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Jaarverslag 2016
In 2016 hebben Annelies Groenwoud, Wim Bogers, Eric van Haeringen en Erno Kiljan bedankt als lid van het algemeen
bestuur. Als nieuw lid zijn Lyda Rodenhuis en Mart van Staveren benoemd.
Vacatures zijn dus gedeeltelijk ingevuld, maar versterking van het bestuur is nog steeds aan de orde.
Ook in 2016 hebben de diverse commissies weer allerlei activiteiten georganiseerd voor het hele dorp. Een
totaaloverzicht staat in bijlage 1.

Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Algemeen
Het jaar 2016 was voor de commissie ROM turbulent. Halverwege het seizoen stopten drie ROM leden met hun
werkzaamheden als lid. Wij willen bij deze nogmaals Wim Bogers, Adri Kooyman en Eric van Haeringen bedanken voor
hun jarenlange inzet voor de dorpsraad en met name de commissie ROM. In de tweede helft van het jaar kregen we te
maken mate een nieuwe invulling van het gebiedsteam Haarlemmermeer Zuid. Het overleg tussen ROM en de
gemeente lag in die periode ook stil. Positief was dat een nieuw lid zich medio mei melde bij de ROM, Lyda Rodenhuis.
Na het vertrek van onze voorzitter en secretaris heeft Peter Bokhorst zitting genomen in ROM en is voorlopig de
voorzitter. Lyda Rodenhuis heeft in die tijd de verslagen gemaakt.
Huidige samenstelling commissie: Peter Bokhorst voorzitter, tevens lid van de Dorpsraad; Peter Bootsman, lid van de
Dorpsraad en vertegenwoordiger van Nieuw-Vennep in de ORS (Omgevings Raad Schiphol); Niels Knibbe, lid van de
Wijkraad Getsewoud; Ben Haspels, lid van de Dorpsraad en Lyda Rodenhuis, lid van de Dorpsraad. Voorts neemt een
lid van de Wijkraad Linquenda regelmatig aan onze besprekingen deel.
Ruimtelijke Ordening (omgeving)
Park21: De ontwikkeling lijkt wat op gang te komen; de financiële middelen blijven beperkt en er is nog steeds geen
overeenstemming met de boeren.
Door het aantrekken van de economie zijn er in Nieuw-Vennep Noord wat kleinschalige projecten voor woningbouw
opgestart. De zgn. Vlinderwijk is gerealiseerd en er is een begin gemaakt met de invulling van Sapporopark en aan de
Athenelaan worden nu eindelijk de starterswoningen gerealiseerd. Dit werden door gebruik te maken van de
wijzigingsbevoegdheid twee keer zoveel als gepland.
Ruimtelijke Ordening (Dorpskern)
In januari presenteerde ROM een visie over de ontwikkeling en gewenste invulling van de het gebied 'Nieuwe Kom'.
Ook in januari was er over dit onderwerp een aparte dorpsraadvergadering gehouden waar we met elkaar in discussie
zijn geweest over alle plannen. We konden toen niet weten dat eind november de gemeente met meer concrete
plannen naar buiten zou komen. In de krant stond in die periode wel het e.e.a., maar wij vonden ons genoodzaakt een
voorlichtingsavond te organiseren onder de noemer Dorpsraadcafé Thema “Hoe zit het nu echt met de plannen rond
het centrum?”. Het was een succesvolle avond met bijna 100 bezoekers. Ook in de media is veel aandacht voor het
café geweest.
De bouwplannen van Ymere in de Jhr. v.d. Pollstraat en (een deel van) de Gelevinkstraat zijn nu eindelijk ingevuld en
de eerste paal gaat hopelijk begin januari 2017 de grond in.
Tegelijk zou ook de bouw het MMC (Medisch Maatschappelijk Centrum) van start kunnen gaan.
Punt van overleg met de gemeente is wel de bouwverkeerroute mede i.v.m. de drempels in de Venneperweg.
Externe contacten
-Platform Verkeer: Ben Haspels. Is een 3-maandelijks overleg met de Gebiedsmanager en enkele medewerkers over
verkeersaspecten, o.a. het verkeerscirculatieplan, bij nieuwbouw in het centrum zoals in de Jonkheer van de
Pollstraat.
- Ruimtelijke Ordening: Met dezelfde frequentie wordt met Gebiedsmanagement en evt. bij dit onderwerp betrokken
medewerkers van de gemeente over de ontwikkelingen in Nieuw-Vennep overlegd.
-Klankbordgroep Nieuwe Kom: Onze voorzitter en Ben Haspels nemen deel aan dit overleg. Gesproken is over de
