Braakliggende terreinen in Nieuw-Vennep
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BIJLAGE 2. Zuiderdreef, vragen raadssessie

Inleiding
In het verleden zijn verschillende initiatieven vanuit de Dorpsraad gestart om het aantal
braakliggende terreinen in Nieuw-Vennep onder de aandacht te brengen.
Vanuit de Gemeenteraad zijn verschillende pogingen ondernomen om het braakliggende centrum
onder de aandacht te brengen en zijn er initiatieven geweest van verschillende omwonenden,
projectontwikkelaars, architecten.
Deze berichten zijn verzameld en te lezen in dit overzicht met verschillende bronvermeldingen.
Er zijn mooie bouwprojecten gestart rondom het Harmonieplein. Echter zijn er nog veel
braakliggende terreinen in Nieuw-Vennep die onze aandacht eisen.
Veel nieuwsbronnen berichten over het Centrum van Nieuw-Vennep. Deze en wellicht andere
berichten kunnen in de toekomst verzameld worden in dit overzicht.

Frans Engelander
Bestuurslid commissie Groen en Grijs
Dorpsraad Nieuw-Vennep
februari -2018
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Venneperweg Centrum (Venneperplein)

Het overzicht start met het centrum op de Venneperweg, oftewel het Venneperplein. Hier heeft een
brand in de jaren ’70 van de vorige eeuw een gapend gat geslagen in het dorp van Nieuw-Vennep.
Tot op de dag van vandaag lijkt het maar niet mogelijk om tot een goede invulling van dit gebied te
komen.
Venneperweg Centrum (Venneperplein)Venneperweg Centrum Overzicht

Gemeente Haarlemmermeer: Deelplannen Venneperplein
Nieuw-Vennep is ontstaan rond de kruising van de Venneperweg en de Hoofdweg. Bij deze
historische plek is het nieuwe Venneperplein gerealiseerd. Het is geen traditioneel plein met vier
wanden, maar alleen met wanden aan twee zijden. Het nieuwe Venneperplein vormt de entree voor
het centrum, dus is er ook verkeer over het plein. Door de fraaie inrichting en de inritconstructies
gaat het vooral om bestemmingsverkeer. Met de aanleg van twee nieuwe brede bruggen is er een
goede verbinding gecreëerd met de oostzijde van Nieuw-Vennep.
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Behalve de entreefunctie heeft het plein ook een functie tijdens grootschalige evenementen zoals
bijvoorbeeld de traditionele Koninginnedagviering. Door verwijderbare paaltjes toe te passen is het
plein bij grootschalige evenementen te vergroten. Bij de inrichting van het plan is hiermee rekening
gehouden. De grond is in eigendom van PGM Bakker
Ook heeft het plein een horecafunctie. Vooral avond- en nachthoreca zal hier plaatsvinden; deze
bevindt zich aan de noordzijde van het plein. Met de plannen voor de nieuwbouw van een
horecacomplex komt het plein nog verder tot bloei. Met de afronding van het plein in 2010 is de
basis gelegd voor een verdere uitbreiding van het centrum.
Note: Uitgebreide details en bronnen op pagina 16

Venneperweg 581
Dit perceel is eigendom van de Raad
Venneperweg 581

Venneperweg 581 Overzicht
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Navraag bij de Raad leverde informatie op dat bovenstaand project op Venneperweg 581/583 moet
komen in 2020.
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Venneperweg 827

