
 

 

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

secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl 
www.dorpsraadnieuwvennep.nl 

 
 

1 
 

Aanwezig: Peter Bootsman (PB), Tessa Bouterse (TB), Frans Engelander (FE), Ben Haspels (BH), 

Piet Kwak (PK), Willemijn van Klingeren (WvK), Lyda Rodenhuis (LR), Martijn 
Schouten (MS, vz), Mart van Staveren (MvS), Han Warning (HW), Louise van 
Zandvoort (LvZ) 

Afwezig: Corrie van Breemen (CvB), Cees Keur (CK), Marc van Staveren (MvanS, pm) 
Gast:  
Onderwerp: Agenda vergadering Algemeen Bestuur 

Plaats en tijd: De Rank 19.30 uur, dinsdag 30 augustus 2022 

 

• 19.30 uur – Opening 

 

• 19.35 uur - Vaststelling agenda en mededelingen 

▪ Spijkerboorroute en Groen Links: GL is aangesproken op hun motie Spijkerboor 
afgewezen in de gemeenteraad. Zij komen dit nog uitleggen. Datum moet nog 
worden gepland. 

▪ Martijn en Peter zijn bij Kubota Corporation Kverneland Group (voorheen Vicon) 

geweest (26 augustus): Europees hoofdkantoor komt hier in Nieuw-Vennep. Werd 
om suggesties gevraagd vanuit de DR – fijn dat men de DR hierbij betrekt. Waeles 
wordt afgebroken en daar komt een logistiek bedrijf in. Alle nieuwbouw zal 

rekening moeten houden met de organisatie van de motorcross. Martijn zal dit met 
de Oranjevereniging bespreken. 

▪ OV – afstanden bushaltes: Peter heeft online overleg gehad. Er bestaan normen 
qua afstanden tussen bushaltes. Soms wijkt dit af. Er wordt nu gevraagd of wij 
klachten hebben ontvangen (nee) en de deadline is onbekend. G&G gaat dit verder 
oppakken. 

▪ 1 september: initiatief vanuit een bewoner om met 2 personen van de gemeente 
te gaan fietsen. Ben gaat mee vanuit de DR 

 

• 19.40 uur – Correspondentie: 
 Datum Omschrijving Actie: 

1 29 juni Inwoner Wanneer worden de bakken verwijderd? Door personele problemen 
bij Meerlanden is dit vertraagd.  
Martijn heeft dit weer aangekaart bij Vincent. 

 
 

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

1 Werven nieuwe leden  DB/AB 2022 

2 DR 2.0 afmaken  JVC September ‘22 

4 Inspreken PARK21 – Louise checkt bij de Griffie wanneer dit is MS ? 
                    Vorig verslag: Michiel is lid van de ledenraad RABO   

 

• 19.55 uur - Bestuurszaken: 

▪ VSP verslag (van Peter en Rob Blom) naar WW? 

▪ Afgesproken met BiZ en OVHZ om duidelijk afspraken te krijgen 

over de verkeerscirculatie in het centrum. Volgende week interview 

en er komt ook een persbericht. Dan is er duidelijkheid bij de Raad. 

Er komt iemand die de verschillende VSP’s samenbrengt (denk aan 

150 extra werknemers krijgt en dat betekent ook meer 

verkeersbewegingen) 

▪ 3 oktober, 18.00-20.00 uur: Energietransitie informeren/afstemmen 

belangrijke key players ter voorbereiding voor de grote bijeenkomst op: 

▪ 27 oktober, 19.00-21.00 uur: Energietransitie avond – Er is geen beleid; 

wat wordt ‘ons plan’? Verschillende zaken passeren de revue: 

https://www.werkenbijkvernelandgroup.nl/Kverneland-Group-Nieuw-Vennep-BV
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▪ Het is echter een informatieavond dus misschien afwachten wat 

men heeft te vertellen.  

▪ Mogelijk kan er ook gestuurd worden op wat er 3 oktober 

voorgesteld wordt.  

▪ Vooralsnog terughoudend opstellen en dan kan daarna de houding 

van de DR worden bepaald.  