nieuwbouw van het marktgebouw en de nieuw te ontwikkelen school t.o. Pier-K en Jonkheer van de Pollstraat.
-Klankbordgroep Openbaar Vervoer is een overleg met betrokken gemeenteambtenaren en andere
belanghebbenden, alsmede Connexxion over OV-ontwikkelingen. Complicerende factor hierbij is dat de uiteindelijke
besluitvorming hierover ligt bij de Stadsregio Amsterdam, waarin ons gemeentebestuur uiteraard wel
vertegenwoordigd is, maar waarop de invloed toch beperkt blijkt.
Adri Kooyman zat in dit overleg, wat na het vertrek van Adri voor ons gestopt is, mede omdat onze invloed vrijwel
nihil is. Laatste wapenfeit zou kunnen zijn dat de bushalte bij het crematorium meer richting het crematorium
verplaatst gaat worden, maar daar zitten ook weer veel haken en ogen aan en beperkte financiële middelen.
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Luchtvaart
De Omgevings Raad Schiphol (ORS) is het orgaan waar de gedragsregels voor de gebruikers van Schiphol worden
vastgesteld en bewaakt. Voor elke start- en landingsbaan zijn vertegenwoordigers gekozen uit de bevolking die in het
door die baan- en vliegroute bestreken gebied wonen. Nieuw-Vennep (incl. Kabel) behoort tot het z.g. KaagbaanCluster. Dorpsraadslid Peter Bootsman vertegenwoordigt Nieuw-Vennep hierin.
Schiphol is het laatste jaar continu in het nieuws geweest. Het 100-jarig jubileum van Schiphol is op diverse wijze
breed gevierd met allerlei opendagen, symposia en tentoonstellingen. De problemen op en rond de luchthaven
werden eind november zeer inzichtelijk, de grens van 500.000 vluchten kwam in zicht en zou in het gebruikersjaar
2017 overschreden worden. Dat was voor de Clustervertegenwoordigers het sein om alle kiesmannen voor
spoedberaad bij elkaar te roepen. De kiesmannen zijn vertegenwoordigers van de bewoners en zij waren het unaniem
eens dat er niet gerommeld mocht worden aan de afspraken van de Alderstafel. De staatssecretaris Dijksma lijkt
voorlopig de kant van de bewoners gekozen te hebben en geeft geen toestemming voor Schiphol om boven de
500.000 vluchten te mogen groeien en de MER 2017 moet overnieuw worden berekend met de juiste getallen en de
juiste methodiek die in Europa gehanteerd wordt.
'Microklimaat Leimuiden'
Hiermee wordt een oplossing voorgesteld tegen de toename van geluidshinder in Leimuiden door een mimimale
verlegging van de uitvliegroute (optie 2) . Voor Nieuw-Vennep zijn de gevolgen zeer gering doch positief. (31 minder
gehinderden). Wij zijn door Peter Bootsman vertegenwoordigd bij het overleg van dit experiment wat in januari 2017
begint.
Buiten de KCO is nauw contact met de kiesmannen van Getsewoud, ’t Kabel, Leimuiden en Zwaanshoek.
Verantwoording naar achterban
Regelmatig heeft de dorpsraad in de nieuwsbrieven en op de website de laatste ontwikkelingen rond ORS, KCO en
andere voor de Vennepers belangrijke luchtvaartzaken gepubliceerd. We zetten nog steeds in voor:
•
We houden ons aan de gemaakte afspraken van het Aldersakkoord (max. 500.000 vliegbewegingen tot 2020).
•
Hinder beperkende maatregelen, zoals het nauwkeuriger volgen van uitvliegroutes, oplossing voor huizen in
het ongevallen concentratiegebied (OCG) en voor de schrijnende gevallen,
•
geen verschuiving van hinder beperkende maatregelen van buiten- naar binnen gebied.
Dorpsraad komt naar je toe
Het was dit jaar het tweede jaar dat we diverse wijken gingen bekijken. Centrum (West) werd in maart bezocht.
Daarna was er een meningsverschil met de gemeente over de wijze van rapporteren.. De commissie ROM heeft toen
alle meldingen ook van vorige wijkbezoeken in een Excel database gezet wat handiger in gebruik is.
In november heeft de gebiedsbeheerder uitleg gegeven hoe de gemeente werkt met meldingen van burgers en die
van hun zelf. Het gesprek was verhelderend en er zijn afspraken gemaakt voor volgende bezoeken aan wijken m.b.t.
meldingen van bevindingen.

