Van de voorzitter
Beste vrienden van de Dorpsraad,
Graag hadden wij u uitgenodigd om samen met ons het 65e geboortejaar van de Stichting
Dorpsraad Nieuw-Vennep te vieren. Helaas steekt COVID-19 ook hier een spaak tussen de wielen.
Dit neemt niet weg dat alle Vennepers trots mogen zijn op 65 jaar inzet en betrokkenheid bij het
verfraaien en beter maken van ons mooie dorp. In deze nieuwsbrief kunt u een samenvatting van
onze belangrijkste wapenfeiten lezen. Maar naast deze feiten zet een grote groep vrijwilligers zich
vele dagen in met groen, het verbeteren van verkeerssituaties en overleg met de gemeente over
onderhoud en veiligheid. Tevens richten wij ons ook op de toekomst met vraagstukken over de
energietransitie en toekomstige woningbouw.
65 jaar Dorpsraad betekent ook 65 jaar inzet van vrijwilligers en ik hoop dat u, samen met mij,
iedereen wilt bedanken die zich belangeloos inzet voor ons dorp. Daarnaast willen wij u bedanken
als donateur, belanghebbende en (gevraagd of ongevraagd) adviseur van de Dorpsraad. Met al uw
energie en inzet wordt Nieuw-Vennep nog mooier.
Het komende jaar wordt een belangrijk jaar. Er ging gejuich op in het dorp toen de sloophamer
werd gehanteerd in het verpauperde centrum. Nu gaan we voor nieuwbouw en wij hopen dan ook
dat de gemeente en de projectontwikkelaar tot een finaal akkoord komen en dat de eerste paal
geslagen gaat worden. Samen met de ontwikkelingen bij Pionier Bols, de Doorbraak en alle andere
kleine bouwprojecten in de gemeente betekent dit dat er veel staat te gebeuren in het dorp. Dit is
goed nieuws voor de leegstand in de Symfonie, en komen er (eindelijk) meer woningen voor
Vennepers. Dit zal ook betekenen dat wij als Dorpsraad actief betrokken zijn om te zorgen voor
een goede verkeerscirculatie, dat er rekening wordt gehouden met wensen van bewoners en, waar
nodig, ook de gemeente een zet in de goede richting te geven.
Wilt u graag meedoen? Dat kan. We kunnen altijd meer mensen gebruiken die zich willen inzetten.
Uw inzet kan klein zijn (als adviseur) maar u kan ook lid worden van het Algemeen Bestuur om u
meer te verdiepen in bepaalde vraagstukken. We hebben nu een team van vijftien mensen en dus
kan de tijdsbesteding goed verdeeld worden met Dorpsraad collega's. Ook hebben we een
gezellige groep die inspireert door de vele inzichten en meningen. Kortom: doe mee en breng de
Dorpsraad naar haar 75-jarig bestaan!

Groet, Martijn Schouten
Voorzitter

Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep 1956 – 2021
65 jaar in vogelvlucht
Een notariële acte van 24 augustus 1956
beschrijft de oprichting van de Stichting
Dorpshuiswerk Haarlemmermeer-Zuid
(SDHZ). Het doel hiervan was om het sociaalcultureel werk te bevorderen en
ontspanningsmogelijkheden te bieden aan de
bevolking. Herbert Vissers (oprichter Vicon
landbouwwerktuigfabriek, het tegenwoordige
Kverneland), dominee Jan van Boven en
huisarts Ewout van de Weg waren de
initiatiefnemers.
We beschrijven 65 jaar Dorpsraad in
vogelvlucht.
In de jaren vijftig veranderde het boerendorp
Nieuw-Vennep naar een welvarend dorp met
arbeiders. De boeren wilden liever niet dat
arbeiders gingen werken bij de Vicon; dat
maakte arbeid duur.
En de eerder genoemde initiatiefnemers
maakten zich zorgen over de onrust in het dorp
- zodoende werd de SDHZ opgericht.
Het eigenlijke doel was om een dorpshuis in
het leven te roepen en Herbert Vissers nam het
voortouw. Men ging kijken hoe andere dorpen
hun zaken hadden geregeld.
Halfweg jaren vijftig was het de toenmalige
burgemeester J.F. Jansonius die in een
vertrouwelijke nota pleitte voor wijk- en
dorpsraden. “Het was daarom ook nodig om
belangstelling voor allerlei publiekelijke
belangen te activeren”.
Als adviesorgaan, want de gemeenteraad
bepaalde wat er ging gebeuren.