▪ Hou je bij de basis: energiecoaches á la Amsterdam voor diegenen 

die in de problemen zitten of komen 

▪ Gemeente stimuleren om bekend te maken welke potjes er 

beschikbaar zijn voor de sociaal zwakkeren in deze discussie 

▪ Gemeente vragen om een Bob de Bouwer te regelen om inwoners 

te helpen hun huis aan te passen 

▪ Tweetrapsraket: 

▪ Wat wordt het beleid van de gemeente? En daar op 

reageren 

▪ Beleid voor actie om financiële zwakkeren te helpen 

▪ Louise checkt wanneer eerstvolgende inspreekmoment is 

▪ Mart checkt met politieke partij – de gemeente krijgt een 

Masterclass energietransitie op 1 september 

▪ Punten GO (Louise checkt nieuwe data en agenda).  

▪ Vincent meldt dit volgende week 

▪ Oproep voor vertegenwoordiger bij Schiphol gerelateerde onderwerpen 

omdat de te nemen besluiten impact hebben op Nieuw-Vennep 

▪ Per 2024 minder vluchtten 

▪ Geen vergunning Polderbaan – heeft invloed op Natura 2000 

gebieden. Schiphol moet dit oplossen. Om terug te gaan naar 

normen van 2003 betekent dat er maar 380.000 vliegbewegingen 

mogen plaatsvinden 

▪ Hoe gaan we ons verhouden tot dit onderdeel om ons niet geheel 

te ‘verliezen’ in dit dossier. Peter checkt hoe en wanneer er 

besprekingen plaatsvinden 

▪ Prioriteiten voor de komende periode: PARK21 reactie MER, centrum, 

activiteiten rondom kerst, verkeerscirculatie. Nog andere zaken? 

▪  

▪ 7 september: meespreken over Herfstpark. Frans en Mart zitten aan bij 

het online overleg 

▪ 14 september, 17.00-19.30 uur: nazomerborrel georganiseerd vanuit de 

gemeente. Wie wil hierbij aanwezig zijn? Meespreken over ideeën 

inrichting centrum zolang er nog niet gebouwd wordt 

▪ Wethouder Steffens organiseert dit.  

▪ Uitnodigingen zijn gestuurd naar betrokken partijen 

▪ Martijn, Peter en Lyda gaan vanuit DR, Piet vanuit Harmoniekoepel 

▪ 22 september Veiligheidsoverleg 18.00-20.00 uur in de Rank: gesprek met 

politie, handhaving, straatcoaches en bewoners buurt kleurentuin, 

Harmonieplein en Zomerpark over (jeugd)overlast en verkeersoverlast. 

Ook is er geen communicatie tussen de verschillende manieren van 

melden waardoor het niet duidelijk is hoeveel en hoe vaak er gemeld 

wordt en waar deze meldingen uiteindelijk terechtkomen. Louise stuurt 

alle mailtjes in 1 document naar Ben en Martijn ter voorbereiding. 

mailto:griffie@haarlemmermeer.nl%20of%20023%20567%206819
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Mochten DR leden nog meer onderwerpen hebben dan kan dit gemeld 

worden.  

▪ Venneperhout (JOP en vuurwerk) 

▪ Racen op de dreven en andere wegen 

▪ 24 september: Burgemeester komt vlag hijsen om 13.00 uur. Wie nog 

uitnodigen – we sturen een officiële uitnodiging naar de raadsleden 

▪ Piet neemt flyers mee en zal meer uitweiden over de dag zelf (tent 

voor DR, kunsttent, schmink en cartoonist, tent BiZ en OVHZ, BBQ, 

muziek wordt afgewisseld tussen muzikanten in de koepel en het 

extra (mobiel) podium, dans van WDC en Thaise danseressen. Mail 

naar scholen dat kinderen met een kleedje kunnen gaan zitten in 

de Gelevinkstraat 

▪ Verschillende interviews in WW 

▪ Wie kan meehelpen bij op- en afbouw (tenten en kramen worden al 

geplaatst)? Ben en Han komen rond 10.00-10.30, eind afbouw door 

Martijn en Peter. 

▪ Wat hoort er in de tent van de DR aanwezig te zijn (banners, flyers, 

boeken…) Sponsor voor gratis ijsje of een drankje dus er moeten 

munten zijn. Er moet een vlag geregeld worden, flyers, banners. 

