerp: Notulen vergadering Algemeen Bestuur 

Plaats en tijd: De Rank 19.30 uur, dinsdag 28 juni 2022 

 

• 19.30 uur – Opening 

 

• 19.35 uur - Vaststelling agenda en mededelingen 

 

• 19.40 uur – Correspondentie: 

 

 Datum Omschrijving Actie: 

1 28 mei Inwoner Geen hangjeugd meer op het Harmonieplein, de Kleurentuin en de 
Elemastraat 

2 14 juni DR Zwaanshoek Voorzitter Kruyt legt functie neer (verkeersoverlast vs woningbouw) 

3 14 juni De heer Honcoop €1000,-- voor de kinderboerderij 

4 16 juni Atelieravond Groenvisie 
Haarlemmermeer West op 5 
juli 18.15-20.15 uur 

Uitnodiging om mee te praten over Landschapsplan Haarlemmermeer West, 
het programma van eisen en het Schetsontwerp groen/gebiedsvisie 
Lisserbroek – naar LTO 

5 16 juni Iza Verschuur, gemeente Dank voor deelname aan informatiemarkt op 11 juni 

6 17 juni Rik Storm Op Maat school verhuist naar Zwanenburg – nieuwe basisschool 

7 18 juni Forza H’meer, Paul Vermeulen Reactie over status Sarabande – zie onderstaand 

 
 

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

1 Werven nieuwe leden – 3 nieuwe n.a.v. Informatiemarkt 11 juni DB/AB 2022 

2 DR 2.0 afmaken – JVC gaat dit regelen JVC Augustus ‘’22 

3 Inspreken PARK21 MS ? 
    
 Vorig verslag: Akkoord   

 

• 19.50 uur - Bestuurszaken: 

▪ Veiligheid 

▪ Avond dorps- en wijkraden met thema ‘veilig’ en ‘veiligheidsgevoel’ 

▪ Drugsoverlast (m.n. Sarabande). Niet bekend bij politie (maar niet 

meten betekent ook geen overlast…) 

▪ In augustus verder bespreken bij GO 

▪ Wijkagent wil graag dat DR en bewoners blijven melden 

▪ Bewoners uitnodigen bij GO over veiligheid en 

veiligheidsbeleving 

▪ Wie uitnodigen? Laat het het secretariaat weten! Martijn 

checkt bij Cees voor overlast Winterpark 

1. Dhr. Meerwijk 

▪ Verkeersplan 

▪ VSP is geüpdatet met input van de DR 

▪ Later komt het collegebesluit 

▪ Dan zoekt DR ook de publiciteit zodat de gemeente weet waar DR, 

BIZ en OVHZ voor staan 
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▪ Afstellen verkeerslichten en verkeershub waren aangekaart als 

punten op korte termijn (Quick win) – hoe staat het daar mee? 

Martijn zal Vincent vragen om naar deze punten te kijken 

▪ G&G zal het ook verder oppakken 

▪ DR feest 

▪ Versieren met gekleurde paraplu’s 

▪ Optreden Wendy’s Dance Company 

▪ Wordt het alleen een DR feestje of een groter podium? Louise 

check lijst van 60-jaar DR om clubs eenmalig te benaderen 

▪ Wie kan helpen? Ben, Mart begin middag, Han deel van de dag, 

Frans, Tessa, Martijn 

▪ Uit eten op 25 oktober 

▪ Bij het Chinese restaurant Lotus 

▪ Sarabande 

▪ Forza heeft gereageerd n.a.v. vraag Martijn. Dhr. Nobel heeft 

gereageerd dat het vertraagd is omdat het gebouw voor 10 jaar is 

goedgekeurd en niet 15 jaar 

▪ Gevraagd aan Vincent om het te communiceren met de bewoners 

▪ Zodra de gemeente heeft gecommuniceerd kan Mart dit doorsturen 

naar de bewoners 

▪ Veiligheid, verkeersonderzoek en buitenruimte staan nog open bij 

het GO.  