Eén van de eerste wapenfeiten van de SDHZ
was het verkrijgen van financiële steun voor
muziekvereniging Irene. In 1962 werd een
groot jeugdfestival gehouden. Een festijn
waarbij 1250 kinderen zich uren vermaakten
en uiteraard ontbrak het muziekkorps Irene
niet.

Vespohal en zwembad
Het dorpshuis kwam er echter niet omdat de
kerken hun eigen accommodatie realiseerden:
De Ring, het Trefpunt en De Rank. Het geld
dat Vissers hiervoor beschikbaar had gesteld,
honderdduizend gulden, kreeg een andere
bestemming: de bouw van een sporthal.
In januari 1969 vond de officiële opening van
de Venneper Sporthal (Vespohal) plaats. Een
andere lang gekoesterde wens ging later in
vervulling - in mei 1970 kreeg Nieuw-Vennep
zijn zwembad. Het bad moest wel één meter
korter zijn dan in Hoofddorp - want anders had
je twee wedstrijdbaden in de
Haarlemmermeer.

Vijf jaar later kwam er een hertenkamp in
Nieuw-Vennep. Burgemeester van Stam
opende op 30 augustus 1975 de
kinderboerderij die later de naam
Dierenvreugd ging dragen.

Bestaansrecht
De naam Stichting Dorpshuiswerk
Haarlemmermeer-Zuid bestaat niet meer en is
de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
geworden. Wat al die jaren een rode draad is
geweest, is ontplooien van initiatieven.
Door de inspanning van de Dorpsraad kon het
Ontmoetingscentrum zijn deuren openen. Dit
pand is inmiddels gesloopt en is er aan het
Harmonieplein een nieuw
Ontmoetingscentrum neergezet. In 1978 werd,
samen met omliggende dorpen, een
demonstratieve fietstocht met meer dan
duizend schoolkinderen naar het raadhuis
georganiseerd om te pleiten voor een snellere
aanleg van meer fietspaden. In het jaar daarop
werd langs de Venneperweg begonnen met de
aanleg van het eerste fietspad. Langzaam
groeide het besef bij de gemeente dat
fietspaden in dit gebied noodzakelijk zijn.

Coffeeshop

.
Het oude logo van het Ontmoetingscentrum
wordt naar het nieuwe OC gebracht (2011)

Dorpsvlag
Bij het veertigjarig bestaan in 1996 schreef de
Dorpsraad een ontwerpwedstrijd uit voor een
eigen dorpsvlag. En op zaterdag 2 november
van dat jaar kon de toenmalige burgemeester
van Houwelingen voor het eerst het groengele
dundoek hijsen.
Hobbyschilderes Sandra Kapteijn bedacht het
ontwerp. Een beeldmerk met beperkt
kleurgebruik en een simpel lijnenspel waarin
Nieuw-Vennep goed herkenbaar is. Het groene
veld staat voor de polder, de zwarte lijn voor
de Venneperweg en de blauwe lijn voor de
Hoofdvaart. Het gele vlak vertegenwoordigt
het centrum.

In 2009 liepen de gemoederen in het centrum
van ons dorp hoog op omdat B&W
voornemens was een vergunning af te geven
voor een coffeeshop aan de Venneperweg.
De Dorpsraad heeft daar, samen met
omwonenden, een juridische kwestie van
gemaakt. De rechtbank deed in november
2011 uitspraak: de gemeente mocht geen
vergunning afgeven.