Commissie Groen en Uitvoering
Wisseling van de wacht
Erno Kiljan stopt in oktober 2016, Annelies Groenewoud stopt per december 2016. Mart van Staveren treedt toe tot
de commissie.
Bij de gemeente Haarlemmermeer wordt Marcel Leek het aanspraakpunt op het servicecentrum..
Structuur
We zijn dit jaar negen keer bij elkaar gekomen.
Terugkomende onderwerpen blijven
Boomrooilijst, maaibeleid, plantenbakken centrum en stand van de boompjes bij het Harmonieplein, ophogen
schelpenpad door Staatsbosbeheer en Park 21.
DR komt naar u toe deze zomer
Alle punten zijn aangepakt op een tiental na: deze worden dit voorjaar aangepakt.
Overleg m.b.t. wijk Linquenda en Getsewoud
Door het vertrek van Erno zal informatie m.b.t. groen lopen via de Dorpsraad. Ook heeft de wijk haar eigen schouwen
en zal dit direct met het service centrum bespreken.
Willemijn van Klingeren blijft aanspreekpunt voor Linquenda.
Overleg met Service Centrum
Goed en constructief overleg. Er spelen vele zaken (oude centrum, nieuwe Kom, maaibeleid, enz.): door regelmatig
overleg en mailverkeer blijven we op de hoogte en met elkaar in gesprek. Voor het komende jaar afgesproken om
meer op processen te gaan letten en niet alleen op ‘incidenten’.
Succes
- Compensatiebomen worden geplant
- Boompjes bij Harmonieplein rechtgezet door leden DR (stokken en tie-wraps geleverd door gemeente)
- Vaste kerstboom

Jaarverslag 2016
pagina 3

Commissie Jeugd Veiligheid Cultuur
Per oktober 2016 hebben 3 commissies: ‘Jeugd’, ‘Cultuur, Recreatie, Welzijn en Historie’ en ‘Openbare Orde en
Veiligheid’ besloten om eenmaal per maand samen te vergaderen.
Oktober
Waarom en waarover vergaderen we samen? Feedback, samen sta je sterk(er), synergie, elkaar aanvullen waar nodig,
raakvlakken en kruisbestuiving.
Jeugd: zou graag meer wilden overleg willen met de partners Meerwaarde, Maatvast en Pier K.
OVH: Je moet zorgen dat je gehoord wordt, maar de invloed die je hebt is marginaal
CRWH: deelnemer in ‘meer voor elkaar’
Plus activiteiten koepelcommissie in oktober en december
November
Jeugd: bespreking besteding €25.000: multimedia show, free running park en Holi Vennep
OVH: Kunnen wij niet aanschuiven bij het maandelijks overleg BOA en politie?
CRWH: Netwerklunches: nut of noodzaak?
December
Maarten Treep en Marga Drewes komen op bezoek:
•
Inzet op netwerklunch
•
Aankaarten bij het gebiedsteam: concreet plan. In februari komt iemand wat vertellen over ‘aanpak’ jeugd.
•
In de Haarlemmermeer komt een jongerenraad.
OVH: Gesprek met Fred Roest: positieve cijfers in criminaliteitsmonitor
CRWH: aanwezigheid seniorenraad Haarlemmermeer, stand van zaken bij ‘Leven in Nieuw-Vennep’, ‘meer voor elkaar
in de buurt’: iets voor Nieuw-Vennep?

Commissie Cultuur Recreatie Welzijn en Historie
Samenstelling commissie
Leden: Corrie van Breemen (lid), Jan Kiel (secretaris), Piet Kwak (voorzitter). In oktober is de commissie, met voorlopig
behoud van zelfstandigheid, opgegaan in de overkoepelende commissie Jeugd Veiligheid Cultuur (cJVC)
Overlegstructuur
De commissie is niet geheel geslaagd in haar streven om minimaal 6 keer per jaar te vergaderen. Veel kon ook via de
mail worden geregeld.
Muziekkoepel
In 2016 zijn wederom tal van succesvolle optredens, (info)markten en evenementen georganiseerd.
Sociale kaart Nieuw-Vennep
Er is deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten netwerklunches van Meer voor elkaar.
Website Leven in Nieuw-Vennep
Ondanks de beperkte financiële middelen is het toch gelukt om een tiental nieuwe interviews met Vennepers te
hebben en die op de website te plaatsen. Het totaal aantal interviews is nu circa 135. Tevens heeft de commissie
weer zelf fotoseries en een enkele video gemaakt voor de website.
Dorpsfestiviteiten
De commissie heeft weer een groot aantal festiviteiten georganiseerd. Daarnaast waren we betrokken bij de jaarlijkse
grote dorpsfestiviteiten (zie de bijlage en Muziekkoepel)
Bijlage
Activiteiten 2016
 27 april - Koningsdag fotoserie
 5 mei - Bevrijdingsdag  28 mei - Viering 60-jarig bestaan - festiviteiten op het Harmonieplein; receptie in het Ontmoetingscentrum.
 8 december - Planten van duurzame kerstboom op de hoek Venneperweg_Hoofdweg Oostzijde
 11 december - Aanbrengen permanente verlichting door vrijwilligers van Ons tweede Thuis, met aansluitend
kleine receptie
 17 december - Kerstmarkt - Voedselbank i.s.m. Rotaryclub