Peter besteld 4 vlaggen zodat deze ook bij Duwel en het service 

centrum de vlag kan worden gehesen. Ook kunnen er planten bij 

Gert-Jan worden gehaald. Geschiedschrijving op een wat grotere 

flyer. Meerdere banners (5) bestellen voor op de rotondes 

▪ Nieuwsbrief met uitnodiging. Martijn schrijft de tekst 

 

• 21.00 uur – Pauze 

 

▪ Etentje in oktober (Martijn regelt reservering): welke andere dag komt 

iedereen uit (omdat we anders een vergaderdag missen indien het 

geregeld wordt op 25 oktober). Martijn stuurt datumprikker door 

▪ Bloembakken moeten nog worden verwijderd – welke afspraken zijn 

hiervoor gemaakt? Martijn heeft Vincent nogmaals gevraagd. 

▪ Kunstwerk in Nieuw-Vennep: Piet zal aanleiding en vervolgstappen 

uitleggen 

▪ Kunstgroep in het leven geroepen vanuit JVC 

▪ Pier K heeft ook iemand beschikbaar gesteld om mee te praten 

▪ Klankbordgroep kunst voor de publieke ruimte Haarlemmermeer – 

is DR bereid om zich in te spannen om een kunstwerk in Nieuw-

Vennep te laten maken. 

▪ Er moet een presentatie komen die bij Ruigrok wordt 

gepresenteerd 

▪ Piet vraagt Vincent en Birgit om mee te praten. Piet, Willemijn en 

Louise 

▪ Locatie wordt later bepaald 

▪ Social Sofa: wat zijn de plannen – Piet zal huidige situatie uitleggen 

▪ Geld is beschikbaar 

▪ JVC heeft contact gezocht met 2 lokale kunstenaars 
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▪ Kale sofa kan worden besteld en zolang bij Mart in de schuur staan 

▪ Kunstenaars maken 2 voorstellen en wij kiezen een ontwerp 

tezamen met de bewoners via de nieuwsbrief 

▪ Locatie wordt later bepaald 

▪ Data voor vergaderingen AB en DB dit en volgend jaar (zie overzicht op 

pagina 5): check welke data wel/niet uitkomen in verband met vakanties, 

plus vraag om in december te vergaderen (13 DB en 20 AB) omdat er 

zoveel speelt – dat is akkoord. 

 

• 21.20 uur – Financiën 

 
• 21.20 uur – Commissies: 

▪ JVC  

▪ Groen en Grijs 

▪ Smiley staat standaard op 43km met      

▪ Dierenvreugd 

▪ Vergadering 5 september 

▪ Activiteiten minder vanwege tekort aan vrijwilligers 

▪ Harmoniekoepel 

▪ Klankbordgroepen: 

▪ VSP 

▪ NVW 

▪ Geen bijeenkomst geweest 

▪ Pionier-Bols 

▪ Geen bijeenkomst geweest 

▪ Welgelegen 
 

• 21.35 uur – Publiciteit 

▪ Rabo Club Support voor Dierenvreugd 

▪ 24 september – Martijn schrijft een stukje 

▪ Aardappeloogstdag bij boer Ton 

▪ Energietoeslag aanvragen 
 

• 21.45 uur – Rondvraag 

 

• 21.50 uur - Sluiting  
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Data vergaderingen al gereserveerd (AB/DB): 

o 29/30 augustus 

o 20/27 september 

o 18/25 oktober 

o 22/29 november 

o December ? 

 

o JVC: 21 september, 5 oktober, 2 november 

o G&G: 19 september, 17 oktober, 21 november 

 

• Data vergaderingen in 2023: 

DB AB   AB  DB 

24 januari 31 januari  22 augustus 29 augustus 

21 februari 28 februari  19 september 26 september 

21 maart 28 maart  24 oktober 31 oktober 

18 april 25 april  21 november 28 november 

23 mei 30 mei  December?  

20 juni 27 juni    

 

Vakanties Noord: 

Herfstvakantie: 15 oktober    – 23 oktober (2022) 

Kerstvakantie: 24 december – 8 januari (2023)    

Voorjaarsvakantie: 25 februari  – 5 maart 

Meivakantie:   29 mei  –   7 mei (kan langer zijn) 

Zomervakantie: 22 juli  – 3 september 

Herfstvakantie: 21 oktober     – 29 oktober 

Kerstvakantie: 23 december  – 7 januari (2024) 
 

 

 
 

 
 


