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Aanwezig: Peter Bootsman (PB),  Corrie van Breemen (CvB), Frans Engelander, (FE), Ben Haspels 
(BH), Marlène Hogervorst (MH), Marcel Klein (MK, vz), Lyda Rodenhuis (LR), Martijn 
Schouten (MS, pm), Mart van Staveren (MvS), Louise van Zandvoort (LvZ), Jan Kiel (JK) 

Afwezig: Willemijn van Klingeren (WvK) en Piet Kwak (PK): online 

Gast: Han Warning 
Onderwerp: Agenda notulen Algemeen Bestuur 

Plaats en tijd Het Trefpunt of via Google om 19.30 uur, dinsdag 30 juni 2020 

 
• 19.30 uur – Opening 
• 19.35 uur - Afscheid Jan Kiel 

• 19.45 uur - Iedereen akkoord met toetreden Han Warning 
 

 
• 19.35 uur - Vaststelling agenda 

 
 

• 19.40 uur - Mededelingen 

 
 

• 19.45 uur – Correspondentie: 
 

Nr. Omschrijving Afmelding 

1 *** Op zoek naar website Getsewoud – Antw. Is er niet meer 

2 *** Gastgezin leerling HVC – Antw. Is afgewezen 

3 Inwoner Nieuw-Vennep 1 (starters) woningzoekende: zorg over hoge prijzen 

4 Inwoner Nieuw-Vennep 2 Idem – Antw. Wij gaan niet over prijzen maar kaarten het aan 

5 Inwoner Nieuw-Vennep 2 Bedankt DR voor tip om contact op te nemen met de politiek 

6 Inwoner Nieuw-Vennep 3 Wil gesprek over Nieuwe Kom - Louise gaat 6 juli samen kijken 

7 Geïnteresseerde in DR Zij komt kijken in AB en G&G in augustus 
 

• 19.50 uur – Actielijst en vorige verslag: 
 

Datum 
verslag 

Omschrijving Actie Gereed 

29-01-19 Informatieve rondleiding Maatvast her-planning MK/AB 2020-09 

27-03-18 Werving extern voor afvaardiging ORS AB 2020 

29-01-19 Ontwikkelingen rond Getsewoud blijven volgen DB/AB 2020 

25-04-17 Werving nieuwe leden - Volledig lidmaatschap of adviseur AB 2020 

    

28-01-20 Schone grond verklaring Park21 en IJweg 1365 - Antwoord 
Paul? 

MK 2020-08 

 Dezelfde evenementen meerdere keren – Marcel bespreekt 
met Paul (denk bijv. aan 3 Halloween evenementen) 

MK 2020-8 

 
• 20.15 uur - Bestuurszaken: 

• Gedragscode Whatsapp 

• Inhoudelijk gebruiken voor afstemming en niet voor delen van 

informatie. Dat laatste liever via de mail. 

• Een losse ‘chitchat’ app wordt aangemaakt met alle namen. Je kunt 

zelf beslissen of je hier deel van wilt blijven uitmaken. 

• Wel transparante discussie en goed opbouwende feedback geven 

• Presentatie Nieuw—Vennep West (NVW) van Frans – klankbordgroep 

• Frans neemt ons mee in zijn gedachtegang over de klankbordgroep 
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• Wat wordt er van ons verwacht? Waar kunnen wij wat van vinden? 

Hebben wij invloed?  

• Levensloopbestendige wijk: opvang, scholen, jeugdvoorzieningen, 

ondernemingen (werk), bejaardenhuizen 

• Diversiteit in woningen (geen Vinex – alleen maar wonen), 

starterswoningen, tiny houses, duurzame, toegankelijke woningen, 

voldoende huurwoningen 

• Leefbaarheid: je rijdt door NV en ziet een versnipperd gebied qua 

voorzieningen – is dit aantrekkelijk? Is dit leefbaar? 

• Kostendiscussie tussen gemeente en projectleiders 

• Zodra deze discussie niet echt gevoerd wordt zal de klankgroep 

niet worden opgericht 

• Corrie: Welke demografische ontwikkelingen verwachten wij? 

• Martijn: het is een laaggelegen gebied dus moet het worden 

opgehoogd. Of anders meer wateropvang 

• Han: Verschil tussen 3000 en 4000 woningen heeft ook te maken 

met de waterdruk 

• Peter: Wordt het wel aantrekkelijk qua wijk? Geen echte 

starterswoningen qua prijs. Pre-fab een mogelijke oplossing? 

• Martijn: veel vrije kavels (zoals in Almere) combineren met 

andersoortige woningen 

• Corrie: hoe zijn de percentages verdeeld van koop en (sociale) 

huur? 

• Jan: Tudor huizen/President: gemeentelijk beleid: buitenkant 

aantrekkelijk en binnenkant ‘proppen’ ze vol. 

• Frans: kunnen wij aangeven welk ‘thema’ wij willen? 

• Martijn: kunnen we met dit onderdeel erbij ervoor zorgen dat het 

één geheel wordt? Qua type bouw. Zie reclamebord voor de 

Pionier: het wijkt niet teveel af van de ‘rest’ van de Venneperweg. 

Meer eenheid, herkenbaarheid 

• Mart: verbetering in de ontsluiting, IJweg is nu al te druk 

• Peter: eerst moeten de bouwers het met elkaar eens zijn en dan 

pas kun je ontsluiting verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld: snel met 

de fiets naar de Zuidtangent of station 

• Lyda: Of Zuidtangent door laten lopen naar NVW 

• Frans: in de klankbordgroep moeten er verkeersstromen mee 

worden genomen 

• Marlène: bij bouwverkeer heb je ook goede infra nodig. Gaat dat 

ook over de IJweg? Er is geen voetpad langs de IJweg, alleen fiets 

en auto. Wielrenners, hardlopers en recreatief fietsen zitten elkaar 

in de weg. Frans heeft het gecheckt maar de gemeente wilde dit 

niet 

• Er is nu nog landbouw– klopt: de grond is al jaren geleden verkocht 

volgens Mart 

• Frans: kunnen we de boerderijen behouden?  

• Mart: wijkjes bouwen aan de IJweg – 28 en 22 woningen als 

particulier initiatief 

• Karakteristieken: 
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• Corrie: wonen, kinderen naar school, naschoolse opvang – er moet 

meer zijn 

• Han: in ontwerp al rekening houden met de toekomst: in 1 gebouw 

meerdere functies 

• Marcel: Dit moet NV breed worden neergezet, niet alleen in NVW 

• 2000 woningen in Lisserbroek, 3500 woningen in NVW en 2000 in 

de Pionier 

• Peter: een ontmoetingscentrum voor de verschillende functies 

• Marlène: Er is niet veel waar je naar kunt uitwijken indien je iets 

wil organiseren wat je binnen kunt doen 

• Corrie: doelgroep spreiding?  

• Martijn: indien we een duidelijk beeld hebben van onze wensen en 

dit kenbaar maken bij de gemeente (voordat de klankbordgroep 

begint) 

• Frans: dan hebben we geen troef meer? Is dat een probleem? 

• Marlène: indien ze na de presentatie er niets mee doen kun je dat 

anders presentaties 

• Peter: de ontwikkelaar kan aangeven of hij/zij handjes en voetjes 

kan geven aan ons plan  

• Corrie/Peter: Soort woningen geeft aan waar je voor kiest: 

appartementen voor jongeren, huis met tuin voor gezinnen, enz. 

• Frans: CBP kan mogelijk zaken voorspellen en trends 

• Marlène: dit moet je dan meenemen 

• Peter: Ik verwacht dat er meer jongeren komen, alleenstaanden en 

stellen 

• Corrie/Marlène: Deze werken vaak niet in NV 

• Peter: ouderen willen dichtbij het centrum komen wonen 

• Marlène: Kinderen die bij ouders nog thuis wonen 

• Jan: ouderen trekken naar centrum dus meer verkeersstromen in 

centrum. Argo terrein is 4x overtekent. In de woningen die 

achterblijven zullen niet de kinderen komen die nu op de 

zolderkamer zitten 

• Martijn: Je wil geen betonachtige wijk. Dus een goede mix 

• Willemijn: Kan er een ‘knarrrenhof’ komen? https://knarrenhof.nl 

• Frans: Vul de formulieren in met ideeën en stuur deze naar Frans of 

Louise. Dan wordt het document verder 

• Marcel: Strategie maken in augustus met de klankbordgroep NVW van de 

DR (Mart, Ben en Frans. Marcel als back-up) en dan samen zitten met 

Paul. Gemiddeld lopen dit soort trajecten 10-15 jaar 

 

