
Dorpsraadvoorzitter Marcel Klein kijkt vooruit. 

De Dorpsraad heeft komend jaar vier belangrijke thema’s: 

Nieuw Kom 
Pionier 

Park21 
Nieuw-Vennep -West 

Nieuw Kom 
De Nieuwe Kom, oftewel ons dorpscentrum,  is al jaren een doorn in het oog van 

vele Vennepers. Mede door samenwerking met de winkeliersvereniging staat de 
Nieuwe Kom weer op de kaart bij het college van B&W. Klein vindt de aanblik 
van de Venneperstraat en Poststraat met zijn verpauperde panden en 

leegstaande winkels een gênante vertoning. Het college is nu aan zet en we 
hopen dat alle betrokken partijen nu ook inzien dat er bewogen moet worden. De 

druk op de woningmarkt is hoog en wij hebben een enorm kale vlakte in ons 
dorpscentrum. Dat is niet te rijmen. Het is dus een prioriteit van de dorpsraad 
om druk op de ketel te houden bij het college van B&W. 

Pionier 

In de eerste helft van 2020 zal met een masterplan en bestemmingsplan 
duidelijk worden hoe dit gebied eruit zal gaan zien. De eerste stap zal het 
Westerkwartier zijn (ex Argo drukkerij terrein) waar naar verwachting in het 1e 

kwartaal mee begonnen gaat worden. 

Park 21 

We zijn als dorpsraad altijd duidelijk over Park21 geweest.  Het moet een 
recreatiegebied worden voor de lokale bewoners, groen, bomen en water zijn 

daarbij de sleutelwoorden. Het college van B&W zal in begin 2020 met een visie 
komen, die we grondig zullen bestuderen en er zo nodig op reageren.  

Nieuw-Vennep–West  
In begin 2020 wordt een klankbordgroep geformeerd met ook bewoners uit 

Beinsdorp en Lisserbroek. Ontsluiting van de wijk, scholen, winkels, openbaar 
vervoer en energieneutraal bouwen zijn daarbij de uitdagingen. 

Trots 
Met trots kijkt Klein naar de dorpsraad Nieuw Vennep waar met veel passie en 

plezier gewerkt wordt aan allerlei thema’s. Complimenten hierbij aan alle leden 
van de dorpsraad voor hun inzet en resultaat.  
Hierbij zijn we ook vooral aan het onderzoeken hoe we met optimaal resultaat 

maar wel op een efficiënte en leuke manier kunne n bijdragen aan het 
verbeteren van de samenleving.  

 

Met dank aan Frans Tol van het Witte Weekblad. 

 

 