Venneperweg 827 Overzicht

STICHTING OCTET
Stichting Octet heeft een perceel grond gekocht van de gemeente Haarlemmermeer aan de
Venneperweg 827 te Nieuw-Vennep en wil ter plaatse een particulier maatschappelijk wooninitiatief
realiseren met 8 appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking genaamd 'Villa
Octet'.
Op de website van Villaoctet is het volgende te lezen. De opzet is een zo duurzaam en
energieneutraal mogelijke villa te realiseren. Ook hopen we dat 19 april 2018 de eerste paal de
grond in zal kunnen gaan en dat de bouw december 2018 klaar is voor bewoning. www.villaoctet.nl
Inmiddels is een vergunning aangevraagd: Zaaknummer: 3692983
Datum gepubliceerd28-02-2018 Datum beëindiging publicatie13-04-2018
Hierbij ontvangt u een besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het oprichten van 8 geclusterde woningen op de
locatie Venneperweg 827, 827 A t/m 827 H.
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De goothoogte bedraagt circa 3,6 m (zijkanten). De doorgaande galerij tussen de hoofdvolumes heeft
een bouwhoogte van circa 5,9 m. De bouwhoogte bedraagt circa 10,5 m.

8

Venneperweg 839

Venneperweg 839 Overzicht

Aanvankelijk dachten we dat dit een braakliggend terrein was van een projectontwikkelaar.
Echter dit is privé terrein behorende bij het pand nr 839
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Hoofdweg 1392

10

Achter op het erf staat hier een grote schuur met het dak eraf. Zover bekend is de eigenaar de Raad.
De bewoners van de flat aan de Hoefbladstraat ergeren zich enorm aan dit pand. Elke bezoeker loopt
over de galerij met een uitzicht op deze trieste bouwval. Niemand weet wat de bestemming is.
De Raad reageert niet op ons verzoek voor een eventuele toelichting.
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Hoofdweg tussen 1393 en 1398

Tussen Hoofdweg 1392 en 1398 ligt een stuk terrein van PGM bakker, geschikt voor 2 huizen.
Inmiddels wachten we op een reactie van PGM Bakker wat de plannen zijn.
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Zuiderdreef kruising Hoofdweg

Zuiderdreef Overzicht

Details en bronnen Zuiderdreef
2014 Leegstaande woning zwaar beschadigd door brand
https://www.112meerlanden.nl/2014/10/11/nieuw-vennep-leegstaande-woning-zwaar-beschadigddoor-brand/

2016 Vijf huizen gepland bij ijsbaan in Nieuw-Vennep
https://hoofddorp.vandaag.nl/vijf-huizen-gepland-bij-ijsbaan-in-nieuw-vennep/

9/9/2016

Nieuw-Vennep.Na de sloop van de leegstaande huizen in de Jonkheer van de Pollstraat, gaat er als
het goed is opnieuw een bouwval tegen de vlakte in het dorp. Omwonenden van het ijsbaanterrein
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konden vorige week in De Rustende Jager kennis maken met de nieuwbouwplannen op de hoek van
de Hoofdweg en de Zuiderdreef.
Ooit vermaard om de natuurpracht, en zelfs regionaal bekend als Klein Keukenhof, is het oude huis
van de familie Van Maris al jaren een open wond in het Vennepse straatbeeld. Zeker toen het zo’n 2
jaar geleden voor een groot deel afbrandde, veranderde het huis in een aftandse bouwval.
Een beeld waar veel Vennepers zich groen en geel aan ergeren. Niet gek, want het huis staat op een
prominente plek bij een veelgebruikte ingang van het dorp. Bepaald geen visitekaartje dus, voor
Nieuw-Vennep.
Aan die ergernis hoopt projectontwikkelaar Nico Donker binnenkort een einde te maken. Hij kocht
het pand kort voordat het in brand vloog op en ontzenuwt meteen een hardnekkig gerucht in het
dorp. „Die brand was niet aangestoken, het pand was niet eens verzekerd. Dat kon niet met zo’n
bouwval.”
Als de plannen van Donker doorgaan, verrijzen er binnen 1,5 jaar tijd vijf vrijstaande huizen op het
kavel. Twee langs de Hoofdweg, drie langs de Zuiderdreef.
De prijzen van de huizen beginnen bij een kleine 6 ton. Waarom niet een aantal goedkope
starterswoningen of appartementen gebouwd? Daar is Donker duidelijk over. „Wij denken dat er
naar dit soort woningen vraag is.”
De huizen zijn getekend door Dimitri Langereis. De opvallend jonge (32) architect won met zijn
ontwerp de prijsvraag die Donker uitschreef en versloeg hiermee vier andere inzendingen.
Dat deed hij met een speciaal trappenhuis. „Dat was wel mijn ’selling point’ denk ik. In het
trappenhuis is de gehele hoogte van het huis (12 meter,) terug te zien.”
De woningen zijn energieneutraal ontworpen, en dat wordt mogelijk gemaakt door de zonnepanelen
op het dak, de luchtwaterpomp en het driedubbele glas. Niet alleen handig tegen het geluid van
vliegtuigen, maar natuurlijk ook om geluiden van het naastgelegen evenemententerrein tegen te
gaan.
Als alles loopt zoals Donker wil, begint de bouw in februari 2017. Aan het einde van dat jaar moet
alles klaar zijn. Al beseft de projectontwikkelaar dat dat een optimistische schatting is.
Optimistisch, maar geen dag te vroeg, zo vinden enkele aanwezige omwonenden. „De omgeving
knapt er wel van op”, zegt Alex van den Berg, die samen met zijn moeder Patricia naar De Rustende
Jager is gekomen. „Het is een wonder dat dat pand nog rechtop staat.”
Ook Jan Suidgeest is blij. „Het heeft me zeer verbaasd dat de gemeente er zo lang over heeft gedaan.
Wat mij betreft mogen ze morgen nog beginnen.”
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2016 De Dorpsraad schrijft een brief aan B&W

