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Aanwezig: Peter Bootsman (PB), Corrie van Breemen (CvB), Frans Engelander (FE), Willemijn 

van Klingeren (WvK), Martijn Schouten (MS, vz), Han Warning (HW), Louise van 
Zandvoort (LvZ) 

Afwezig: Ben Haspels (BH), Mart van Staveren (MvS), Lyda Rodenhuis (LR), Piet Kwak (PK), 
Marc van Staveren (MvanS, pm), Cees Keur (CK), Tessa Bouterse (TB) 

Gast:  
Onderwerp: Notulen vergadering Algemeen Bestuur 

Plaats en tijd: De Rank 19.30 uur, dinsdag 27 september 2022 

 

• 19.30 uur – Opening 

 

• 19.35 uur - Vaststelling agenda en mededelingen 

▪ Wordt er gebouwd door de Westerkim op de plek van het oude politiebureau? 
Corrie checkt dit in haar overleg morgen 

 

• 19.40 uur – Correspondentie: 
 Datum Omschrijvi

ng 
Actie: 

1 5 sep en 15sep Gemeente Bewonersbrief Nachtschadestraat en Paganiniplantsoen– meepraten over speelplek 

2 8 sep Gemeente Bewonersbrief Oekraïense vluchtelingen in Vliete- en Wielestein  

3 7 en 12sep Het Trefpunt Paul de Bruin,– Martijn neemt contact met hem op 

4 14sep Gemeente VSP- inloop 28 september 17.00-20.00 uur 

 

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

1 Werven nieuwe leden  DB/AB 2022 

2 DR 2.0 afmaken  JVC Okt 22 

4 Inspreken PARK21 MS ? 
                                                 Vorig verslag: zin Kobuta   

 

• 19.55 uur - Bestuurszaken: 

▪ VSP 

▪ Interview Witte Weekblad 

▪ Vincent heeft wethouder geïnformeerd om DR serieus te nemen 

▪ Eind oktober onze zienswijze inleveren 

▪ Of zullen we een infomarkt organiseren om de zienswijze toe te 

lichten (samen met BiZ en OVHZ)? 

▪ Rotondes, slecht te been zijnden, aanleg fietspaden  

▪ De visie om alles 30km wegen te maken zorgt op korte termijn wel 

voor minder verkeersdruk, maar wij (als DR) herkennen ons niet 

als stakeholder in het geheel 

▪ Martijn gaat om 19.00 uur koffie drinken met Ruigrok, Han en 

Peter proberen ook aan te schuiven op de 28e. 

▪ Terugkoppeling veiligheidsoverleg 

▪ Ongeveer 25 deelnemers: politie (hoofd) handhaving, Meerwaarde 

(jongerenwerk), bewoners, OVHZ, BiZ, Gebiedsmanagement team, 

B&O 

▪ Veel frustratie bij de bewoners 

▪ Tijd- en personeelsgebrek bij politie , BOA en jongerenwerk 

▪ Actie 1: Samen kunnen we werken aan een beter begrip tussen jongeren en 

de bewoners die overlast ervaren. Er is een grote barrière om in gesprek te 

gaan en hier ligt duidelijk een kans om een brug te slaan en wederzijds 

https://drive.google.com/file/d/18mbEujzlL_a2_cq57LWY0BqH5aLAd9mc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q0jkc1hBAF3s9ktjh4IoQX0jgMMmdL8s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YqwaTEwmHi6rf_GDwXmacUXzf-zXqZMK/view?usp=sharing
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begrip te kweken. Een voorbeeld kan zijn dat jongerenwerkers enkele 

bewoners uitnodigt om de barrière voor contact te verlagen. 

▪ Actie 2: Er ligt een vraag met name bij de handhaving om zichtbaar te zijn op 

gezette tijden in de Symfonie (tussen 15:00 uur en 20:00 uur) en ook om 

proactief het contact te zoeken met de winkeliers zodat er een 

samenwerkingsklimaat ontstaat / wisselwerking. 

▪ Actie 3: Tevens zijn de aandachtsgebieden buiten de Symfonie: Kleurentuin, 

Winterpark, Zomerpark, Herfstpark plekken waar de aandacht naar uit moet 

gaan + ook daar de tijden / dagen van overlast meegenomen kunnen 

worden in vaste patronen. Deze plekken (naast Linquenda, Sarabande en 

Venneperhout staan nu op de agenda als belangrijke locaties. Ook hier kan 

de wisselwerking in contact met bewoners verbeteren. 

▪ Actie 4: Het is "beleid van de gemeente om geen verkeersbelemmerende 

maatregelen" te nemen. Dus ook plekken waar veel overlast van scooters 

etc. wordt ervaren (b.v. in winkelgebieden). Als Dorpsraad zullen wij dit 

beleidsvraagstuk terugleggen bij de gemeente in het komende Integraal 

Veiligheidsplan 2023 - 2025). 

