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Aanwezig: Peter Bootsman (PB), Corrie van Breemen (CvB), Ben Haspels (BH), Marlène 

Hogervorst (MH), Willemijn van Klingeren (WvK), Piet Kwak (PK), Lyda Rodenhuis 
(LR), Martijn Schouten (MS, vz), Marc van Staveren (MavS, pm), Mart van Staveren 
(MvS), Han Warning (HW), Louise van Zandvoort (LvZ) 

Afwezig: Frans Engelander, (FE) 
Gast:  
Onderwerp: Notulen vergadering Algemeen Bestuur 
Plaats en tijd: Online 19.30 uur, dinsdag 26 januari 2021 

 

• 19.30 uur – Opening 

 
 

• 19.35 uur - Vaststelling agenda 

 
 

• 19.40 uur – Mededelingen:  

▪ Goed nieuws: 

• Sloop start over twee weken 

• Riolering Spoorzicht 

▪ Participatiebijeenkomst Veldbloemstraat:  

• bij elke bijeenkomst komen er nieuwe bezwaren. Het laatste 

bezwaar is dat men nu de woningen 5 meter naar achteren 

verplaatst worden aangezien er bomen aan de balkonkant worden 

gerooid. Vraag: Kan er een vierde participatieronde worden 

georganiseerd? Dit kan als suggestie gegeven worden. 
 

 

• 19.45 uur – Correspondentie: 

 
Nr. Omschrijving Afmelding 

1 Bewoner (Ver)rommel(d) Venneperhout – meer druk op 

Staatsbosbeheer, echter helaas geen geld beschikbaar. Wel 
blijven monitoren. Aandacht via WW en HAP 

2 Bewoner Verzoek vervanging speeltoestellen La Traviataplantsoen. Ligt 
bij B&O 

3 DB Kernen Dit overleg is opgeheven. Nader overleg met Burgemeester en 

dorps- en wijkraden volgt 

 

• 19.50 uur – Actielijst en vorige verslag: 
 

Datum 
verslag 

Omschrijving Actie Gereed 

29-01-19 Ontwikkelingen rond Getsewoud blijven volgen DB/AB 2021 

25-04-17 Werving nieuwe leden - Volledig lidmaatschap of adviseur AB 2021 

    

28-01-20 Nieuwe grondstortingen IJweg 1365 - Antwoord Paul en Rik ?? 2021-01 

    

 Vorig verslag:  windmolens moet windturbines zijn. Verder 

akkoord. 

  

 

• 20.15 uur - Bestuurszaken: 

• Punten (gebiedsoverleg (GO) 18 februari 18.00 uur:  

▪ Parkeerbeleid en update centrum 

▪ Situatie wijkraad Getsewoud 

▪ Verkeerscirculatie 

▪ Zorg vanuit OVHZ over de huidige verkeerssituatie 
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• Presentatie windturbines door energiecommissie: 

▪ Zorg over de manier van participatie  

▪ Mogelijkheden maar onder voorwaarden en belemmeringen 

▪ Niet zozeer de vraag of ze er komen maar weer waar ze komen: 

Wat willen we als DR? Aangezien de informatie ‘onderweg’ 

verandert zonder dat de stakeholders daarover zijn geïnformeerd – 

dit moet eerst duidelijk worden. Noot: Vergoeding voor de 

bewoners 

▪ Martijn zal het ook met Paul bespreken wat het participatieproces 

betreft. Daarna kan de reactie door de energiecommissie worden 

verstuurd. 

• 20.45 uur - Pauze 

• Klankbordgroep Pionier - Bols:  

▪ Han, Ben (en ‘reserve’ Mart) wat is de stand van zaken n.a.v. 3 

december:  

▪ Aftrap en proces – 1x per kwartaal samenkomen 

▪ Westerdreefkwartier en bouwverkeer (halen en brengen) 

▪ Procedures en bouwtermijnen  

▪ Alle geledingen waren erbij betrokken 

▪ Eind dit jaar komt er een visie document van de gemeente met 

projectontwikkelaars 

▪ Accenten: BLVC - bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en 

Communicatie 

▪ 28 januari nieuwe bijeenkomst: de eerste ideeën over de 

toekomstige verkeersafwikkeling Pionier Bolsterrein 

• Dorpsraad bestaat in 2021 op 24 augustus 65 jaar – ideeën? 