Wie ruimt de rotzooi op?
Onder bovenstaand motto hebben de Vennepse
raden voorgesteld dat de herbestemming van vastgoed wordt
opgenomen in de APV, zodat zakelijke eigenaren verplicht
worden om ongebruikte, leegstaande of na brand verwoeste
panden fatsoenlijk te beheren of te slopen en te zoeken naar
een tijdelijke nieuwe bestemming. In een gezamenlijke brief
hebben de dorpsraad Nieuw-Vennep en de wijkraden
Getsewoud en Linquenda een brief geschreven naar college
van B&W.
Het is veel bewoners en dorpsorganisaties al jaren een doorn in het oog, dat in en om hun dorpen
kantoorgebouwen, woningen, fabrieken en boerderijen lange tijd leegstaan en steeds meer
verpauperen, omdat er niets mee gebeurt, Rust roest! Veel van deze panden zijn in handen van
projectontwikkelaars met de gedachte om op die plekken nieuwbouw te plegen. Vaak is hier om
diverse redenen tot op heden niets van terecht gekomen. Het aantal leegstaande panden en
braakliggende terreinen is in de afgelopen jaren flink toegenomen.
5 oktober 2016
2017 – Plannen Zuiderdreef opgeschort. Tot zover dit overzicht.
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Details en bronnen Venneperweg Centrum (Venneperplein)
2002 nieuwe bouwplannen Venneperplein ?
Eerste plannen van 2002 voor nieuwe bouwplannen Venneperplein ? In het Witte Weekblad
refereert Hugo van Luling, directeur van Van Luling Vastgoed Aalsmeer: “met deze plannen terug te
keren naar de plannen van 2002”
2004 NOTA B&W : Realisatie Venneperplein
https://onlinehaarlemmermeer.nl/bis/dsresource?objectid=5e439941-e1cf-41cd-a2233446da5fb30cf.
Verschillende nota’s B&W / vergaderverslagen tussen 2005 en 2015 zijn verzameld in Bijlage 1
2012 Opnieuw bouwplannen voor Venneperplein
In 2012 wordt er een meedenkavond georganiseerd. Verschillende Initiatiefnemers komen bij elkaar
om nieuwe plannen te bespreken.
donderdag, 19 juli, 2012 - 23:10
Witte Weekblad, 19 juli 2012.
NIEUW-VENNEP - Het is rond de nieuwbouw op het braakliggende terrein naast De Bolle Olifant een
tijd lang stil geweest. Dinsdag 17 juli vond een meedenkavond plaats over een nieuw plan.
Initiatiefnemers van de bijeenkomst waren architectenbureau Van Manen en de eigenaren van de
grond, VOF Vennephout (een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaar Timpaan en van Luling
Vastgoed).
Tijdens de meedenkavond werd de eerste schets gepresenteerd van een nieuwbouwplan dat 45
woningen en zo'n zestig parkeerplaatsen omvat. Hugo van Luling, directeur van Van Luling Vastgoed
Aalsmeer, gaf aan met deze plannen terug te keren naar de plannen van 2002.
'Wij willen nu een bestemmingswijziging van kantoorpanden naar woningen voor vooral starters met
een variabel in te vullen oppervlakte van 60 tot 120 vierkante meter voor een prijs vanaf 140.000
euro.'

