Dorpsraad 2.0
Dorps- en wijkraden worden anno 2019 niet hip maar ouderwets gevonden. Hierdoor is de
belangstelling om deel te nemen in zo’n raad minder. Een trend die past in de individualisering van
onze huidige samenleving. In ons dorp is wijkraad Linquenda gestopt en houdt wijkraad Getsewoud
een winterslaap.
De Dorpsraad Nieuw-Vennep bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en heeft zich intern beraden over
de ontstane situatie.
Stoppen is voor ons geen optie, wij blijven doorgaan.
We blijven bij diverse overleggen druk uitoefenen en aandacht vragen voor aanpak van de Nieuwe
Kom en invulling van braakliggende terreinen. Binnenkort krijgen we te maken met invulling van
woningbouw op het industrieterrein Pionier en oriënteren wij ons samen met de gemeente over de
nieuwe wijk Getsewoud-West.
In 2017 hebben we de verantwoording genomen door de stichting Kinderboerderij Dierenvreugd
onder te brengen in onze dorpsraad.
Vorig jaar verschilden we van mening met de gemeente over Park21. Daarbij stonden niet alle
politieke partijen te applaudisseren, maar kregen we wel veel steun vanuit de Vennepse bevolking en
organisaties.
Op ons verzoek wordt de nieuw aan te leggen rotonde bij het station veiliger, mede dankzij inbreng
van de fietsbond Haarlemmermeer. Dit zijn zo maar een paar punten uit ons programma.
Andere successen van afgelopen jaren:







Gratis 24 uur parkeren bij station
Doortrekken van Spoorlaan richting N207
Komst van Jeugdland
Voorjaarsbloeiers langs Hoofdvaart en in vele andere grasvelden in het dorp
Renovatie van het van Haeringen plantsoen
Oprichting van de Harmoniekoepelcommissie

Wij gaan door!
Wij gaan als dorpsraad door, maar met een modernere aanpak. DR 2.0 zoals we het noemen.
We zijn niet saai maar pakken zaken aan. We verzanden niet in kleine details zoals scheve
stoeptegels, dat kunnen mensen zelf melden. In ons reguliere overleg met de gemeente schromen
wij niet om kritiek te leveren en alert te blijven op het beleid of plannen die van invloed zijn op de
leefomgeving van de bewoners van Nieuw-Vennep.
In onze nieuwe opzet Dorpsraad 2.0 willen we graag met nieuwe mensen werken die vanuit hun
hobby of werk kennis van bepaalde zaken hebben, maar zich niet willen binden aan bijwonen van
allerlei “verplichte” vergaderingen. Deze experts willen we graag horen over bepaalde zaken,
begeleiding van een kortlopend project, of advisering over een bepaald onderwerp.
Interesse? Meer informatie? Of aanmelden voor onze nieuwsbrief?
Mail dan naar secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl

