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Aanwezig: Peter Bootsman (PB), Tessa Bouterse (TB), Corrie van Breemen (CvB), Ben Haspels 

(BH), Piet Kwak (PK), 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: Cees Keur (CK), Frans Engelander (FE) 
Gast:  
Onderwerp: Notulen vergadering Algemeen Bestuur 

Plaats en tijd: De Rank 19.30 uur, dinsdag 25 oktober 2022 

 

 19.30 uur – Opening 

 

 19.35 uur - Vaststelling agenda en mededelingen 

 

 19.40 uur – Correspondentie: 
 Datum Van: Actie: 

1 29 sep Gemeente Energieloket – hulp bij verduurzaming 

2 4 okt Gemeente Zoekt voorzitter participatieraad 

3 9 okt Straatcoaches Niets gevonden n.a.v. klacht overlast kleurentuin e.o. 

4 11 okt Gemeente Uitnodiging halfjaarlijks overleg op 9 november 

5 12 okt Gemeente Realisatie wandelnetwerk en TOP's in Zuid-Kennemerland 

6 14 okt Gemeente Persbericht over ‘verwarming omlaag en markante gebouwen op zwart’ 

7 14 okt Gemeente GO 3 nov: agendapunten. 15 dec: wel/niet aanwezig? Wel aanwezig 

 

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

1 Werven nieuwe leden  DB/AB 2022 

    

2 Inspreken PARK21 – check bij de griffie: begin 2023 MS Begin 2023 
                                                 Vorig verslag: EHBO rotonde   

 

 19.55 uur - Bestuurszaken: 

 Inspreken bij de gemeente aangaande de participatie 

 €5,00 per inwoner kan er besteed worden aan het dorp 

 Gemeente gaat per toerbeurt in de kernen vergaderen 

 In hoeverre wordt participatie daadwerkelijk gebruikt of genoteerd 

en wordt er vervolgens niets mee gedaan… 

 Denk aan buurttuinen e.d. Echter  

 Wat zijn de verwachtingen en de risico’s vanuit de gemeente over 

het geld wat beschikbaar wordt gesteld 

 Martijn zet wat op papier 

 VSP 

 Fracties en verkeersdeskundigen uitnodigen in november 

 Inspreken in de raad zodra VSP daar behandeld wordt 

 Stuk in de krant en communicatie op een en hetzelfde moment 

 Centrum 

 Plannen zijn duidelijk maar duren allemaal lang terwijl deze ook 

heel logisch klinken 

 Daarom dilemma – glipt het ons uit de hand? 

 Gemeente: het is een gemiste kans, maar maak er maar 

een mooi grasveld van…. 

 Het kan niet meer uitgelegd worden aan de bewoners van 

Nieuw-Vennep 
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 ‘Spoorboekje’ zichtbaar maken in de Symfonie en kun je de 

gemeente aan houden indien er iets vertraagd (dan kun je 

toetsen) 

 Wij krijgen vragen vanuit de bewoners over de 

plannen/planning, veel behoefte aan woningbouw en willen 

vaker geïnformeerd worden, wij vinden dit ook belangrijk – 

hoe kunnen wij, samen met de gemeente, dit duidelijker en 

transparanter maken? Dit in een vragende vorm. 

 Nadruk op C-plannen en woningbouw (hier kun je namelijk 

meteen gaan bouwen) en niet op marktgebouw wachten 

(aangezien je daar niet weet wanneer dat je kunt gaan 

bouwen) 

 Arrest Hoge raad – niet grond maar gunnen aan 1 partij 

(Didamarrest) 

 Volgorde: Vincent, Marjolein en naar aanleiding daarvan 

concreet een en ander op papier zetten 

 20.45 uur – Pauze 

  

 Etentje oktober – akkoord bevonden voor volgende jaren (in plaats van 

december) 

 Kunstwerkcommissie 

 Uitvoerige gemotiveerde aanvraag voor subsidie aanvraag 

 Wedervraag welke ideeën we hebben: geen bekende geschiedenis 

(Vennip was een eiland) en niet echt een centrum: we willen graag 

een kunstwerk in de openbare ruimte wat de geschiedenis 

vertegenwoordigd: een eiland/vijver met wel/geen brug 

eroverheen, dubbelfunctie als speelplek voor kinderen. 

