
Beste vrienden van de Dorpsraad, 

Dankzij de steun van onze leden hebben we veel kunnen bereiken dit jaar. Er kwam beweging in de 

ontwikkeling van ons dorpscentrum; we zijn er nog lang niet en geduld is een schone zaak. Iedereen 

is waarschijnlijk al weer vergeten dat de sloop van de oude panden aan de Venneperstraat begin dit 

jaar was uitgevoerd.  Door het centrum als prioriteit te houden en achter de schermen constant druk 

uit te oefenen op de gemeente zijn de problemen met grondverkoop en zonering voor het parkeren 

opgelost. Het is nu wachten op een omgevingsvergunning en daarna wordt het een economisch 

vraagstuk of er wel of niet gebouwd gaat worden. Ook met de eerste paal zijn we er nog niet; het 

Marktgebouw en het braakliggende terrein bij de Gelevinkstraat moeten ook nog van de grond 

komen. Een uitdaging voor ons allen en het in 2022 nieuw te vormen college. 

Andere uitdagingen zijn bijvoorbeeld het gebied van Flexwonen bij Sarabande. Dit moet 

plaatsvinden in goed overleg met de omwonenden. Dat geldt ook voor de Oosterdreef. Iedereen 

weet dat er in Nieuw-Vennep woningen bij moeten komen, maar die moeten wel passen in de 

omgeving. Wij hebben als dorpsraad constructief meegedacht en geprobeerd de gemeente scherp te 

houden. Dat was bij Sarabande zeker nodig. In 2022 hopen we, samen met de wethouders Nobel en 

Sidali én de bewoners, een compromis te kunnen sluiten om daar ook flexwonen mogelijk te 

maken. 

Verder hebben we ons gericht op de stankoverlast van Waeles Foundry. In januari verwachten we 

als dorpsraad op de hoogte te worden gebracht van de metingen rondom de uitstoot en hopen dat dit 

in februari gedeeld zal kunnen worden met de omwonenden. 

De onderhoudsproblemen van Staatsbosbeheer in het Venneperhout zijn  niet opgelost maar de 

gemeente gaat te hulp schieten om wat zaken aan te pakken. Op de valreep van de jaarwisseling 

hebben we te horen gekregen dat een aannemer in begin 2022, als het weer het toelaat, de 

Vliegerweide vorm gaat geven. 

Daarnaast hebben we schriftelijk gereageerd op:  

 MER PARK21 

 Ontwerp Omgevingsvisie Haarlemmermeer  

 Zoekgebied windturbine 

In 2021 zijn er veel klankbordgroepen door de gemeente opgestart zoals Nieuw-Vennep West, Bols 

Pionier, Verkeerstructuurplan, Veldbloemstraat en Welgelegen. De Dorpsraad was bij al deze 

groepen vertegenwoordigd en we mogen er zeker trots op zijn dat we op meerdere terreinen onze 

bijdrage (kunnen blijven) leveren.   

Ik vind het erg jammer dat we ons 65-jarig jubileum niet met jullie als leden samen hebben kunnen 

vieren. We hadden dit gepland in september bij de Harmoniekoepel. Ik hoop echt dat we volgend 

jaar wel samen kunnen komen. 

Nogmaals dank voor jullie ondersteuning en suggesties voor de verbetering van Nieuw-Vennep.  

Tot slot wens ik jullie allemaal een gezond, corona-veilige en mooie feestdagen toe. 

Martijn Schouten Voorzitter  

Mocht u ons ook actief wilt ondersteunen en plaats willen  nemen in het bestuur of ons te 

ondersteunen als expert op bepaald gebied , neem dan met ons contact op! 