Commissie Openbare orde Handhaving Veiligheid
Samenstelling commissie
Ben Haspels(lid), Jan Kiel (secretaris), Piet Kwak (voorzitter). In oktober is de commissie, met voorlopig behoud van
zelfstandigheid, opgegaan in de overkoepelende commissie Jeugd Veiligheid Cultuur.
Intern en extern overleg
Het streven van minimaal 6 bijeenkomsten per jaar is niet verwezenlijkt. Wel zijn er twee gesprekken met de
teamchef van Politie Kennemerland/basisteam Haarlemmermeer geweest, met onderwerpen die specifiek voor
Nieuw-Vennep gelden. Het driemaandelijks overleg met de wijkagenten is niet van de grond gekomen. Wel zijn er ad
hoc contacten en gesprekken geweest.
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Veiligheid
Gemeente en politie hebben in de wijken Welgelegen en Nieuw-Vennep Zuidoost enquêtes leefbaarheid en Veiligheid
gehouden en over de uitkomsten bijeenkomsten met de bewoners georganiseerd. Het doel hiervan is “ongewenst
gedrag” in de wijk aan te pakken door de samenwerking tussen inwoners, wijkagenten en gemeentelijke handhavers.
De politiecijfers 2016 laten voor vrijwel alle onderwerpen een daling zien, behalve voor auto- en bromfietsdiefstal.
De overlast door jeugd is afgenomen. De samenwerking tussen politie, straatcoaches en handhavers blijft hieraan een
positieve bijdrage leveren.
Burgerparticipatie
De commissie heeft afgezien van haar voornemen om een dorps brede WhatsApp op te richten. In het dorp zijn reeds
een groot aantal groepen, meestal per buurt georganiseerd. Een centrale groep is moeilijk te organiseren, vergt veel
tijd en voegt niets toe.
Politiebureau
De beperkte openstelling, bepaalde dagen tijdens kantooruren, van het politiebureau heeft geen noemenswaardige
vermindering van de dienstverlening tot gevolg. Het project “aangifte 3D loket” is tot nu toe met een drietal aangiftes
geen onverdeeld succes.
Viering jaarwisseling
De jaarwisseling 2016-2017 is rustig verlopen, ondanks een andere opzet en verminderde bijdrage van de gemeente.

Commissie Jeugd
Samenstelling commissie
Leden: Joep Aalbers (voorzitter), Annelies Groenewoud (lid), Louise van Zandvoort (secr.). In oktober is de commissie,
met voorlopig behoud van zelfstandigheid, opgegaan in de overkoepelende commissie Jeugd Veiligheid Cultuur (cJVC)
Overlegstructuur
De commissie is er niet in geslaagd om minimaal 6 keer per jaar te vergaderen.
De Hype
Gesprek nieuwe beheerder van de Hype (februari 2016):
In februari heeft er een gesprek plaatsgevonden met de nieuwe beheerder van de Hype: samen met de
jongerenwerker
1 highlight: groep 7-8 disco wordt de inzet, huidig beleid: ongeveer 20 jongeren (groep 6-7-8) zitten in de Hype op de
woensdagmiddag
Men wil in het Zomerpark, activiteitencentrum, een inloop houden om meer bekendheid te krijgen en dan daarna de
jeugd de kant van de Hype op te krijgen. De jeugd zit meer in Getsewoud dus daar moeten ze vandaan komen.
Gesprek nieuwe beheerder van de Hype plus jongerenwerker (juni 2016)
Hier bespreken we participatie, rol van de Hype, plan Zuid, 25.000 euro beschikbaar gesteld door gemeente om
‘nieuwe ‘ zaken te ontwikkelen voor en door de jeugd en samenwerking met straatcoaches
Aanwezig bij workshop in de Hype (juli 2016)
Workshop om ideeën te bespreken om de €25.000 te spenderen
Beheerder gekoppeld aan Sybren Bosch i.h.k.v. duurzaamheid
Geen terugkoppeling meer gehad.
Bolsterrein
Door ontbreken van een volledig team is hier weinig vooruitgang geboekt.
Overleg met de gemeente
Erg problematisch om de juiste persoon te spreken te krijgen. Dus weinig vooruitgang geboekt t.a.v. onderdeel
participatie.

