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Jaarverslag 2021 
 
Algemeen 

 

Bestuurlijk 

2021 leek voor een gedeelte weer op 2020; activiteiten die werden georganiseerd, 

uitgesteld en uiteindelijk afgesteld vanwege de wereldwijde pandemie. 

 
Commissies 
In 2021 hebben de Dorpsraad en/of de diverse commissies (commissie Groen en Grijs, commissie 

Jeugd Veiligheid Cultuur, commissie Dierenvreugd, Koepelcommissie) offline en online vergaderd.  
Enkele activiteiten, zoals het verkiezingscafé, zijn tussen de lockdowns door wel doorgegaan. 

 

Extern overleg 
De maandelijkse vergadering met Marcel Leek is weer losgekoppeld van het Gebiedsoverleg (GO).  

In het GO worden de grote overkoepelende thema’s behandeld. Details worden besproken in 
Beheer en Onderhoudsoverleg (B&O) met Marcel Leek en Rik Storm. 
De dorpsraad wordt als een volwaardige gesprekspartner gezien voor de gemeente. 
 

Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen (WTBR) 

Binnen de DR is afgesproken om de statuten door te nemen en kijken waar er 

aanpassingen dienen te worden gemaakt. Daarna wordt bekeken of deze aanpassingen 

door een notaris bekrachtigd dienen te worden. 

 

Tot slot DR 2.0 
Het motto van 2021 is nog steeds centrum, centrum en nogmaals centrum. De activiteiten die 
hieruit voortvloeiden zijn hieronder te lezen. 

 
 

Commissieleden: 

 
Jeugd, Veiligheid en Cultuur (JVC): 

Piet Kwak (voorzitter), Connie van Breemen, Ben Haspels en Frans Engelander. 

 
Groen en Grijs (G&G): 

Peter Bootsman (voorzitter), Frans Engelander, Ben Haspels, Willemijn van Klingeren, Lyda 

Rodenhuis, Mart van Staveren, Han Warning en Louise van Zandvoort 

 

Dagelijks Bestuur: 

Martijn Schouten (voorzitter), Louise van Zandvoort (secretaris), Marc van Staveren  
(penningmeester), Piet Kwak en Peter Bootsman 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

https://wbtr.nl/wat-is-wbtr/
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Jaarverslag 2021 commissie Groen en Grijs 

 
Leden: Louise van Zandvoort, Mart van Staveren, Frans Engelander, Willemijn van Klingeren. Ben 

Haspels, Lyda Rodenhuis, Niels Groenewoud en voorzitter Peter Bootsman.  Per december heeft 

Louise onze groep verlaten vanwege studie. 

In 2021 hebben wij 9 keer vergaderd. 

Het jaar zijn we geëindigd zoals we begonnen zijn, nl. met online vergaderen.  

Deze vergaderingen hebben we gehouden via Googlemeet.  Na de lockdown waren fysieke 

ontmoetingen weer mogelijk.  Vaak hebben we tijdens de vergaderingen hebben we het 

programma Trello als leidraad gebruikt.  Aan de hand van diverse kaarten hebben we  duidelijk 

zicht over alle lopende zaken met bijbehorende kaarten/bijlages.  Alle leden kunnen in Trello  

informatie ophalen, tekst, tekeningen en bijlages toevoegen en wijzigen. 

Han Warning en Ben Haspels participeren in het klankbord overleg Bols-Pionier, andere 

participanten zijn bewoners en bedrijven van genoemde gebied. 

Mart van Staveren, Ben Haspels en Frans Engelander nemen deel aan de klankbordgroep 

NieuwVennep West (NVW). Han Warning heeft zich in het verleden als privépersoon aangemeld.  

Ben Haspels en Peter Bootsman hebben sinds september zitting in de klankbord groep 

Welgelegen. Deze wijk wordt klimaat adaptief gemaakt. Bijeenkomsten zijn online en fysiek 

geweest. In november hebben we de wijk onder leiding van een ecoloog bekeken. De planning is 

om in februari ’22 een bewonersbijeenkomst te houden. Andere deelnemers zijn bewoners van de 

wijk 

Verschillende commissieleden nemen deel aan het Verkeers Structuur Plan (VSP) 

De tweede bijeenkomst was openbaar maar Vennepers hadden hier weinig belangstelling voor. 

Andere deelnemers zijn oa OVHZ en bewoners. 

Noot: Alle klankbordgroepen zijn door de gemeente geïnitieerd.  