• Kerstcommissie (DR, OVHZ en BiZ): Piet haakt aan, wie wil helpen? 

• Naar aanleiding van de ‘discussie kerstboom’ 

• In samenwerking met de BiZ (Remco en Gert-Jan (slager en Copy 

Partners) wordt pas volgend jaar echt opgericht 

• Maar wel nu al nadenken over wat er mogelijk is 

• Ook een evenement aan verbinden 

• Mart en Marlène haken aan 

• Organogram – kan op de site 

• Data van aftreden – iedereen gaat door: periode wordt aangepast 

https://knarrenhof.nl/
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• Dierenvreugd   

• Paul Bakker sponsort tweederde van het speeltoestel 

• Alle cliënten mogen weer komen 

• Marcel gaat bloemen en taart brengen als ‘welkom terug’ omdat in 

de afgelopen tijd de kinderboerderij is bestierd door 3 personen  

• Klankbordgroep Pionier Bolsterrein: 

• Sessies zijn geweest 

• Paul Heuberger en Ben Perdaan hebben aangegeven ze er graag 

nog twee à drie personen bij willen hebben van de DR: Ben, Han en 

Peter willen hieraan deelnemen 

• Tijdsbesteding en invulling is nog onbekend 

• Energie (transitie) commissie (Lyda, Marlène en Peter):  

• Naar augustus verplaatsen 

• Martijn gaat een begeleidend schrijven als vertrekpunt 

• Lastig thema, verwachtingen gaan managen 

• Hangt samen met klimaat en milieu – moeten we het samenvoegen 

en breder inzetten? Of wordt het dan teveel? 

• Inhoud in de commissies en proces en structuur kan buiten de 

commissie om maar moet dan daarna wel weer gecommuniceerd 

worden binnen de commissie 

 

 

• 20.45 uur - Pauze 

 

• 21.15 uur – Financiën 

• Subsidie, geen verantwoording over dit jaar 

• Voor volgend jaar kun je hetzelfde aanvragen 

• Martijn gaat 23 juli naar H-dorp voor informatieavond 

• Voor volgend jaar moeten we meenemen hoe de stand van zaken zij  voor 

Getsewoud 
 

• 21.25 uur – Commissies: 

• JVC – geen vergadering 

• Groen en Grijs – Charlotte van der Mey video doorsturen naar leden, 

Schiphol, fietsen met de burgemeester, Trello aanpassingen 

• Energietransitie 

• Dierenvreugd 

• Harmoniekoepel – Piet heeft overleg over vergunningen of er een 

kerstmarkt mogelijk is 

• Dorpscafé: vergadert in juli online 

• Kleine Vennep: Halloween event? Kannibaliseert met andere (dezelfde) 

evenementen – bespreken met Paul 

• Fietsen met burgemeester: alle zaken die wij van belang vinden zijn door 

Paul genoteerd en men komt erop terug. We kunnen meer ruimte nemen 

voor onze zaken en dan van tevoren wel goed voorbereiden. 
 

• 21.45 uur – Publiciteit: 

• 1 aparte nieuwsbrief over het centrum en 1 reguliere 

• Han schrijft een stukje over zichzelf 

• Afscheid Jan 
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• Kinderboerderij: foto van bloemen en taart 

 

• 21.55 uur – Rondvraag 

• Politie en BOA’s komen niet naar de kleurenspeeltuin 

• Eiergruis op de ramen 

• Gesprek bij Doorbraak 6 juli 
 

• 22.20 uur - Sluiting  