Variatie
'Als er aanleiding is voor meer variatie voor meer doelgroepen kunnen wij dat naar wens alsnog
aanpassen', legde Ruud van Roossen van ontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout verder. 'Maar voor
een bouwvergunning moet eerst blijken dat er dit plan draagvlak is.'
Nathasja van Rijn is projectontwikkelaar en verkoopmanager bij Timpaan. Zij presenteerde de avond
waarop belangstellende omwonenden en potentiële kopers aanwezig waren. 'Voor dat draagvlak
hebben wij deze avond georganiseerd. Wij willen vanavond een dialoog voor de invulling.'
Reuring
Paul Bakker, directeur van PGM Bakker en mede-eigenaar van de grond: 'Hiermee is er eindelijk weer
reuring en gesprekstof. Iemand moet toch het initiatief nemen. Belangrijk is dat wij banken
meekrijgen die willen financieren. Maar woningen in het centrum hier zullen altijd verkocht worden.
Centrumverdichting is altijd een goede zaak. Nu bouwen zal de woningen bovendien 20 procent
goedkoper maken dan over 2 jaar.' Het ontwerp moet vergelijkbaar worden met het gerealiseerde
complex Hartinghove in de Beinsdorpstraat.
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Athur Blauw en Thea Meulders zijn geen potentiële kopers maar wonen tegenover het project boven
De Symfonie. 'Dit eerste ontwerp moet wel meer allure krijgen en beter gaan passen in de
dorpskern', aldus Blauw. 'Het moet echt speelser. Alleen die prachtige bomen moeten dan echt weg.'
Centraal
'De gevel moet speelser en het groen moet zichtbaar blijven', vult Meulders bij. 'En die
benedenwoningen zouden uitspanningen met terrasjes moeten worden.' De familie Ramcada is wel
potentieel koper. 'Wij willen graag gezellig centraal met al die winkels wonen. Wij zijn tevreden met
dit moderne ontwerp. Maar het definitieve ontwerp is moeilijk in te schatten.'
Belangstellenden kunnen zich melden bij Timpaan of Van Luling Vastgoed.
http://www.dichtbij.nl/haarlemmermeer/regio/artikel/2392790/opnieuw-bouwplannen-voorvenneperplein-.aspx

2013 Initiatiefgroep DINKC wordt opgericht.
https://hoofddorp.vandaag.nl/vennepers-richten-denktank-op/
19/4/2013
De Initiatiefgroep Nieuwe Kom Centrum (DINKC) kwam vorige week voor de derde keer samen. De
groep wil een breed draagvlak creëren om gemeente en projectontwikkelaars te stimuleren invulling
te geven aan de kale vlaktes in het centrum van Nieuw-Vennep. ‘Door de crisis staan alle plannen nu
te lang in de ijskast’, aldus oprichter Frans Tol.

2013 CDVP “Kastanjerapen op het Venneperplein”
7 november 2013 In datzelfde jaar buigt het CDVP zich over kastanjerapen op het Venneperplein
http://cdvp.nl/wp-content/uploads/2013/11/Motie-CDVP-Kastanjes-zoeken-Venneperpleiningetrokken.pdf
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 7 november 2013,
Constaterende dat:
Naast horecagelegenheid Friends aan de Venneperweg kastanjebomen staan, die niet tot hun recht
komen in een braakliggend terrein;
Deze bomen nog geen 30 meter van het Venneperweg af staan;
Door de verplaatsing van de kastanjebomen, het braakliggend terrein aantrekkelijker wordt voor
nieuwe ontwikkelingen.