Groen: 

Herfstpark 

Ondanks dat dit gebied buiten de  “grenzen” van de dorpsraad valt hebben we klachten van de 

bewoners over de troosteloze aanblik van dit park bij gebiedsbeheer neergelegd.  Nadat we uit de 

lockdown kwamen hebben bewoners van de gemeente een brief gehad om samen met 

gebiedsbeheerder ter plekke een schouw te houden en de met elkaar van gedachten te wisselen 

over de herinrichting. Na nul response heeft de dorpsraad groen licht aan de gemeente gegeven 

om met een ontwerp te komen. 

Boomrooilijst 

 Ook in 2021 hebben we de door de gemeente geleverde lijst van te rooien bomen nagelopen en 

geen boom kunnen ontdekken die ten onrechte weg moest. 

 
Venneperhout 

 Door corona werd het park door meer mensen bezocht en kwamen er ook meer klachten over het 

onderhoud of juist het gebrek er aan. Getouwtrek tussen gemeente en Staatsbosbeheer over wie 

wat moet doen; herhaling van eerdere zetten. Ook een klacht van een bewoner in het Witte 

Weekblad maakte geen indruk. 

Lyda Rodenhuis heeft bij de gemeente ingesproken bij de nota Natuurvisie. Aandacht werd 

gevraagd voor invasieve exoten zoals Japanse Duizendknoop en de halsband parkiet.  De 

gemeente wil geen actie tegen de parkiet, dus hebben we samenwerking gezocht met de 

Olmenhorst en gezamenlijk een brief gestuurd naar de provincie NH. We hebben geen enkele 

reactie ontvangen en hebben besloten dit onderwerp te laten rusten mede op grond door het 

overlijden van de medeondertekenaar.  
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Grijs: 

Schiphol 

Omgevingsraad Schiphol (ORS) is per eind 2021 ter ziele gegaan en zal vervangen worden door de 

Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS).  

Er heeft zich tot nu toe niemand bij de dorpsraad gemeld als vervanger voor het nieuwe overleg 

orgaan. We hebben besloten om te kijken hoe de bewonersparticipatie in de nieuwe MRS plaats 

gaat vinden en dan kijken of we mee gaan doen. 

Centrum Nieuw-Vennep 

In februari maart is de sloop van de oude panden voltooid. 

Ondanks onze inspanningen is het de gemeente niet gelukt om de het gebied in te zaaien met 

gras. Droogte en daarna een stortvloed aan water hebben daar aan bij gedragen. 

Fietsoversteken 

De Haarlemmermeerse fietsersbond heeft in 2020 een beschouwing en voorlopige inventarisatie 

gedaan over de diverse fietsoversteken en rotondes. Ben Haspels en Peter Bootsman hebben de 

opmerkingen per oversteek bekeken en terugkoppeling gegeven aan de bond. Door Covid en 

drukte bij heeft de fietsersbond tot hun spijt er niet op terug kunnen komen. De 

dorpsraadcommissie heeft er weer bij de gemeente op aangedrongen om de rotonde Westerdreef / 

Venneperweg opnieuw onder de loep te nemen.  Er gebeuren teveel bijna-aanrijdingen. 

Overleg met gemeente: Gebiedsvergadering  

Beheer en Onderhoud (B&O): om de 6 à 8 weken is er online overleg. Er wordt gewerkt met een 

Excelsheet waar de onderwerpen zijn gerubriceerd. Daar waar nodig wordt er via mail of 

telefonisch contact gezocht om zaken snel op te lossen. Beide partijen vinden dit erg prettig en 

verloopt ook heel goed. 

Vliegerweide 

De dorpsraad heeft bij de gemeente druk gezet om eindelijk eens te beginnen.  Project had 

vertraging door gebrek aan personeel bij Staats Bosbeheer. SBB is eigenaar van omliggende 

terreinen en paden moeten op elkaar aansluiten Eind 2021 is er een contract getekend met een 

aannemer die in eerste kwartaal van 2022 gaat beginnen met de aanleg van wandel- en 

fietspaden. Afhankelijk van het weer zullen ook de struiken en bomen gelijk geplant worden. Naar 

verwacht zal de Vliegerweide zeker eind 2022 geheel ingericht moeten zijn. 

Verkeer 

De commissie heeft in twee sessies de verkeersproblematiek besproken en een 

document gemaakt met aantal mogelijke oplossingen. Onze visie is ingediend bij de 

klankbordgroep over het Verkeers Structuur Plan (VSP) en is zeer positief ontvangen en 

verwerkt voor mogelijke oplossingen op korte termijn. 