 

• 20.20 uur – Pauze 

• 20.30 uur – Financiën 

▪ Begroting 2023 vastgesteld voor vergaderingen, dorpscafés en evenementen 

▪ Polo’s zijn besteld en betaald plus extra jasjes 

 
• 20.40 uur – Commissies: 

▪ JVC  

▪ 65-jaar besproken 

▪ Social cohesie besproken – deelnemen aan het dorpsleven 

▪ Kunst- en cultuurdorp. Kunstroute door Nieuw-Vennep met een QR 

code bij elk kunstuiting. Met een app – check bij OV Beatrix 

▪ Toekomst suggesties: ‘gluren bij de buren’ met muziek, open 

tuinenroute, voorlezen in de tuin?? 

▪ Slogan voor ons feest? 

▪ Starten met organisatie voor kerst- en kerstversieringen 

▪ Groen en Grijs 

▪ Trello bestand geactualiseerd 

▪ Markt met projectontwikkelaars geëvalueerd. Doorgegeven tips: 

▪ Herhaal dit elk jaar 

▪ Volgende keer zorg dat PierK open is of dat er 

zitgelegenheid is 

▪ Groen onderhoud – wat is het beleid hierin? Check bij B&O 

▪ Maaibeleid? Wordt aangekaart in B&O 

▪ Grond naast Lowietje – wordt uitgezocht en terugkoppeling in GO 

https://i.pinimg.com/originals/28/00/7b/28007b37189c606c7bcc36732879c59e.jpg
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▪ Bomenplan? Organisatie dorpscafé i.s.m. NMCX, gemeente (Marcel 

e/o René), hittestress, tegelwippen enz. wordt besproken in G&G 

▪ Dierenvreugd 

▪ Keuring elektra - moet nagekeken worden. Hoort bij OTT 

▪ Michiel lid van de Rabobank 

▪ Harmoniekoepel 

▪ Klankbordgroepen: 

▪ VSP – zie hierboven 

▪ NVW – vergadering is afgelast (grondeigenaren en gemeente zijn 

nog met elkaar in conclaaf voor het Masterplan). Wordt na de 

zomer weer hervat 

▪ Pionier-Bols – klankbordgroep bijeen geweest over vastgesteld 

Masterplan m.n. de verkeerssituatie rondom het plan (30km zone 

i.p.v. 50km. Onderzoek wijst uit dat het verkeer meer opstroopt bij 

30km zone. Oplossing om verkeerslichten te plaatsen). Vreemd 

omdat dit indruist tegen de plannen en planning van de VSP. Er 

komt nog nader onderzoek. 

▪ Nieuw-Vennep Zuid en Spoorzicht zitten vol. Waar moeten de 

bedrijven dan naar toe indien zij uit de ‘wijk’ moeten? Indien men 

eerder weggaat is er kans op verloedering van de leegstaande 

panden 

▪ Bolsgebouw: er zouden nog steeds appartementen in komen 

▪ Transportmuseum: mogen nog 2 jaar blijven zitten 

▪ Westerdreefkwartier loopt nog volgens planning. Gaat mogelijk 

uitlopen vanwege tekort aan personeel en leveranties 

▪ Welgelegen 
 

• 20.50 uur – Publiciteit 

▪ Tussen 11 juni en 16 juni: Informatiemarkt, orkest- en koormuziek 

▪ Masterplan Pionier-Bols 

▪ Verdwijnen bloembakken – Martijn checkt nog met 

Vincent/Meerlanden 

▪ Tips over hoe in contact te komen met de gemeente en inschrijven 

op nieuwsbrieven 

▪ Vakantie DR 

▪ Bij overlast melden bij de straatcoaches 
 

• 21.00 uur – Rondvraag 

▪ Bomenaanplant parallel aan de busbaan weer aangekaart bij de gemeente. Vincent 

checkt 

▪ Aanvulling open tuinenroute – waarom niet alle dorpen hierin meenemen? 

▪ Martijn gaat koffie drinken met Trudy van de VVD op 1 juli. Indien je mee wil gaan 

– melden bij Martijn 

 

• 21.10 uur - Sluiting  

 

 
 

 
 


