Bezoek burgemeester aan Nieuw-Vennep
Afgelopen 24 juni mochten wij vanuit de dorpsraad onze burgemeester mevrouw Marianne
Schuurmans ontvangen.
Vanwege de maatregelen rondom Corona hadden wij in de voorbereiding goede afspraken gemaakt
zodat alle maatregelen netjes opgevolgd konden worden.
Bij het bepalen van de agenda hadden wij aangegeven 3 belangrijke onderwerpen in ieder geval op
de agenda te willen zetten, te weten het centrum op 1 het centrum op 2 en het centrum op 3.
Dit om aan te geven dat dit echt een groot punt van aandacht en ontevredenheid is.
24 juni om half acht was het zover en gingen wij met 8 dorpsraadsleden en de burgemeester op pad
vanaf het ontmoetingscentrum op de fiets met ruim 23 graden op de thermometer.
1e stop was de Venneperstraat. Hier hebben we uitgebreid stilgestaan bij de verpaupering van deze
omgeving met ook alle bijbehorende (veiligheids) risico’s. We hebben hier aangegeven dat we op
korte termijn willen dat er een cosmetische slag gemaakt wordt maar dat we vooral grondeigenaren,
gemeente en ontwikkelaars oproepen om hier verandering in aan te brengen.

Om niet alleen te roepen wat niet goed is maar ook in mogelijkheden te denken hebben wij in
contact met Logo’s en Letters een 1e stap gezet en met medewerking van Logo’s en Letters een
groot bord laten plaatsen om de leegstand te verbloemen. Wij hopen dat dit voorbeeld snel
opgepakt wordt en de cosmetische slag verder vorm krijgt. Heel fijn was de reactie van de
burgemeester dat de verpaupering voor het gehele college een doorn in het oog is en dat er veel
aandacht is voor het oplossen van dit probleem.

Vervolgens verder met de fiets naar het Pionier-Bolsterrein. Hier hebben we op 2 plekken
stilgestaan om met elkaar te delen wat de ontwikkelingen zijn in dit gebied. Waar wij bijzonder blij
zijn met de ontwikkeling van woningbouw, zit er ook wel een zorg voor de financiële
toegankelijkheid voor jongeren en senioren binnen ons dorp. Er is financiële hulp beschikbaar voor

bijvoorbeeld starters i.s.m. met de gemeente. Bij het oude Bolsgebouw hebben we ons laten
vermaken door enkele verhalen uit het verleden van geboren en getogen Vennepers.
De burgemeester was positief en onder de indruk van de geschiedenis en zou ook graag zien dat er
een goede en gepaste bestemming komt voor deze locatie.

Vervolgens zijn we via de Noorderdreef naar de nieuwe rotonde bij het station gefietst. Hier hebben
we met elkaar besproken hoe wij participatie ervaren. De rotonde is voor ons een voorbeeld waarbij
er veel tijd en energie vanuit de gemeente is geweest voor participatie. Daarbij hebben we wel met
elkaar besproken dat er ook wel een zorg zit bij de veiligheid van de rotondes in ons gebied.
De burgemeester heeft aangegeven hier naar te laten kijken.

Als afsluiting hebben we bij Orries gekeken hoe de ondernemers omgaan in de huidige corona tijd
met de maatregelen. Naast alle risico’s voor de gezondheid hebben we helaas ook te maken met de
bedrijfs economische gevolgen van deze crisis. We hebben laten zien dat Nieuw-Vennep veel
veerkracht kent maar dat dit voor veel mensen wel een zware tijd is. De burgemeester heeft hier
veel begrip voor en heeft ook aangegeven dat de gemeente maar ook de burgemeester zelf actief in
gesprek is met mensen die om welke manier dan ook hard geraakt zijn door de corona tijd.
Met een drankje op 1,5 meter afstand hebben we een mooie avond afgesloten en kijken wij terug op
een mooi bezoek waarbij we de burgemeester veel inzicht hebben kunnen geven in de
ontwikkelingen, de mooie kanten maar ook de uitdagingen van ons dorp.