Algemeen 

De commissieleden hebben in 2021 zelf regelmatig meldingen via de gemeenteapp gedaan over 

zaken zoals slecht straatwerk, meubilair, groen etc. De meeste zaken werden snel opgepakt en 

voor een paar items moest een budget voor aangevraagd en/of ingepland worden. 

• Snelheid verkeer Zuiderdreef, er komt een positief signaalbord 

• Staat van onderhoud Fietspad langs Noorderdreef, is geen budget voor, wel is een paar weken achterelkaar het 
noodteam bezig geweest om de ergste plekken opnieuw te bestraten. 

• Dankzij aandringen van de dorpsraad is de er een parkeervrije zone gecreëerd bij de uitgang van de 
parkeergarage van de Symfonie. 

• De zonk in de Noordelijke Randweg bij de Calatrava brug is verholpen door een laag extra asfalt. 

• In Linquenda is het hekwerk bij de vijver gerepareerd 

• Problemen rond de VANG. 

• Er zijn door onze meldingen complete fiets/loop brugdekken vernieuwd oa bij de Lucas Bolsstraat en bij de 
Oosterdreef. 
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Mailverkeer met bewoners is er geweest over: 

• Beperkte uitbereiding parkeren op paar spots in Getsewoud 

• Veilig kunnen lopen langs de Symfonie. 
• Venneperhout, staat van onderhoud. 
• Kijk op de wijk. 
• Flexwonen, is later breed een Algemeen Bestuurszaak geworden. 
• Vervangen van lantaarns langs de Nabuccosingel. 
• Vrachtverkeer Kerkstraat. 

Tot slot  

We mogen terug kijken op een toch positief jaar. Onze inbreng zien we verwerkt in de diverse 

klankbordgroepen. Overleg met het gebiedsteam verloopt zeer prettig wel zien we in de uitvoering 

soms een stroperig gemeentelijk apparaat. Daarbij moeten we ook aantekenen dat covid zeker niet 

heeft bijgedragen aan een vlotte afhandeling.  

De Groen en Grijs commissie staat voor 2022 weer klaar om, daar waar we kunnen, ons steentje 

bij te dragen voor een betere leef- en woonomgeving in ons dorp. 
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Jaarverslag 2021, commissie JVC, (Jeugd, Veiligheid  Cultuur) 

 
De commissie heeft 10 maal een overleg, door corona was dit deels in het Trefpunt en deels 

digitaal via Google teams. 

Corona en het digitaal overleggen zijn geen belemmering geweest voor de commissie om meerdere 

aandachtspunten te bespreken en met nieuwe ideeën te komen. Actueel was de door corona 

ingegeven lichtpuntjes actie. 

Al vroeg in het jaar constateerden we dat de jeugd zich eenzaam voelde door corona, o.a. door 

meldingen van vernieling auto’s etc. Ben heeft hiervan melding gedaan in het gebiedsoverleg. Het 

heeft niet geholpen dat de gemeente Boa’s heeft overgeplaatst naar Hoofddorp. 

Het JVC initiatief vanuit 2020 om met o.a. de BIZ, te komen tot een activiteiten commissie NV is, 

door gebrek aan steun van de andere partijen, niet gerealiseerd. 

De actie lichtpuntjes, waarin we mensen stimuleerden om in deze moeilijke coronatijd een positief 

idee te delen, heeft geresulteerd in 21 wekelijkse verhalen in het Witte Weekblad. 

Het idee om hanging baskets  op te hangen in de Venneperstraat is vervangen door het plaatsen 

van bestaande bloembakken op de Venneperweg. Het voornemen is om zodra de nieuwbouw in de 

Venneperstraat gereed is de bakken hier te plaatsen. Aandachtspunt is het onderhoud van de 

planten. 

Frans is lid geworden van de klankbordgroep voor de nieuwbouw Nieuw-Vennep west, onze inzet is 

vroegtijdige participatie van de jeugd in dit project. 

JVC geeft zijn mening over de paragraven cultuur, jeugd en veiligheid in de omgevingsvisie van de 

gemeente. 

Het JVC initiatief uit 2020 om met partners als BiZ etc.  het dorp in kerstsfeer te brengen zorgde 

ook dit jaar voor mooie kerstversieringen. 

Marlene neemt in december afscheid van de dorpsraad, dus ook van de commissie JVC, zij wordt 

actief in de lokale politiek, we wensen haar veel succes en zullen haar missen. 

