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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 (MvanS, pm), Mart van Staveren 
(MvS), Louise van Zandvoort (LvZ) 

Afwezig: Frans Engelander (FE), Han Warning (HW) 
Gast:  
Onderwerp: Notulen vergadering Algemeen Bestuur 
Plaats en tijd: ‘t Trefpunt 19.30 uur, dinsdag 29 juni 

 

• 19.30 uur – Opening 

 

• 19.35 uur - Vaststelling agenda 

 
• 19.40 uur – Mededelingen:  

▪ Marlène heeft het erg druk, zij doet even een stapje terug 
▪ Wat de halsbandparkiet betreft zoeken we nu ook contact met de Olmenhorst en van 

Reeuwijk 
 

• 19.45 uur – Correspondentie: 

 
Nr. Omschrijving Afmelding 

1 Inwoner Verkeerssituatie Hoofdweg Westzijde – aangekaart en gemeente lost dit op 

2 Inwoner Fietsgedrag – is gedrag, moeilijk te sturen 

3 Inwoner Compliment Manifest 

4 Inwoner Gedachte doortrekken Helsinkilaan 

 

• 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 

    

 Vorig verslag:  Akkoord   

 Wat weten we van de crisis- en herstelwet? En gasvrij maar 
hoe staat het met CO2-vrij? 

Mogelijk kan een adviserend referendum hierbij helpen 

  

 

• 20.15 uur - Bestuurszaken: 

• Inspraakmoment Lyda: 

▪ Verhaal goed kunnen doen over duizendknoop en halsbandparkiet 

▪ Meldpunt exoten wat Japanse duizendknoop is wenselijk en dat 

men een beleid daarop gaat maken - net zoals de berenklauw 

▪ Probleem halsbandparkiet wordt niet als zodanig herkend 

• Manifest Nieuw-Vennep 

▪ Alle politieke partijen zijn het eens met de inhoud van het Manifest 

▪ Maar: de windturbines komen er 

▪ Woningbouw – inspraakmoment van de HAP in Nieuw-Vennep is 

een goed teken! 

▪ Afvalproblematiek lijkt minder? 

▪ Nieuw-Vennep op de kaart gezet bij de verkiezingsprogramma’s 
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• Flexwonen 

▪ Oosterdreef:  

1. Volkstuinen krijgen een langere verhuurperiode dan een 

huidige jaarlijkse termijn 

2. Oranjevereniging krijgt ook de gevraagde toegangsweg 

(nooduitgang crossterrein) 

3. Eindoordeel ligt bij Schiphol 

▪ Sarabande: 

1. Wij zijn het er niet mee eens dat er achteraf met de 

bewoners overlegd wordt 

2. Vandaar bericht richting Raad en Wethouders 

3. Niet iedereen was ‘amused’ 

• Gebiedsoverleg 24 juni 

▪ Jeugd (12-18 jaar):  

1. In detail uitwerken om een oplossing te vinden voor de 

overlastgevende jeugd (achter HVC en Symfonie), vooral 

veel verbaal geweld 

2. Wens jeugd zelf: een ‘eigen’ plek tegenover Jeugdland 

3. En zijn niet genegen om deel te nemen aan zaken die 

georganiseerd worden 

4. Gemeente praat alleen met Maatvast en Meerwaarde. 

Zouden ondernemers iets kunnen betekenen? 

Oranjevereniging ziet daar wel wat in, OVHZ niet 

5. BiZ zag niet zoveel problemen 

▪ Veel informatie over VANG 

• Klankbord Pionier-Bols van 22 juni. Ben en Han 

▪ Paul Heuberger is hier erg blij mee, vele betrokkenen zoals 

gemeente, DR, bewoners, bedrijven en een verkeersexpert 

▪ Parkeernorm is nog onbekend, er is sprake van een mobiliteit hub 

(=garage) – dus niet meer parkeren voor de deur. Is dit reëel? 

▪ Autoluw maken van de Staringstraat – echter zitten daar vier 

autobedrijven 

▪ Onderzoek Noorderdreef-Hoofdweg moet ook worden meegenomen 

▪ Goede discussies - Masterplan wordt in september naar de raad 

gestuurd 

• Klankbord NVW – 7 juli. Frans, Ben, Han en Mart 

▪ Stedenbouwkundige vervolgsessies 

▪ Start: Begin (februari) 2023  

▪ Participatie staat in hoog vaandel 

▪ Infrastructuur: Hoe gaan de verkeersstromen lopen? Er is namelijk 

(nog) geen rekening gehouden met extra wegen uit Nieuw-Vennep 

▪ Plannen leggen naast het document van Frans 

• Park21 van 28 juni: Mart en Willemijn 

▪ Concept MER voor de basisvariant (voor 2030) 

▪ Doorborduren bij klimpark en Dirk Molenaar, daarna: welke boer 

wil meewerken? 

▪ 3 plannen: Grond halen uit plaatselijke projecten, gekozen voor 

variant 2: 

1. 2 meter ophogen met accenten tot 4 meter 
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2. Gemiddeld 25 cm, met accenten van 3 tot 4 meter 

3. Vlak met accenten van 2 meter 

▪ Waterplan wordt gewijzigd: flexibel peil 

▪ Festivals? Tussen spoor en Rijnlanderweg, 135 dB - Parkeren bij 

N207 en dan met pendelbussen naar het terrein. Voor 

mindervaliden, kinderwagens e.d. moeten er wel parkeerplekken 

dichtbij komen en verharde toegangswegen. 

