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Zijn bedrijf slokt steeds meer van
zijn tijd op. ,,De bouwbusiness is
booming. Iedereen wil van alles
gebouwd hebben. Hoeveel uur ik
werk per week? Haha, van ’s mor-
gens vroeg tot ’s avonds laat.’’
Meerland Bouw groeit en werkt
tegenwoordig door heel het land.
Zo is Bokhorst (48) nu steevast op
maandag in Heerlen, waar zijn
bedrijf aan het bouwen is. ,,Daar
blijf ik dan vaak ook slapen.’’
Bij zijn aantreden, in de lente van
2014, zag Bokhorst het als zijn taak
om de Vennepers meer te laten
samenwerken. ,,Ik denk dat we een
heel eind zijn gekomen’’, zegt hij
daar nu over. Als voorbeeld noemt
Bokhorst het planten van een
kerstboom, met kluit, aan de oost-
kant van de de Grote Brug. Een
groot aantal Vennepers maakte dat
mogelijk. ,,Ik had het misschien
allemaal zelf kunnen regelen, maar
ik hoef niet met de eer te strijken.
Ik wilde daar anderen bij betrek-
ken. Samen dingen doen, dat vind
ik belangrijk. Door het met z’n
allen te doen, krijgt iedereen daar
een gevoel bij. Ze stonden in de rij
om te helpen. Dat is toch gaaf?’’ De
verbinding zoeken, noemt Bok-
horst het ook wel.

Kinderboerderij
,,Dezelfde chemie zie ik bij de
kinderboerderij.’’ Dierenvreugd
werd de afgelopen jaren flink op-
geknapt. ,,Heel mooi om dat met
een aantal collega’s en bedrijven te
doen. Je hoeft ze maar te bellen en
ze doen het. Misschien is dat om-
dat ze zien dat ik zelf ook klaar-
sta.’’ Bokhorst zelf blijft zich ook
inzetten voor de kinderboerderij.
Zo staan een nieuwe konijnenver-
blijf, de bestrating en een uitbrei-
ding van de speeltuin nog op het
programma. 
Bokhorst, vader van vijf kinderen,

is een ras-Venneper. Hij is geboren
en getogen in de Venneperstraat.
Toen hij opgroeide was Nieuw-
Vennep niet veel meer dan een
boerendorp. ,,Ik heb de wijken
Linquenda en Welgelegen nog zien
bouwen.’’ Hij wil zijn dorpsgeno-
ten hetzelfde gevoel geven dat hij
had toen hij opgroeide. ,,Een veilig
en vertrouwd gevoel, overal waar je
komt, ken je wel iemand. Ik wil dat
het dorp een plek is waar je je ding
doet en kunt ontspannen.’’
Hij noemt Nieuw-Vennep ook een
’eigenwijs dorp’. Vooral oudere
Vennepers willen zich weleens
afzetten tegen het grotere Hoofd-
dorp, waar volgens hen ’alles wordt
bepaald’. Terecht en onterecht,
vindt Bokhorst. ,,Als het gemeente-
huis in Nieuw-Vennep had gestaan,
waren sommige dingen al lang
geregeld. Maar het is overdreven
om te zeggen dat ons dorp wordt
achtergesteld. Bovendien kunnen
we hier ook veel zelf regelen.’’
Nieuw-Vennep, dat tegenwoordig
meer dan 31.000 zielen telt, heeft
een hoop ’doeners’, weet Bokhorst.
,,Neem André en Aad van Staveren.
Met hun graafmachine doen ze zo
ontzettend veel. Je hoeft ze maar te
bellen en ze staan klaar, terwijl ze
het ontzettend druk hebben met
hun bedrijf.’’ Ook voorzitter John
Stassen van Oranjevereniging
Beatrix noemt hij zo’n ’doener’.
,,Hij doet ook veel voor de Rotary
hier, terwijl hij hier niet eens meer
woont.’’
Bokhorst blijft zich inzetten voor
Rotary en oranjevereniging. Het
vrijwilligerswerk voor ’Beatrix’,
waaronder de organisatie van de
Vennepse feestweek, ’geeft heel
veel energie’. ,,De zeskamp wordt
alleen maar groter, daar krijg ik zo
veel positiviteit van. De afgelopen
keer zat die dag ramvol. De zes-
kamp was niet alleen voor senioren
maar ook voor kinderen van de
basisschool en de jeugd tot zestien
jaar. Het wordt alleen maar gro-
ter.’’
De zichtbaarheid van de dorpsraad
blijft volgens Bokhorst een pro-
bleem. ,,Dat komt telkens terug,
zag ik ook in de dorpsraadarchie-
ven die ik hier heb staan. Al die
vergaderingen lijken ook vrij saai.
Dat je een goed overleg hebt gehad
met gebiedsbeheer, is ook niet iets
wat je op facebook knalt. We rege-