2014 NIEUW VENNEP - De PvdA wil een tijdelijk park in het centrum van Nieuw Vennep.
http://www.meerradio.nl/article/pvda-wil-tijdelijk-park-nieuw-vennep
5 JUNI, 2014
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De lokale fractie van de partij wil het college middels een motie dwingen vaart te maken met het
invullen van de kale plekken in het dorp.
Volgens fractievoorzitter Chris Vonk kan braakliggend terrein met eenvoudige middelen worden
omgetoverd in een klein park.
Het lijkt de PvdA een goed idee om verplantbare bomen uit te graven en in een tijdelijke bomenbank
te plaatsen, tot een definitieve locatie is gevonden.
De PvdA vraagt het college om uiterlijk in het najaar met een concreet plan te komen.

2017 KHN Haarlemmermeer stuurt brief aan College-B&W
https://www.khn.nl/stream/brief-khn-haarlemmermeer-aan-college-bw.docx

KHN geeft aan dat er in Nieuw Vennep op dit moment geen behoefte is aan een tweede
centrumplein.
2017 – Initiatief wordt weer opgepakt door de Dorpsraad - Dit overzicht wordt gecreëerd om zo de
braakliggende terreinen weer onder de aandacht te brengen bij verschillende instanties
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BIJLAGE 1 NOTA B&W / Raadsvoorstellen overzicht project Venneperplein
Venneperplein
Raadsvoorstel, 21 april 2005, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 100kb)
https://onlinehaarlemmermeer.nl/bis/Archief_Raadsplein_2001_2014/Raad_2005/Raadsplein_21_april_2005/
Vergaderoverzicht_21_april_2005/
project Venneperplein worden toegevoegd aan de grondexploitatie Nieuwe Kom. Financiële middelen
Investering De investering voor de realisatie van het Venneperplein bedragen ca. 6,69 miljoen euro inclusief de
vervanging van het rioolgemaal op het Venneperplein. Indien het Venneperplein niet
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raad 2005 > Raadsplein 21 april 2005 > Vergaderoverzicht
21 april 2005 > Raadssessie > Ruimtelijke Ordening
Realisatie Venneperplein
Nota ter bespreking, 03 augustus 2015, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 895kb)
eisen Venneperplein. Het programma van eisen is als bijiage toegevoegd. De vervolgstappen die nodig zijn
worden verder uitgewerkt, om te komen tot de feitelijke realisatie van het Venneperplein en de regulering van
het parkeren. - 2 - Doelstelling Venneperplein Als uitgangspunt voor het te ontwikkelen
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raad 2004 > Agenda 18 november 2004 > Agenda 18
november 2004 > Raadssessie > Ruimtelijke Ordening
f. Venneperplein
Raadsvoorstel, 21 april 2005, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 100kb)
project Venneperplein worden toegevoegd aan de grondexploitatie Nieuwe Kom. Financiële middelen
Investering De investering voor de realisatie van het Venneperplein bedragen ca. 6,69 miljoen euro inclusief de
vervanging van het rioolgemaal op het Venneperplein. Indien het Venneperplein niet
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raad 2005 > Raadsplein 21 april 2005 > Vergaderoverzicht
21 april 2005 > Raadsvergadering > Stemmingen
Sessie Venneperplein 18 nov
Verslag, 03 augustus 2015, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 31kb)
van het Venneperplein, op basis van voorlopige inzichten. Eerst geef ik het woord aan de heer Wolsink van de
Dorpsraad Nieuw-Vennep om in te spreken 2. Venneperplein De heer WOLSINK: Dank voor de gelegenheid om
hier onze visie over de huidige stand van zaken rond het Venneperplein te kunnen weergeven
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raad 2004 > Agenda 18 november 2004 > Agenda 18
november 2004 > Raadssessie > Ruimtelijke Ordening
Raadssessie Venneperplein 13 april 2006
Verslag, 13 april 2006, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 79kb)
na het Venneperplein wordt behandeld. Zoals het er nu uitziet is het al een levensgevaar- lijke situatie voor
fietsers. En als er straks bouw verkeer overheen gaat rijden wordt het nog gevaarlij- ker. We hopen eigenlijk
dat de brug eerder wordt gerealiseerd dan het Venneperplein. De VOORZITTER: Dank
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raad 2006 > Raadsplein 13 april 2006 > Verslagen
Raadsplein 13 april 2006