▪ Denk er over na en laat het ons de volgende keer weten 

• Halfjaarlijks online overleg Dorps- en wijkraden Haarlemmermeer: 

▪ Marc: Interessante bijeenkomst over herverdeling subsidies:  

▪ Vaste aanvraag 2000 euro.  

▪ Sociaal culturele activiteiten, begroting vooraf indienen en 

50% vergoeding (maximaal 3500 euro)  

▪ participatieve activiteiten begroting vooraf indienen en 

100% vergoeding (maximaal 2500 euro) 

▪ Han: rapport rekenkamer over samenwerking tussen gemeente en 

dorps- en wijkraden: 

▪ Slecht geluisterd, slechte participatie, aanbevelingen zijn 

vanwege corona blijven liggen 

▪ Goede afspraken met gebiedsmanager met prioriteiten 

maken 

▪ Participatieve democratie: Communicatie tussen college, 

gemeenteraad, dorps- en wijkraden verbeteren. Daar komt 

een e-learning voor. 

▪ Echter: onduidelijk wie op het gemeentehuis nu waar voor 

verantwoordelijk is 
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• Overleg OVHZ en BiZ i.o. 

▪ Meer eenstemmigheid over en tussen de verschillende organisaties 

▪ Nu wel een agenda:  

▪ centrum met nadruk op bouwen 

▪ Doorbraak verder ‘af’ maken 

▪ Verkeersbeleid en verkeerscirculatie 

▪ Meer samenwerking en gezamenlijke activiteiten 

▪ Meer diversiteit in aanbod winkels 

▪ Piet en Marlène komen volgende vergadering met een voorstel 

• Dorpsraad 2.0 - Kan iedereen hierover zijn gedachten laten gaan? Ideeën 

kunnen bij het secretariaat worden neergelegd. 

• 21.00 uur – Financiën 

• Positieve begroting 

• 21.10 uur – Commissies: 

• JVC – vergadering in februari 

• Groen en Grijs 

▪ Aanzet verkeerscirculatie en parkeerbeleid 

▪ IJweg  

▪ B&O zaken 

▪ Rotonde schouw in Q1 

▪ Uitrit uit Symfonie wordt aangepast 

▪ Renovatie Herfstpark – bewonersbrief ligt klaar om na corona in 

gesprek te gaan 

▪ Halsbandparkiet document: Martijn bespreekt het met Paul 

▪ Martijn: Zuidtangent wordt verlengd – G&G zoekt het verder uit 

• Waeles: 

▪ Gemeente (en Paul) bespreken het eerst intern. DR wacht met 

(eigen) communicatie 

• Energietransitie  

▪ Regionale Energie Strategie (RES) 

▪ Voorbereiding over een volgende presentatie: opsturen persoonlijk 

jaarverbruik, inclusief bouwjaar en soort woning 

▪ Weet je wat het betekent indien je van het gas af moet gaan? 

▪ Meld het bij de energiecommissie 

• Dierenvreugd 

▪ Bonnen en taart gebracht voor de medewerkers 

▪ Fontein is stuk, ligt te reparatie bij Suidgeest 

• Harmoniekoepel 

▪ Onderhoud aan de Harmoniekoepel: vloer en grondwater 

▪ Lunch (in april) met Maatvast en Pier K over de komende 

activiteiten 

▪ Geen activiteiten 

• Dorpscafé  

▪ Plantenbakken worden geplaatst – planning 6 februari 

▪ Dorpscafé heeft afsluitende vergadering in februari 

▪ Pand Paul Hullenaar: Paul Heuberger checkt met Jamie Hooij of dit 

gebruikt kan worden voor project HVC 
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• 21.30 uur – Publiciteit: 

• 21 januari: enquête over energie 

• Verhaal voorzitter over plannen toekomst 

• Riolering Spoorzicht 
 

• 21.45 uur – Rondvraag 

• Trottoir toevoegen bij DR 2.0 infrastructuur 

• Bij opsturen jaarverbruik: inclusief bouwjaar en soort woning 

• Omgevingsvisie komt met een nieuw antennebeleid volgens Metropool 

Regio Amsterdam (MRA). Dan zouden we niet meer kunnen participeren. 

Belangrijk bij de uitrol van 5G 

• Zijn er ideeën om het Venneperplein op te leuken? Meld dit bij Mart, 

Marlène of Piet (of bij alle drie) 

 

• 22.00 uur - Sluiting 


