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Dorpsraad komt naar je toe….. 
 

 

 

 

Bezoek Centrum-Noord 

 

 

Zaterdag 6 mei 2017
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Algemeen 
 

Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrum-

noord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg, Noorderdreef, Westerdreef  en 

Venneperweg. In dit gebied bevindt zich onder meer een paar flats en een groot 

leeg gebied, vrij gekomen door het slopen van de Op Dreefschool.  Er zijn 2 

scholen; Het Mozaïek en Aventurijn  

Het gebied ligt er over het algemeen netjes bij. Wat wel op valt is dat in 

sommige straten de tuinen er keurig bij liggen en in een ander gedeelte in de 

tuinen het onkruid de overhand heeft.   

In de buurt van de Warande hebben de bewoners overlast van water o.a. in de 

kruipruimtes en in de straten.  Er was door de gemeente al herhaaldelijk gezegd 

dat  dit aangepakt zou worden maar de bewoners hebben nog steeds geen 

duidelijkheid.  Als er meer duidelijkheid zou zijn wanneer dit aangepakt gaat 

worden dan geeft dat voor de bewoners wat meer rust mede omdat de leeftijd 

van de bewoners al wat hoger is.  

Andere mensen die we spraken hebben vragen over het poepen van honden op 

het stuk gras bij de Dorpstraat en de Zwanenstraat. Dit is een mooi stuk gras 

voor de kinderen om op te spelen, maar door het gepoep is dit onmogelijk 

geworden. In de buurt van de school Het Mozaïek vraagt men zich af wat er gaat 

gebeuren als die school weggaat. 

Ook hebben we twee gevaarlijke verkeerssituaties aangetroffen. 
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Wateroverlast bij Warande 

We hebben gesproken met bewoners van Warande 22 en 34. 

Men sprak over wateroverlast in de kruipruimte en op de openbare weg.  De 

bewoner op nr. 20 heeft zelf een pomp geplaatst. Bij langdurende regen staan de 

voetpaden onder water en de kruipruimtes staan vol. 

Ook werd geklaagd over het slechte staat van het wegdek in de Warande. 

 

 

Advies dorpsraad: 

Op 8 mei heeft de dorpsraad dit probleem ter sprake gebracht bij regulier 

overleg met het Service Centrum (SC). Bij de gebiedsbeheerder was dit 

probleem niet bekend. Hoeveel huizen betreft het? 

Volgens de planning was geheel Nieuw-Vennep nu gereed met drainage. 

De Dorpsraad en SC komen hier op terug. Wat betreft de schade aan wegdek  

men kan als bewoner dit zelf via het gemeentelijk meldingssysteem melden. 

Parkeerproblemen Warande  
Door bewoners van Warande werd ook de parkeerprobleem aangekaart, er is te 

weinig ruimte, waarschijnlijk veroorzaakt doordat er nu vaak twee auto’s per 

gezin zijn.  

Advies dorpsraad 

Gezien de beperkte ruimte in Warande zien wij geen oplossing, het is erg krap en 

elke ruimte voor parkeren is zo te zien benut. Een bewoner opperde om wat 

groen op te offeren voor meer parkeerplaatsen. Hier zijn we geen voorstander 

van.
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Hondenpoep op grasveld bij Dorpstraat/Zwanenstraat 

We werden daar door bewoners aangesproken dat de kinderen niet op het 

grasveld konden spelen door hondenpoep. 

Advies dorpsraad: 

Ook dit hebben gelijk 8 mei tijdens ons regulier overleg bij het Service Centrum 

aangekaart.  

Het genoemde grasveld is niet als speelveld aangemerkt, dus mogen er honden 

(aangelijnd) komen. De poep moet zoals overal worden opgeruimd. Wil men er 

een echt speelveld van maken dan moet dat aangevraagd worden.  Ruimte om 

honden uit te laten wordt dan wel beperkt in die buurt omdat een deel van 

Zwanenwater verboden voor honden is.  

 

Kale plek in ons dorpshart 
Aan de Venneperweg naast restaurant Sylvia’s Leeuwtje is al jaren een kale lege 

plek. Voor vele Vennepers en de dorpsraad een doorn in oog.  

 

Advies dorpsraad 

Nu de economie aantrekt en er veel gebouwd gaat worden, zou deze plek nu ook 

ingevuld kunnen worden. Meer dan 20 jaar een kale plek in een dorpshart is 

slecht voor de ontwikkeling van een dorpskern
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Speeltuintje tussen Noorderdreef en Warande 

Dit speeltuintje is onlangs in overleg met de bewoners opgeknapt. 

Het ziet er nu armoedig uit met hier en daar wat plukken kunstgras en nieuw 

ingezaaid gras.  Wij vragen ons af of dit gras tussen de bomen wel opkomt. Ook 

was het hekwerk gesloopt. Hiervan hebben we melding gedaan via de 

gemeenteapp. onder nr 161672. Het bordje verboden voor honden is ook weg. 