Haarlemmermeer Raadssessie Venneperplein 21 apriloff
Verslag, 21 april 2005, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 72kb)
Realisatie Venneperplein 21 april 2005 gekomen. Maar wij zijn er nog lang niet. De ontwikkeling van het
centrum zelf zal ook zeker nog een decennium duren. Toen wij vorig jaar van ondernemers, die voor een
belangrijk deel mee de dragers zullen zijn van de ontwikkeling van het Venneperplein, signalen
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raad 2005 > Raadsplein 21 april 2005 > Verslagen
Raadsplein 21 april 2005
Definitief ontwerp Venneperplein raadssessie 11 januari 2007
Verslag, 11 januari 2007, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 73kb)
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over het Venneperplein en wij hierover op 25 januari a.s. kunnen stemmen. Verslag raadssessie Definitief
ontwerp Venneperplein 11 januari 2007 12 Ware het niet dat er nog naar verschillende zaken kritisch zal
worden gekeken en uw opmerkingen zullen worden meegenomen. Over de vragen over de fietsenrekken
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raadsplein 2007 > Raadsplein 11 januari 2007 > Verslagen
Raadspein 11 januari 2007
Keuze uitwerking visie naar ontwerp Venneperplein
Nota ter kennisname, 30 maart 2006, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 3127kb)
kwaliteit Venneperplein gebied door na de onderhavige besluitvorming in gesprek te treden met de
ondernemers en investeringen op private grond aansluitend aan het plein te stimuleren passend in het
Venneperplein ontwerp. Onderwerp Venneperplein ontwerp Volgvel 7 Acht belangrijke aandachtspunten
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raad 2006 > Raadsplein 30 maart 2006 > Vergaderoverzicht
30 maart 2006 > Raadsvergadering > Opening Raad en Vragenuur > 2 Vasttelling van > Lijst ingekomen
brieven stukken ter kennisname
Verslag raadssessie 21 april 2005 realisatie Venneperplein
Verslag, 21 april 2005, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 43kb)
Realisatie Venneperplein 21 april 2005 VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE
HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 21 APRIL 2005 Onderwerp: Realisatie Venneperplein in Nieuw-Vennep
Tijd: 21.00 – 22.00 uur Voorzitter: Mw. L.M.W. van Velsen-Nelissen Aanwezig zijn de leden: Mw. D. Abbas
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raad 2005 > Raadsplein 21 april 2005 > Vergaderoverzicht
21 april 2005 > Raadssessie > Ruimtelijke Ordening
18 Motie - CDVP - Kastanjes zoeken Venneperplein - ingetrokken.pdf
Motie, 07 november 2013, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 293kb)
op het Venneperplein De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 7 november 2013,
Constaterende dat:  Naast horecagelegenheid Friends aan de Venneperweg kastanjebomen staan, die niet tot
hun recht komen in een braakliggend terrein;  Deze bomen nog geen 30 meter van het Venneperweg
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raadsplein 2013 > Raadsplein 7 november 2013 > Moties en
amendementen
Definitief ontwerp Venneperplein, Raadssessie 11 januari 2007 700840
Raadsvoorstel, 11 januari 2007, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 4978kb)
grondexploitatie van Venneperplein. Dit bedrag wordt vervolgens als taakstellend budget ingezet voor de
werkzaamheden aan dit deel van de Venneperweg. Doelstelling Venneperplein Doel van het project
Venneperplein is dat een mooi nieuw plein voor de Vennepers wordt gerealiseerd, de Venneperweg