▪ Actie 5: Het is een constatering dat verkeer en ook 30km zones niet worden 

gehandhaafd. Ook dit is een aandachtspunt voor het Integraal 

Veiligheidsplan maar zeker ook het VSP waar Wethouder Ruigrok haar 

beleid baseert op invoering van en dus ook uitvoering van 30KM zones om 

meer fietsverkeer etc. mogelijk te maken. Ook hier zullen wij als Dorpsraad 

verdere invulling aangeven, ook omdat verkeersbelemmerende maatregelen 

hier onderdeel van zijn. 

▪ Actie 6: Het gebiedsmanagement gaat een schouw houden van plekken 

waar mogelijke belemmerende maatregelen een passende oplossing kunnen 

zijn. Wij nemen aan dat de resultaten van deze schouw worden 

teruggekoppeld in het gebiedsoverleg incl. vervolg acties. 

▪ Politie en BOA zitten samen. Echter politie moet nu ook provinciale 

taken waarnemen 

▪ Mogelijkheid om hierover in te spreken bij de gemeente tijdens 

Integraal veiligheidsplan 

▪ Venneper Festival 

▪ Erg geslaagd, goede sfeer 

▪ Bij de opbouw kan er meer regie worden genomen met een 

definitieve tekening 

▪ Er moeten bredere gangen worden aangebracht tussen de tenten 

▪ EHBO’ers liepen rond – hoe dit verder te regelen dat dit centraal 

▪ Draaiboek maken om ervoor te zorgen dat er geen auto’s in de weg 

staan, hulptroepen vrij baan hebben, enz. 

▪ Energiemarkt 

▪ Ingesproken bij de raad, goede ervaring 

▪ Wethouder Sedee gaat checken bij welke panden er licht brandt na 

sluitingstijd 

▪ Charlotte v.d. Meij – wilde nog geen toezeggingen doen 

▪ Energiemarkt op 27 oktober met informatie over warmtepompen 

e.d. 
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▪ Op 3 oktober samenkomen bij de Rank (georganiseerd door 

Vincent/GO). Echter informatiemarkt is geen beleidsstuk (meer 

Postbus 51 spotje) waarbij de DR een actieve rol kan spelen. 

▪ Centrum 

▪ Nazomerborrel – wat kunnen we met het ‘tussengebied’? 

▪ Venneperstraat gaat goed 

▪ Marktgebouw – moet in de komende 5 jaar gebouwd worden 

▪ Tussengebied duurt nog 10 jaar – hoe maken we dit leuker en 

dynamischer te maken?  

▪ Weer het zoveelste luchtballonnetje? 

▪ Kunnen DR, BiZ en OVHZ deze plannen dan uitvoeren? Dus wij 

willen het centrum ‘loslaten’ op de Venneperstraat na. 

▪ Marktgebouw wordt geplaatst achter pand van de heer Bakker 

geplaatst en het pand wordt ‘ommuurd’ door coniferen. 

▪ Wilma heeft ons gevraagd om ideeën aan te leveren voor het 

Symfonieplein 

▪ Mogelijk kunnen we het traject wel beïnvloeden naar die 10 jaar 

toe – verbeteren Harmonieplein (à la Delft). Denk aan de markt, 

Pier K, ijsbaan of volleybalveld enz. De wethouder staat erachter, 

een positief momentum creëren. 

▪ Echter het is grond van de gemeente – waarom moeten we zo lang 

wachten? Bij wie kunnen we dit adresseren: alle partijen of 

bepaalde partijen? De gemeente mag dit uitleggen aan de 

Vennepers.  

▪ Hoe vliegen we dit aan? Alle politieke partijen hebben beloftes 

gedaan over bouwen in de Nieuwe Kom – hoe is dit beleid dat het 

met 10 jaar vertraagd wordt uit te leggen? 

 

• 20.45 uur – Pauze 

• 21.00 uur – Financiën 

 
• 21.10 uur – Commissies: 

▪ JVC  

▪ Groen en Grijs 

▪ Dierenvreugd 

▪ Harmoniekoepel 

▪ Klankbordgroepen: 

▪ VSP 

▪ NVW 

▪ Pionier-Bols 

▪ In oktober KBG (online) 

▪ Memo Masterplan is goedgekeurd, Plan van Aanpak 

vastgesteld 

▪ Politiek moet nog een beslissing nemen over ontsluiting. 

Zolang dit niet vaststaat kan er niet gebouwd worden 

▪ Echter: bij de toren van Bols komt er een plan en 

Transportmuseum moet dan volgend jaar weg zijn 

▪ Welgelegen 
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• 21.30 uur – Publiciteit 

▪ Verslag Venneper Festival 

▪ VSP met hyperlink 

▪ Verslag GO Veiligheidsoverleg 

 
• 21.40 uur – Rondvraag 

▪ Etentje op 18 oktober 

Martijn gaat reserveren bij Lotus (18.30 uur) en nodigt Eric van Haeringen, Peter 

Kinkel en Cor Bouterse uit 

Vliegerweide is mooi geworden 

 

• 22.00 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 april  –   7 mei (kan langer zijn) 

Zomervakantie: 22 juli  – 3 september 

Herfstvakantie: 21 oktober     – 29 oktober 

Kerstvakantie: 23 december  – 7 januari (2024) 
 

 

 
 

 
 