De Vennepse Raden
De Vennepse Raden (wijkraad Linquenda, wijkraad Getsewoud, Dorpsraad Nieuw-Vennep) hebben gezamenlijk
schriftelijk actie ondernomen mb.t.
JOP Venneperhout - Dit gezamenlijk bezwaar tegen de plaatsing van een overdekte JOP heeft niet het gewenste
resultaat opgeleverd. De overkapping is wel geplaatst en jeugdactiviteiten zullen nauwlettend door de betrokken
instanties worden gemonitord. Na een jaar zal er een evaluatie met omwonenden en de Vennepse Raden
plaatsvinden.
Park 21 - Er is ernstige bezorgdheid uitgesproken over de haperende voortgang en versobering van dit project. De
gemeente heeft in antwoord de raden toegezegd dat deze beter bij de voortgang en informatieverstrekking betrokken
zullen worden.
Participatieraad - De participatieraad is niet ingegaan op het nadrukkelijke verzoek om informatie voorafgaand aan
besluitvorming van de raad met de Vennepse Raden te delen. Men acht de mogelijkheden voor participatie
voldoende en wil niet afwijken van de algemene omgang met dorps- en wijkraden.
Maaibeleid - De verandering van het maaibeleid heeft tot verloedering van groenbermen geleid. De gemeente houdt
echter vast aan het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Wel is aangegeven dat ‘finetuning’ van het maaibeleid
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tot verbetering van aangezicht en (verkeers)veiligheid moet gaan leiden en dat dit onderwerp regelmatig in het
overleg met de raden aan de orde zal worden gesteld.

Bijlage 1
In 2016 georganiseerde activiteiten
5 mei 10.30 uur: Ontsteken bevrijdingsvuur i.s.m. Kagiwepi
5 mei 11.00 uur: Defilé van oude legervoertuigen door dorp. Bij de muziekkoepel afgenomen door de burgemeester
5 mei 11.00 uur:
Optreden St. Wilsons Army Show
5 mei 12.00 uur:
Optreden band Streetflowers
5 mei 13.00 uur:
Optreden St. Wilsons Army Show
5 mei 14.00 uur:
Optreden lokale DJ’s
5 mei 15.00 uur:
Optreden St. Wilsons Army Show
5 mei 16.00 uur:
Optreden band Second Half
28 mei 12.00 uur:
Pianoconcert in de Symfonie
28 mei 13.00 uur:
Optreden Nu je er toch-band
28 mei 14.00 uur:
Optreden Urban Soulband
28 mei 14.00 – 17.00 uur: Streekmarkt op Harmonieplein
28 mei 15.00 uur:
Film Minions in Pier K
28 mei 15.00 uur:
Diverse optredens van Volksdansgroep, Wendy’s Angels en Wesley
28 mei 16.00 uur:
Optreden band Second Half
28 mei 17.00 uur:
Film Minions in Pier K
28 mei : Fototentoonstelling in Ontmoetingscentrum
28 mei : Diverse kinderactiviteiten zoals springkussen, pannakooi, schaakwedstrijd, schmincken etc.
24 juni: Fototentoonstelling in de feesttent
19 augustus 19.30 – 22.30 uur: Ierse avond met informatie door Irish Board of Tourism
19 augustus 20.00 uur: Optreden Unicorn
19 augustus 21.30 uur: Optreden Unicorn
03 september 12.00 uur: Optreden Nostalgia
03 september 13.30 uur: Optreden Jamija
03 september 12.00 – 15.00 uur: Kofferbakmarkt
09 september tot en met 26 november: Fototentoonstelling in Het Trefpunt met diverse rondleidingen
24 september 10.00 uur: Optreden Nostalgia
24 september 12.00 uur: Optreden Kliff en Kompanen
24 september 14.00 uur: Optreden Streetflowers
24 september 10.00 – 15.30 uur: kindervrijmarkt
15 oktober 15.30 – 21.00 uur: Oktoberfest
15 oktober 15.30:
Optreden Rob van Dam
15 oktober 17.00 uur: Optreden Boann
15 oktober 19.30 uur: Optreden Nu je er toch Band
17 november 20.00 uur: Dorpsraadcafé over het centrum
10 december 17.00 uur: Ontsteken lichtjes in de kerstboom
11 december: Kerstmarkt i.s.m. Rotary