verkeersluw wordt
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raadsplein 2007 > Raadsplein 11 januari
2007 > Vergaderoverzicht 11 januari 2007 > Raadssessies > Openbare buitenruimte integraal buurtbeheer
en kernenbeleid
d. Plan van aanpak en raadskrediet Venneperplein 2005/17995
Raadsvoorstel, 14 juli 2005, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 53kb)
raadskrediet Venneperplein Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Steller Jurgen Bomas Collegevergadering 28
juni 2005 Raadsvergadering Inleiding In de raadsvergadering van 21 april is het voorstel
herontwikkelingsproject Venneperplein aangenomen. Het Venneperplein is de voorkamer van de Nieuwe
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raad 2005 > Raadsplein 14 juli 2005 > Vergaderoverzicht 14
juli 2005 > Raadsvergadering > Stemmingen
Verslag Raadsvergadering 26 juni 2014
Verslag, 18 augustus 2015, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 774kb)
Harmonieplein, het Venneperplein? Het is fijn dat u zo pleit voor horeca maar in de kern Nieuw-Vennep is er
bar weinig aandacht voor van het college. Daar liggen… Mevrouw ABBAS: Ik heb inderdaad ook gezegd dat er
hier en daar planken zijn waar stukken al te lang op liggen en inderdaad is de prins met de …
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raadsplein 2014 > Raadplein 26 juni 2014
Verslag Raadsvergadering 7 november 2013
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Verslag, 07 november 2013, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 607kb)
op het Venneperplein. Dat zijn heel grote kastanjebomen. Nu zijn kleine en middelgrote bomen redelijk goed
te verplaatsen, maar grote bomen die je verplaatst – en dit zijn echt heel grote – hebben een heel groot risico
dat ze het niet gaan overleven. Dus het is uitermate zonde om dat te doen. Dat ….
home > bis > Archief Raadsplein 2001 2014 > Raadsplein 2013 > Raadsplein 7 november 2013
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BIJLAGE 2. ZUIDERDREEF
Verslag Raadssessie Vragensessie 6 april 2017
Nota ter kennisname, 06 april 2017, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 97kb)
https://zoeken.haarlemmermeer.nl/?q=zuiderdreef+piepschuim&ref=bis&thema=&limit=25&presentation=rel
evance
…aan de Zuiderdreef en de Hoofdweg. Dat perceel is afgezet om te voorkomen dat er nog meer vandalisme
plaatsvindt, maar wat blijkt nu? Er wordt daar nu afval gedumpt en niet zomaar, maar elke dag, kar- tonnen
dozen, afval, maar ook bijvoorbeeld piepschuim en we weten allemaal dat als piepschuim uit ….
home > bis > Raadsplein 2017 inclusief stukken > Raadsplein 6 april 2017 > Verslagen Raadsplein 6 april
2017
Beantwoording schriftelijke vragen van Lid van der Veer over energieneutrale nieuwbouw
Nota ter kennisname, 18 mei 2017, bron: Haarlemmermeer Raadstukken , (grootte: 797kb)
de hoek Zuiderdreef/Hoofdvaart in Nieuw-Vennep, mogelijk andere projecten). Andere projecten zijn bijna
energieneutraal (AQUAradius, circa 60 woningen) of aardgasvrij (Zuiderhoeven, 100 woningen). Bij weer
andere projecten proberen wij met ontwikkelaars op allerlei energie- én andere duurzaamheidaspecten …
home > bis > Raadsplein 2017 inclusief stukken > Raadsplein 18 mei 2017 > Agenda en
stukken > Raadsvergadering > Opening mededelingen brieven > 2 Vaststelling van > c Lijst van ingekomen
brieven en stukken ter afhandeling > Brieven van college aan raad reeds verzonden
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