Andere zaken waar de Dorpsraad NieuwVennep een rol in heeft gespeeld:





Doortrekking van de N207 en later het
doortrekken van de Spoorlaan.
Komst Jeugdland in het Venneperhout.
Gratis de eerste 24 uur parkeren bij het NS
station.
De komst van de muziekkoepel op het
Harmonieplein (in 2014).
Bekende evenementen in de koepel zijn de
5 mei vieringen, Full Colour festival en de
kerstmarkten.

Recent
De recente jaren waren turbulent.
De Dorpsraad manifesteerde zich uitgebreid
door zijn eigen mening te ventileren over
PARK21 en de plannen van de gemeente om
daar mogelijke industriegrond te importeren
om de benodigde heuvels te creëren.
Een duidelijk geluid uit Nieuw-Vennep hoe
wij denken over ons leefmilieu. Vanaf 2019
hebben we ons ingezet tegen de verloedering
van ons dorp, met name de vele braakliggende
terreinen en de winkelleegstand in de
Venneperstraat. In ons jubileumjaar mochten
we het heugelijke feit meemaken dat Wilma
Wonen, Green Real Estate, Paul Bakker en de
gemeente het met elkaar eens werden dat de
sloop van de panden tussen de Venneperstraat
en Poststraat kon beginnen. We hopen dat de
nieuwe plannen in 2021 nog worden
gepresenteerd.

Toekomst
Sgt. Wilson’s Army Show (2017)
In 2017 hebben we Dierenvreugd en de
stichting vriendenkring (voor de activiteiten)
onder onze vleugels genomen om zo de
toekomst van de kinderboerderij zeker te
stellen.

Ondertekening bij Dierenvreugd 2017

De komende jaren krijgt ons dorp te maken
met enorm veel bouwactiviteiten;
Venneperstraat, Bols-Pionier en kleinschalige
projecten zoals Op `t Hof, Veldbloemstraat en
Hof van Vennip.
Een uitdaging om het bouwverkeer via
bepaalde routes te laten verlopen. Niet
iedereen zal er blij mee zijn maar de roep om
woningen is groot en we hopen dat er
betaalbare woningen komen om beginners op
de woningmarkt ook een kans te geven.
Daar hebben we via de politiek vaak aandacht
voor gevraagd en het zal zeker bij de komende
gemeenteraadsverkiezing 2022 ter sprake
komen op een door ons te organiseren
verkiezingscafé.
Buiten al die bouwplannen blijven we alert om
het groene karakter van ons dorp zoveel
mogelijk te beschermen en de
toekomstbestendigheid ervan te behouden.

Wegvallen van wijkraden
De afgelopen jaren zijn de wijkraden
Linquenda en Getsewoud weggevallen en
wordt ons “werkterrein” steeds groter. Met
Dorpsraad 2.0 hebben we onszelf een leidraad
verschaft om niet te verzanden in bijzaken.
Belangrijk blijft de samenwerking met
gemeente, OVHZ en de Oranje Vereniging
Beatrix. Ook blijven we hameren op
participatie van omwonenden; wij kunnen
ideeën goed of niet goed vinden, het zijn de
direct omwonenden die er mee te maken
krijgen of ergens tegenaan kijken. Zij moeten
samen met de gemeente in overleg.

Jubileum
In 2016 hebben we uitgebreid ons 60 jarig
jubileum gevierd met zang, dans en vele
andere activiteiten voor jong en oud op het
Harmonieplein.
Nu, in coronatijd, kunnen we door de steeds
wisselende eisen die aan bijeenkomsten
worden gesteld helaas geen veilig evenement
organiseren op het Harmonieplein.

Dorpsraadsleden 2021 v.l.n.r.: Martijn
Schouten, Marc van Staveren, Piet Kwak,
Louise van Zandvoort, Han Warning, Ben
Haspels. Lyda Rodenhuis, Frans Engelander,
Willemijn van Klingeren, Eric van Haeringen,
Peter Bootsman Corrie van Breemen, Marlène
Hogervorst, Mart van Staveren.

