Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
Voor een betere woon- en leefomgeving

Aanwezig :
Afwezig
:
Gasten
:
Onderwerp :

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
T: 06-53777980
E: secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl
I: www.dorpsraadnieuwvennep.nl

Peter Bootsman (PBm), Corrie van Breemen (CvB), Ben Haspels (BH), Jan Kiel (JK, secr), Truus Klerk (TK,
pm), Marcel Klein (MK, vz), Willemijn van Klingeren (WvK), Piet Kwak (PK), Lyda Rodenhuis (LR), Mart van
Staveren MvS), Louise van Zandvoort (LvZ).
Monique Beelt (MB), Joop van der Burg (JvdB), Frans Engelander (FE), Krijn Goudzwaard (KG).
Martijn Schouten, Rob Schreuder, Ton Vervaart, Maarten Treep.
Verslag vergadering Algemeen Bestuur 27 november 2018

Opening
Voorzitter Marcel Klein het allen hartelijk welkom. De heren Schouten, Schreuder, Verhaart zijn aanwezig uit mogelijke
belangstelling voor een bestuursfunctie.
Vaststelling agenda
Toevoeging – punt 6. I Rotonde Oosterdreef - Venneperweg
Mededelingen
PBm – Wellicht een belangstellende voor de commissie Groen en Grijs. Hij zal verder contact opnemen met betrokkene.
Correspondentie
Ontvangen
a. Samenvoeging Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer i.v.m. logo gemeente website
b. Plan van Aanpak Onderzoek haalbaarheid gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West
c. Bewonerscommissie Bosstraat – Achteruitgang buurt sociale huur
Verstuurd
a.
Opzegging postbus stichting Dierenvreugd
Verslag en actielijst vergadering algemeen bestuur 25 oktober 2019
Verslag - Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Actielijst – Punt 1 afgehandeld.
Bestuurszaken
a. Evaluatie Dorpsraadcafé – De goedbezochte (± 150 bezoekers, waarvan ± 100 belangstellenden) avond is
uitstekend verlopen. De onderwerpen leegstand Venneperstraat, ontwikkelingen centrum en Park 21 leverden prima
interactie op tussen de aanwezige politieke partijen en de bezoekers. De politieke partijen konden zo vlak voor de
gemeenteraadsverkiezingen hun verkiezingsprogramma nog even goed onder de aandacht brengen.
De contacten met de politiek/gemeenteraad/gemeente blijven onderhouden, met als eerste actie een overleg met de
leden van de nieuwe gemeenteraad.
b. Plan van Aanpak Onderzoek haalbaarheid gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West - De collegenota ‘Plan van
Aanpak Onderzoek haalbaarheid gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West’ is door het college vastgesteld. Dit
onderwerp is door de dorpsraad op de agenda van het gebiedsoverleg Nieuw-Vennep geplaatst met het verzoek om
een toelichting en met name voor het participatietraject.
c. Kerstboom – Het eigenaarschap is onduidelijk en is als agendapunt ingediend voor het gebiedsoverleg. De lichtjes
zullen op dinsdag 11 december, vóór aanvang van de eindejaarsvergadering, om 17.30 uur door de dorpsraadleden
worden ontstoken.
d. Ontwikkelingen Nieuwe Kom – De informatieve “rondleiding” door wethouder Horn leverde meer vragen op dan
antwoorden. Het onderwerp is geagendeerd voor het gebiedsoverleg Nieuw-Vennep.
e. Informatie gesprekken luchtvaart/Schiphol – De gesprekken zijn als zeer teleurstellend ervaren, mede door de
opvallende afwezigheid van de lokale overheid. De landelijke politiek/lokale overheden staan positief tegen over de
groei van Schiphol en vinden daarbij milieuorganisaties en omwonenden tegenover zich. Het wachten is op de
publicatie van Het herhaaldelijk uitgestelde MER.
f. Leven in Nieuw Vennep/project Etmaal Nieuw-Vennep – Het conceptdraaiboek is gereed en zal z.s.m. ingevuld
worden. De opnamen worden uitsluitend gemaakt met de mobiele telefoon door deelnemers (dorpsraadleden en
inwoners) aan het project. Het uiteindelijke resultaat zal een videofilm van circa 20 minuten moeten worden
gemonteerd door een professioneel bureau.
g. Vergaderdatums 2019 en vergaderlocatie – Het vergaderschema wordt goedgekeurd. De vergaderlocatie moet nog
worden bepaald.
h. Eindejaarsvergadering – de vergadering wordt gehouden bij restaurant Lotus, aanvang 18.00 uur.
i. Rotonde Oosterdreef-Venneperweg – De informatiebijeenkomst werd als enigszins rommelig ervaren, mede door
het ontbreken van duidelijke tekeningen.
Pauze
Financiën
De subsidies voor participatie en activiteiten 2019 zijn door de gemeente goedgekeurd. Na jaren van aanhoudend pleidooi
hoeft er achteraf geen verantwoording over de besteding gegeven te worden. De gemeente voert uiteraard wel
steekproefsgewijze controle uit.
Commissies en Wijkraden (standaard spreektijd commissie is 5 minuten)
a. Commissie JVC – De Koepelcommissie is volop bezig met de organisatie van de kerstmarkt voor , ca. 31 kramen,
op het Harmonieplein. Voor de opbouw en afbouw van de kramen en niet de tenten, worden nog vrijwilligers
gezocht. Aanmelden bij Piet Kwak. Zie verder het verslag van de commissie van 21 november 2018.
b. Commissie Groen en Grijs – Bij het HVC wordt een enorme verkeersoverlast ervaren, veroorzaakt door ouders die
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c.
d.
e.
10.
11.