Voornemens 2022: 

• Continueren van onze doelstellingen: Jeugd, Veiligheid, Cultuur. 
• Werven nieuwe leden, ook i.v.m. het vertrek van Marlene. 
• Stimuleren van “meer cultuur in Nieuw-Vennep”. 
• Meer kerstversieringen in het dorp, “Nieuw-Vennep het kerstdorp van de Haarlemmermeer” 
• Meer kleur, bloemenbakken, hanging baskets in het dorp. 
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Commissie Dierenvreugd: jaarverslag 2021  

Algemeen  

Medio 2017 heeft de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep het bestuur van de voormalige “Stichting 
Vriendenkring van kinderboerderij Dierenvreugd” overgenomen en de naamgeving omgezet in 

“Stichting Dierenvreugd”.  

De Dorpsraad heeft tegelijkertijd de commissie Dierenvreugd in het leven geroepen met als doel 

alle benodigde activiteiten uit te voeren die er voor zorgen dat de kinderboerderij voor de eigen 
“bewoners”, zijnde de beheerders en de cliënten van Ons Tweede Thuis (zij zijn verantwoordelijk 
voor de exploitatie/beheer van de kinderboerderij) en voor alle bezoekers groot en klein, oud en 
jong een fijne (be)leef- en werkomgeving is en blijft.  

Het jaar 2021 staat volledig in het teken van corona. Onze kinderboerderij is voor langere tijd 
geheel of gedeeltelijk gesloten geweest en dit heeft grote invloed gehad op de cliënten, beheerders 

en alle activiteiten van de commissie. Een leuke verrassing was een spontaan bezoek van onze 
burgemeester deze zomer. Ze was onder de indruk van de omgeving en wat er door iedereen, 
begeleiders, cliënten en vrijwilligers wordt gedaan op onze kinderboerderij.  

Commissie Dierenvreugd  

De commissie bestaat uit : Eric van Haeringen (voorzitter), Marc van Staveren, Michiel 
Schreinders, en Mart van Staveren. Martijn Schouten (voorzitter Dorpsraad geworden) en Truus 
Klerk (verhuizing) hebben zich in 2021 teruggetrokken uit de commissie. Toegetreden tot de 

commissie is Marc van Staveren, penningmeester van de Dorpsraad. We komen iedere drie 
maanden bij elkaar. Onder de commissie vallen twee subcommissies, het activiteitenteam en de 
bouwcommissie.  

Activiteitenteam  

Het team bestaat uit Eric van Haeringen, Cor Bouterse, Danielle van der Sluis, Sandra 

Hoogenboom en Rachelle van Marsbergen. Marlene Hoogervorst heeft de commissie verlaten. Het 
team komt normaliter maandelijks bij elkaar, maar als gevolg van corona is dat in 2021 anders 
geweest. Het was niet mogelijk om de geplande activiteiten (paasfeest, lentefeest, halloween en 
kerstmarkt) te organiseren.  

Bouwcommissie  

De commissie bestaat uit Cor Bouterse, Michiel Schreijnders en Henk Zethof. Voor de uitvoering 
van het onderhoud is er een klusteam dat bestaat uit een mix van vrijwilligers, Dorpsraadleden en 
mensen van Stichting Paraat. Het team komt normaliter bijna maandelijks bij elkaar, maar als 
gevolg van corona is dat in 2021 anders. Het was niet mogelijk om activiteiten zoals klusdagen of 
NL-Doet te organiseren. Wat wel lukte was de grote fontein in de vijver werkend krijgen. Verder 
hebben we een lang gekoesterde wens van de begeleiders en cliënten kunnen invullen: de kantine 

voorzien van een extra staldeur met raam. Naast dat het fijn is om een extra ingang te hebben, zal 
het ook gebruikt worden als verkoeling. In de zomer is het namelijk erg warm in de kantine. In de 

periodes dat de kinderboerderij voor publiek en cliënten gesloten was hebben de begeleiders kleine 
klusjes en schilderwerk in verschillende gebouwen verricht.  