len ook veel op de achtergrond’’,
legt Bokhorst uit. 
Door de wijken in te gaan, hoopte
de dorpsraad de zichtbaarheid te
vergroten. Maar de organisatie zal
nooit alle Vennepers bereiken,
realiseert Bokhorst zich. Sommige
inwoners wonen alleen maar in het
dorp, de rest van hun leven speelt
zich elders af. 
Heet hangijzer is al jaren het cen-
trum van Nieuw-Vennep. ,,Nee,
daar gaat het niet goed mee, ik
maak me daar zorgen over. De
Symfonie heeft een nieuwe eige-
naar, maar daar zie ik niet veel
van.’’ Terwijl het volgens hem
nodig is dat het zichtbaarder wordt
dat daar een winkelcentrum zit.
,,Ook in de Venneperstraat gebeurt
niks. Overal wordt gebouwd, be-
halve hier. Erg jammer.’’

Kaalslag
De voorganger van Bokhorst, Tho-
mas Hendriksen, maakte zich al
zorgen om de kaalslag bij het cen-
trum. ,,Ymere is gelukkig bezig,
maar die bouwen alleen woningen
terug waar ze
die hebben
gesloopt. Op
andere plekken
in het land
wordt volop
gebouwd en
hier zie je geen
kraan staan. De
kaalslag in het
centrum is een
ergernis van
bijna alle Vennepers.’’
Bokhorst denkt dat de gemeente
Haarlemmermeer hier een grotere
rol in kan spelen dan ze nu doet.
Zet het idee dat bij het Harmonie-
plein woningen en daghoreca
kunnen komen uit je hoofd, advi-
seert-ie. ,,In de Venneperstraat een
plint winkels hoort erbij.’’ Maar
meer winkelruimte heeft het dorp
echt niet nodig. Ook niet als in de
verre toekomst Getsewoud-West
wordt gebouwd. ,,Daarvandaan
ben je zo in Hillegom of Hoofd-
dorp.’’
Nadat Bokhorst zijn afscheid had
aangekondigd, kreeg hij heel wat
berichtjes. ,,Ze begrijpen het wel
dat ik geen tijd meer heb. De mees-
ten snapten het niet dat ik het zo
lang heb volgehouden’’, lacht de
Venneper. ,,Overal wordt gebouwd, behalve hier. Erg jammer.’’ FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Ruim drie weken geleden hakte Peter Bokhorst de
knoop door. De directeur en mede-eigenaar van
bouwbedrijf Meerland Bouw stopt aan het einde
van dit jaar als voorzitter van de Vennepse
dorpsraad. ,,Je moet ook zelfkritisch zijn. Ben ik nog
wel een goede voorzitter? Ik vind van niet. Terwijl ik
eigenlijk door had gewild. Het is niet zo dat ik het
werk voor de dorpsraad niet meer zie zitten.’’

’Ik hoef niet 
met de eer
te strijken’

’Nieuw-Vennep
heeft een hoop
doeners’

Peter Bokhorst
heeft het te druk
voor dorpsraad

Nieuw-Vennep ✱ Peter Bokhorst
merkte het laatste half jaar dat hij
vanwege zijn werk minder tijd in
de dorpsraad van Nieuw-Vennep
kon steken dan hij wilde. ,,Ik
kwam niet meer toe aan het lezen
van mails en inhoudelijk ingaan op
dingen, terwijl ik dat wel belang-
rijk vind.’’
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Hij krijgt weleens compli-
menten dat hij zo goed kan
delegeren. ,,Mijn nadeel is dat
ik veel weet, ook over wat
speelt in het dorp. Dat zijn
dingen die je niet kunt over-
dragen, dat is niet te delege-
ren.’’
Zijn opvolger moet vooral tijd
steken in de zaken die hij of
zij belangrijk vindt, zegt
Bokhorst. Maar hij adviseert
de nieuwe voorzitter ook
vinger aan de pols te houden
bij Park21. Niet alleen omdat
daar veel gemeenschapsgeld
mee gemoeid is, maar ook
vanwege de boeren die daar in
de verdrukking zitten. Geef
de agrariërs in Park21 duide-
lijkheid of compenseer hen,
stelt Bokhorst.
Daarnaast vindt hij dat de
nieuwe dorpsraadvoorzitter
moet blijven lobbyen voor het
centrum van Nieuw-Vennep.
,,Daar bovenop zitten, partij-
en proberen aan het werk te
zetten.’’

’Park21 en
centrum
belangrijk’
Peter Bokhorst was de afgelo-
pen jaren zo’n zes tot acht uur
per week bezig met de dorps-
raad. 

Op dinsdag 19 december is
zijn afscheidsreceptie. Naar
een opvolger van Bokhorst
wordt nog gezocht. 
Wie hart heeft voor Nieuw-
Vennep, een groot netwerk en
ervaring als bestuurder, kan
zich melden bij de dorpsraad,
via secretariaat@
dorpsraadnieuwvennep.nl

Nog drie
maanden
Over een kleine drie maanden
stopt Peter Bokhorst als voor-
zitter van de dorpsraad
Nieuw-Vennep.