 2e week van november wordt dit besproken 

 Indien nee dan stopt het. Indien ja: PR, gedragen door de 

bewoners en ondernemers. Daarna gesprek met kunstenaars over 

hoe dit wordt ingevuld 

 Westerkim – nog niet alles bekend aangaande toekomst gebouw en 

bedden - wordt vervolgd 

 DR2.0: 

 Zie memo’s JVC over participatie en sociale cohesie 

 Verder bespreken in vergadering van november 

 

 21.00 uur – Financiën 

 Prima qua budget over de uitgaven van het dorpsfeest 

 
 21.10 uur – Commissies: 

 JVC  

 Social Sofa – Rick Triest doet een voorstel waarin de kenmerken 

van Nieuw-Vennep getoond worden 

 Social Sofa maakt mozaïeksteentjes voor dit onderwerp 

 Pier K gaat dit met leerlingen maken 

 Groen en Grijs 

 VSP 
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 Bomenkap – herplantplicht. Peter maakt dit aanhangig 

 Centrum: eerst Plan C en dan Marktgebouw 

 Pionier-Bols 30km zone. Bolsgebouw eerst 

 Parkeeronderzoek is nog pending 

 Dierenvreugd 

 Rabo clubsupportactie bijna 3000 euro – dak van pluimveehok 

 Konijnorama – offertes worden aangevraagd om het geld van 2021 

te besteden. Ook om te laten zien dat het geld (goed) besteed 

wordt 

 Activiteiten: OTT krijgt ook subsidie en dient als tegenprestatie ook 

activiteiten te ontwikkelen.  

 Dit jaar in kleine kring organisatie van Halloweenfeest en 

kerst. 

 Harmoniekoepel 

 Venneper festival geslaagd 

 Voorbereiding kan beter qua planning 

 11/11 lampionnentocht langs de Harmoniekoepel. Georganiseerd 

door de BiZ 

 19/11: Sinterklaas in de Harmoniekoepel 

 16/12: decemberfeest 

 2023: 

 MHM in concert, in combinatie met curiosamarkt 

 Thais weekend 

 5 mei (ook op 5 mei zelf) 

 Venneper festival 

 kerstmarkt 

 Meer hulp nodig bij opbouw en afbraak 

 Meer vraag naar commissieleden 

 Klankbordgroepen: 

 VSP 

 Zie hierboven 

 NVW 

 Pionier-Bols 

 Toelichting stand van zaken 

 30km of 50km onduidelijkheid 

 Parkeerdruk is ook nog niet bekend 

 Toren moet als eerste verbouwd worden 

 Welgelegen 

 Nog niets bekend 

 Mogelijk bijeenkomst in november 

 Januari: bijeenkomst voor bewoners 

 

 

 21.30 uur – Publiciteit 

 VSP 

 Dierenvreugd Rabo clubsupport 

 Lampionnenoptocht en Sinterklaas 

 

https://www.mhem.nl/
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 21.40 uur – Rondvraag 

 Datum vergadering december gaat niet door 

 Kerstverlichtingscommissie onder leiding van Mart (mogelijke sponsoring 

van de gemeente) en zonder Oranjevereniging maar met BiZ en OVHZ. 

Mart komt met een dag. 

 Dorpsraadcafé organiseren voor 2023 – nadenken over thema 

 Voor GO/Vincent: Ontmoetingscentrum: wat zijn de plannen? Organisaties 

zijn nog niet geïnformeerd over de (datum van de) verhuizing naar Pier K. 

En is er nagedacht over de toekomst en dat het dan mogelijk weer te klein 

is?   

 Tessa Is er weer in maart 

 

 

 21.40 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   DB  AB 

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) 
 

 

 
 

 
 