Vrijwilligers  

De administratie van de vaste vrijwilligers die regelmatig iets doen voor de kinderboerderij wordt 
gedaan door Ingeborg Visser, begeleidster cliënten op de kinderboerderij. De volwassenen hebben 
allemaal een VOG. Naast deze vrijwilligers worden er incidenteel extra vrijwilligers ingezet. In 2021 
is de inzet van vrijwilligers zeer beperkt geweest omdat er geen activiteiten vanuit de commissie 
georganiseerd zijn. Jaarverslag 2021 pagina 2  
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Donateurs/giften  

Eind 2021 hebben we 516 ‘donateurs’. Maar in werkelijkheid zijn er 233 mensen die een bedrag 
aan ons overmaken. Dat is 45% (eind 2020 was dit 35%). De 283 mensen die nog niks aan ons 

overmaken, maar wel twee keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen, proberen we over te halen 
om wel aan ons te doneren.  

Naast donateurs hebben we nog een aantal speciale giften ontvangen:  

• Herbert Vissers College € 600,00  
• Rabobank Clubsupport € 2.003,51 (besteden aan opknappen Konijnorama)  

• Planpaint: gratis coating voor vloer  
• Tuincentrum Suidgeest: bijdrage reparatie fontein  
• Meerland Bouw: bijdrage kosten en plaatsing staldeur in de kantine  
• Trip&Co: donatie gereedschap  
• Oudervereniging Antoniusschool € 30,00  

Nieuwsbrieven  

Twee maal per jaar maken we een nieuwsbrief voor alle donateurs Zo ook in 2021. Deze zijn via 
mail of via post verstuurd. Sponsoren Er is een grote groep van sponsoren die ons het hele jaar bij 
staan in de vorm van gratis leveren van goederen en diensten zoals bouwmaterialen, machines 
voor grondwerk en personen die hand en spandiensten verlenen. Daarnaast zijn er sponsoren die 
ons specifiek bij een activiteit helpen door het gratis te doen of tegen een hoge korting materialen 

verstrekken. Financieel De financiële situatie is goed. Zowel op de lopende rekening als 
spaarrekening is voldoende saldo. In 2021 hebben we een deel hiervan besteed aan het plaatsen 
van een staldeur in de kantine. Maar we blijven afhankelijk van donateurs, giften en sponsoren. 
Mede omdat we als uitgangspunt hanteren dat het deelnemen aan de activiteiten altijd gratis is 
zodat iedereen er gebruik van kan maken. Financiële details komen terug in het jaarverslag van de 
penningmeester van de Dorpsraad 
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Financieel jaarverslag 2021 

Inleiding  

Stichting Dorpsraad heeft ook over 2021 een gedegen resultaat. Ondanks de beperkingen die 
COVID-19 op ons allen heeft gelegd, heeft de Dorpsraad een impact kunnen maken die de de 

participatie en leefbaarheid heeft bevorderd.  

Het gaat te ver om te spreken over hoogtepunten die het afgelopen jaar gekenmerkt hebben. Wel 

kan het 65e jarig bestaand van de Dorpsraad Nieuw-Vennep genoemd worden echter is het niet 
mogelijk gebleken om dat te vieren zoals gewenst was. Daarnaast ook de vele activiteiten die zijn 
ondernomen om in het Centrum het gevoel van samen te bevorderen (banners), verbeteren van de 
Symfonie (aankleden leegstaande winkels) en kerstversiering.  

Vrienden van Nieuw-Vennep  

Van groot belang voor Dorpsraad zijn de vrienden van de Dorpsraad. Deze vrienden geven een 
solide basis en erkenning aan het werk van de Dorpsraad. De vrienden hebben in 2021 in totaal 
EUR 1.268 gedoneerd waardoor de totale schuld aan de vrienden is toegenomen tot een totaal van 
Euro 13.330  

Overschot & Tekort  

2021 laat een bescheiden overschot zien van EUR 629. Dit overschot is iets vertekend omdat 
geplande activiteiten voor een dorpsfeest n.a.v. het 65e jarige bestaan van de Dorpsraad Nieuw-
Vennep is verplaatst naar 2022. Het bestuur verwacht dan ook dat het overschot dan ook ten 
goede gaat komen voor dit doel volgend jaar.  

De positieve financiële ontwikkelingen en continue steun van de Vrienden van Nieuw Vennep laten 
wel toe om jaarlijks grotere investeringen te doen ten behoeve van de participatie en leefbaarheid 
in Nieuw Vennep.  

Algemene reserve  

De totale aanwezige Liquide middelen zijn EUR 27.787 De algemene reserve is EUR 1.678. Het 
positieve bedrijfsresultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.  

Aanbevelingen  

De financiële situatie toont een grote mate van continuïteit aan van Stichting Dorpsraad. De 
reserves laten het toe om meer middelen aan te wenden voor verbetering van Nieuw-Vennep.  