 
Advies dorpsraad: 

Kijk hier nog eens kritisch naar, in Nieuw-Vennep worden allerlei speelplekken 
opgeknapt, dus men heeft l wat ervaring opgedaan. 
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Venneperweg parkeerplaats bij Hoofdweg 1173  

(Het perceel waar o.a. Ories, Sylvia's Gouden Leeuw en Bistro Jacques in 2016 

gehuisvest waren) De Dorpsraad was in 2016 benaderd om mee te denken voor 
een mogelijke oplossing voor de vuilcontainers. Het plein is prachtig opgeknapt, 
mede dankzij de gemeente. Het is het eerst aangezicht als je over de brug komt, 

en dan staan daar 4 vuilcontainers prominent in het zicht.  Geen gezicht voor 
een fraai dorpscentrum. De Dorpsraad was verzocht om mee te denken. 

 

 
 

Originele situatie 2016 Voorstel dorpsraad 2016 

 

 
Huidige situatie mei 2017 

 

Advies dorpsraad: 
 

Wij hadden in 2016 het advies gegeven om deze bakken weg te werken, door 

eventueel gebruik te maken van een soort muurtje. De huidige situatie (met nu 

andere eigenaren) is het net niet, sommige geplante struikjes zijn dood. 

Opnieuw wat aanplanten en veel water geven. 

 



7 
 

Parkeren Venneperweg. 
 

Per 1 mei mag er gratis geparkeerd worden. Tijdens ons rondje op zaterdag om 

12.00 uur werd er druk gebruik gemaakt van dit parkeren. Het geeft een gevoel 

dat er iets te doen is in het dorp. Iemand die langer wil winkelen of bakje koffie 

wil drinken, heeft nu rustig de tijd. 

 

Advies dorpsraad: 

Goede zaak hebben we altijd voor gepleit. 
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Openbaar groen in de wijk. 

Bij Dorpstraat 52 t/m 54  ontbreken diverse plantjes lavendel, bewoners zeggen 

dat ze herhaaldelijk gevraagd hebben om bij te planten. Tot op heden is dat niet 

gelukt. 

Wat ook opvalt is dat een groot gedeelte van de lavendel keurig gewied is maar 

een anders  stuk  is overwoekerd door soort onkruid. Misschien is men vergeten 

verder de wieden? 

Geen gras gemaaid 1 meter breed, bij doodlopende stuk van de Westerdreef zelf 

(kant van oude dorp) 

 

 

 

Advies dorpsraad 

Rond de lavendel  weten we niet of er via de gemeente melding openbare ruimte 

een verzoek is gedaan. Dit werkt over het algemeen sneller dan bellen. Er staat 

nu geen klacht in het systeem open. 

Rond het maaien nemen we dit op bij de besprekingen in juni van commissie 

groen en het Service Centrum. 

Er zal dan over het algemene maaibeleid gesproken worden. Tot op heden  

hebben nog geen kaart ontvangen van het maaibeleid in Nieuw-Vennep, dan is 

pas duidelijk waar en hoeveel er op diverse plekken gemaaid moet worden. 
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Onduidelijkheid voorrang 

Venneperweg/Schoolstraat/Dorpstraat/Hoofdweg 

Tijdens ons rondje waren we getuige van een gevaarlijke situatie tussen een 

fietser en een auto. Dit is dagelijkse kost, waarbij er tot nu toe geen ongelukken 

zijn gebeurd. Maar niemand weet eigenlijk dat genoemde stuk eigenlijk een uitrit 

is. 

 

Advies dorpsraad: 

Op 8 mei hebben we tijdens het reguliere overleg dit voorgelegd. 

Wij pleiten voor haaientanden omdat niemand snapt wie er nu voorrang heeft.  

De gebiedsbeheerder zal dit opnemen met de verkeersdeskundige van de 

gemeente. 
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Gevaarlijke situatie bij oversteek hoek 

Beinsdorpstraat/Venneperweg   
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Advies dorpsraad: 

Verplaats het blauwe bord of monteer het hoger. 
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Achter omgang tussen Noorderdreef 192 en 194 

 
 

 

Als je elke dag met je fiets hier langs moet, wordt je niet vrolijk.  

De bewoners van beide panden horen de heg te snoeien zodat mensen er 

goed langs kunnen. 

Huurders of eigenaren hebben zelf snoeiplicht om paden bereikbaar te 

houden. 

Advies dorpsraad 

Prik een ochtend en ga met betrokken buurtbewoners de heg snoeien. 

Degene die dit niet kan of niet zo handig is zorgt voor de koffie. Maak er 

een buurt-event van. Verdeel het afval over de groenemmers van 

medebewoners.  