▪ Reactie voor 30 juli –  

1. Grond: optie om minder grote heuvels te realiseren – dan is 

het ook eerder klaar met minder CO2 uitstoot 

(vrachtverkeer wat grond moet verplaatsen) 

2. Evenemententerrein: lusten en lasten duidelijker aangeven 

voor de 3 à 4 keer meerdaagse en ook losse eendaagse 

evenementen 

3. Vanuit G&G maken we een voorstel en dat laten we 

circuleren. Optie 3 (geen vervuilde grond op onze schone 

polder) en qua evenementen: zo min mogelijk overlast voor 

de gemeente Nieuw-Vennep. Of geluidswal/geluidsschermen 

in de buurt van het spoor 

• Windturbines 

▪ Besluit is genomen, zoekgebied bekend 

▪ Voorstel: Visualisatie: windturbines op een kaart zetten en kijken 

wat acceptabel is. Dit wordt aangekaart in de vergadering van 31 

augustus. Dan kunnen we voorsorteren voor wat we bij de 

gemeente willen aankaarten over hoeveel, hoe ver en hoe hoog en 

wat is er bekend over (laagfrequent) geluid e.d. 

• Etentje 25 augustus, 18.00-18.30 uur, maximaal 20 personen bistro 

Jacques 

 

• 21.00 uur – Pauze 

 

• 21.20 uur – Financiën 

• Budget 2022 – JVC en G&G is binnen, moet voor 1 augustus ingediend 

worden 

 

• 21.25 uur – Commissies: 

• JVC  

▪ Project bakken: deze zijn geverfd en gevuld door Gert-Jan. Graag 

vanuit de DR melden 

▪ Lichtpuntjes: 8 verhalen zijn geplaatst, nog 4 in voorraad en nog 8 

toegezegd 

▪ Nieuwe bakken: zodra de Venneperstraat klaar is willen we nieuwe 

bakken plaatsen. Dit moet wel nog eerst worden aangekaart bij 

Marcel Leek. Mart checkt wie de bakken zou kunnen leveren 

▪ Kerst: eerder beginnen met versieren i.o.m. BiZ en OVHZ 
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▪ 65 jaar DR: zaterdag 25 september: Combinatie van jubileum DR 

en ‘einde’ corona tijdperk – klein (muzikaal) evenement (samen 

met Maatvast’s burendag). We zoeken nog een toepasselijke naam. 

▪ Wel moeten we ook nog checken of je anderhalve meter 

moet aanhouden, adresregistratie en/of testen  

▪ Er wordt een tent geplaatst – wat kunnen we daar 

organiseren? JVC gaat dit verder uitzoeken. 

• Groen en Grijs 

▪ Datacentres: Groen Links gaat checken of drinkwater wordt 

gebruikt 

▪ Zijn er bewonersbrieven die niet in het weekoverzicht staan – meld 

het bij het secretariaat 

▪ Bomen Spoorlaan: krijgen we daar nieuwe voor? 

▪ Maaibeleid: verslag volgt 

▪ Vanwege bezuinigingen wordt alles een niveau lager worden 

ingeschaald – check bij G&G 

• Waeles 

▪ Er zijn veegmonsters genomen 

▪ Eind augustus komen er nieuwe metingen 

▪ SGS is een onafhankelijk bureau die dit onderzoek leidt – indien er 

niets uit het onderzoek komt, zullen we dit ook dienen te 

accepteren 

▪ Helaas communiceert Waeles zelf (nog) steeds niet met de 

omgeving 

• Energietransitie  

• Dierenvreugd 

▪ Openstelling voor maximaal 30 bezoekers op anderhalve meter 

▪ Kiosk open bij voldoende beschikbare vrijwilligers 

▪ Hopelijk kan Halloween gevierd worden 

• Harmoniekoepel 

▪ Zie JVC 
 

• 21.30 uur – Publiciteit: 
• Flexwonen 

• Dierenvreugd 

• Han: oproep participatie klankbordgroep NVW 

• Waeles en OD 

• Bakken geverfd en nieuwe beplating 

• Juli: geen DR overleg 

 

• 21.45 uur – Rondvraag 

• Paul vraagt DR leden om een standpunt innemen t.a.v. tolerantie (jeugd) 

• MER presentatie wordt doorgestuurd naar het secretariaat – dit kan worden 

doorgestuurd.  

• Park21: 15 miljoen euro is geoormerkt, rest moet komen van particulieren, 

sponsors e.d. 

• Kalender: standaard toevoeging in weekberichten, agenda en notulen 

• Ook moeten we prioriteiten stellen in het aantal verzoeken wat tot ons komt 

 

• 22.00 uur - Sluiting  
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Bijeenkomsten: 

Januari Februari Maart 

11: B&O 3: Chatsessie zoekgebied 4: Netwerklunch 

20: Halfjaarlijks overleg DWR 4: Netwerklunch 8: B&O 

27: Chatsessie zoekgebied 8: B&O 23: A4 Burgerveen N14 

 11: DR & Sedee: Waeles 22: Webinar Participatieve Democratie 

 18: Gebiedsoverleg 31: Gesprek Participatieve Democratie 

 

April Mei Juni 
1: Netwerklunch 3: B&O 3: Participatie Bennebroekerweg 

12: Participatie Flexwonen 31: Psychisch kwetsbaren 9. Halfjaarlijks overleg DWR 

14: Polderlinten  14: Duurzame voedselketen 

22: Gebiedsoverleg  15: Accommodatieplan 

22: Netwerkstudie H’meer 2040  15-16-17: Webinars wonen 

  24: Gebiedsoverleg 
  22: Klankbord Pionier-Bols 
  28: B&O 
  28: Info Park21 

 

Juli Augustus September 
7: Klankbordgroep NVW 24: DB  

 25: Etentje  

 31: AB  

   

   

   

   

 