12.

leerlingen met de auto naar school brengen. De commissie is in gesprek met alle partijen om de overlast te
verminderen. Om alle activiteiten/onderwerpen overzichtelijk te houden is de commissie aan het onderzoeken of het
online programma Trello daar aan bij kan dragen.
Commissie Dierenvreugd – Op 16 december organiseert Dierenvreugd wederom een kerstmarkt. Ook hier zijn
vrijwilligers van harte welkom.
Wijkraad Linquenda – Niet aanwezig
Wijkraad Getsewoud – Niet aanwezig

Publiciteit
Big band Pier K, LBBL, nieuwe rotonde?
Rondvraag
LR – Omwonenden van de oude moskee naast het KIOS-terrein vrezen vandalisme en verval van het gebouwtje. Onder
de aandacht van het gebiedsmanagement brengen.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.20 uur en wenst allen wel thuis.
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Omschrijving

Actie

Gereed

Eindejaarsvergadering bij restaurant Lotus; buffet.
Aanvraag Fruittuinen nabij Veldenwijk ter hoogte van IJweg via
SocialSofa ingediend t.b.v. leefbaarheid buurt en sociale
verbondenheid tussen bewoners; toekenning afhankelijk nominatie en
stemming inwoners.
Gesprek met aftredende bestuur wijkraad Linquenda over opheffing
wijkraad
Dorpsraad 2.0: MK in gesprek met jongerenwerkers en
gebiedsmanagement om jeugd/jeugdgemeenteraadsleden te betrekken
bij werk dorpsraad. MB wil hierbij graag betrokken worden.
Werving penningmeester, secretaris en externe voor afvaardiging
ORS
Vrees voor verval/vandalisme van oude moskee naast KIOS-terrein
bespreken met gebiedsmanagement
Informatieve rondleiding Maatvast in januari of februari. Datum
volgt z.s.m.
Onderzoek financiële middelen bewonersonderzoek 2017 in
samenspraak met het gebiedsmanagement.
Video-impressie voor LINV m.b.v. Beijer Communicatie; deelname
geïnteresseerden in werkgroep.
Werving nieuwe leden. Volledig lidmaatschap of adviseur.
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