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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), Han Warning (HW), Louise van Zandvoort (LvZ) 

Afwezig: Frans Engelander (FE) 
Gast: Arnout van de Ridder, Koos de Vries 
Onderwerp: Notulen vergadering Algemeen Bestuur 
Plaats en tijd: ‘t Trefpunt 19.30 uur, dinsdag 28 september 2021 

 

• 19.30 uur – Opening 

 

• 19.35 uur - Vaststelling agenda 

 

• 19.40 uur – Mededelingen 

▪ Nieuwsbrief gemeente warmtevisie: aanmelden tot morgenochtend met een visie. 
Dit is te laat voor de burger – Martijn neemt dit op met Paul 

▪ Gesprekken met Paul over jeugd(overlast). Iedereen wil wel wat regelen maar er is 
geen geld beschikbaar. Subsidies worden verminderd (40%) dan wel geheel 
afgebouwd (Jeugdland). Ook de BOA’s zijn niet altijd beschikbaar. 
Belanghebbenden is gevraagd om 25 oktober in te spreken bij de gemeente omdat 
we anders het paard achter de wagen spannen. 

▪ Vliegerweide: mail naar wethouder waarom het nog niet ontwikkeld is aangezien 
de plannen al in 2019 rond waren. Verantwoordelijke projectmanager gaat ermee 
aan de slag 

▪ QR-code verplicht voor het Trefpunt 
 

• 19.45 uur – Correspondentie: 
Nr. Omschrijving Afmelding 

1 Inwoner Veldbloemstraat – per mail beantwoord 

2 Inwoner Fietspad langs Noorderdreef – voor B&O overleg 

3 Inwoner Plaatsen van kunst – kubussen van keramiek. De kunstenares stuurt een 
ontwerp. Locatie is afhankelijk van de grootte 

4 Inwoner Kaalslag Getsewoud – telefonisch contact 

 

▪ 19.50 uur – Actielijst en vorige verslag: 
Nr. Omschrijving Actie Gereed 

1 Werven nieuwe leden – AB donateurs benaderen voor een 
actievere rol? 

Martijn 2021 

    

 Vorig verslag:  Akkoord   

 

• 20.15 uur - Bestuurszaken: 

▪ Document omgevingsvisie – zie bijlage: 

▪ Belangrijkste onderdelen: groen, (omgevings)lawaai, 

verkeerscirculaties (wegen en rotondes) 

▪ We gebruiken de MER. Piet checkt bij JVC en laat weten welke 

onderdelen zij ‘op zich nemen’. De rest kan dan bij G&G worden 

neergelegd en verdeeld worden. 

▪ Voor 25 oktober moeten we een standpunt formuleren. 

▪ Verkiezingscafé in februari 2022: 

▪ Mail is naar griffie gestuurd voor de data die passen in de agenda’s 

▪ Corrie, Willemijn, Han, Peter en Louise 
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▪ Martijn checkt bij de Oranjevereniging naar tv apparatuur welke bij 

de bingoavond is gebruikt zodat we voorbereid zijn om het 

eventueel online te organiseren 

▪ Verslag GO punten van vergadering 16 augustus: 

▪ Teleurstellend 

▪ Thema is veiligheid: 

▪ Drugs dealen – politie is niet op de hoogte (Er zijn geen 

meldingen binnengekomen – dit moet via 0800 nummer. 

Helaas wordt hier ook gefilterd en dus komt niet alles door). 

Rob Blom gaat de punten doorgeven aan de politie 

▪ Waar is de handhaving heen? Naar Hoofddorp? Paul gaat dit 

checken 

▪ Verkeerssnelheid controleren – lasergun ligt in Hoofddorp 

▪ Communicatie tussen gemeente en politie verloopt niet 

geruisloos 

▪ Nieuw-Vennep is nog veilig maar bewoners willen graag 

meer handhaving zien. Voorbeeld: kapotte auto’s bij 

Sarabande zijn gemeld en worden niet weggehaald, er 

wordt daar ook gedeald en er is overlast van dronken 

burgers – dit zorgt voor een gevoel van onvrede wat zijn 

weerslag heeft op de besluitvorming om daar ook 

flexwoningen te plaatsen en dat men daar weinig 

vertrouwen heeft in de handhaving (mocht dit nodig zijn) 

▪ Men kan ook melden bij ruimtelijke ordening 

▪ Centrum: 

▪ Dorpsraad heeft niets van doen met de cartoon in het WW 

▪ 99% zeker dat men aan de slag kan gaan in het centrum.  

▪ Wilma Wonen wacht op de oplossing van het parkeerbeleid vanuit 

de gemeente. De parkeernorm is gewijzigd en Wilma zou meer 

plekken moeten regelen. Dit is weer aangekaart om deze beslissing 

terug te draaien en de gemeente heeft dit gesteund. Ambtelijk 

apparaat gaat hierin ook mee (gewijzigde parkeernorm centrum 

Nieuw-Vennep) 

▪ Poststraat: niet alle grond is eigendom van de gemeente, dus hier 

moet nog wat werk verricht worden 

▪ Mogelijk nog bezwaren van eigenaren Symfonie en bewoners 

▪ Dan lijken alle barrières lijken te zijn geslecht; 2e kwartaal 2022: 1e 

paal? 

▪ Gemeente blijft regisseur en procesbewaker van dit onderwerp – 

dit valt onder M. Sedee. Jammer dat de gemeente niets meer meldt 

nadat de panden zijn gesloopt 
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Windturbines: zie bijlage 

Voorstel: vaststellen minimale grens ten opzichte van het dorp in verband met het 

windzoekgebied (stemmen in de vergadering), Zie PowerPoint - Detail zoekgebied. 

• Schadeloosstellingen voor diegenen die last hebben van de windturbines. 

• Geld wat beschikbaar komt als ‘bonus’ aan het dorp/centrum laten toekomen. 

• Helaas niet gestructureerd gecommuniceerd 

• Zijn we het eens met de grens – Ja → We maken dit bekend aan Meerwind en de 

gemeente. Ook plaatsen we het op onze website.  

• Indien bewoners reageren zullen we hen meenemen in de besluitvorming en 

discussie 

 

 

• 20.45 uur – Pauze 

 

• 21.00 uur – Financiën 

▪ Financieel staan we er nog prima voor 

▪ Postbus is opgezegd 

▪ Stand (samen met Oranjevereniging) bij Bruna voor signeersessie van 

boek van Ben 

▪ Kerst: Marlène heeft de betrokkenen gemaild over kerstversieringen. JVC 

neemt dit over. Dit moet wel naar verhouding zijn met wat andere 

betrokkenen willen spenderen (Oranjevereniging, BiZ en OVHZ). 1e 

zaterdag van november wordt er versierd met de zaken die we allemaal 

nog over hebben van vorig jaar. Marlène, Ben en Mart willen meehelpen 

bij het ophangen van het een en ander. 

 

• 21.10 uur – Commissies: 

▪ JVC  

▪ Komende maandag vergadering digitaal 

▪ Laatste lichtpuntje, serie van 21 weken wordt afgesloten. 

▪ Koepelcommissie: kerstmarkt organiseren? Omdat het open is (dus 

niet binnen hekken – want dan moet er een QR code gecheckt 

worden) zou het mogelijk zijn. Afhankelijk of doorstroming mogelijk 

is terwijl er muziek wordt gemaakt en eten wordt genuttigd – 

wel/geen QR code? Wordt verder uitgezocht. 

▪ Bij doorgang hiervan komt er een Glühwein stand van de DR 

  



 

 

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

secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl 
www.dorpsraadnieuwvennep.nl 

 
 

4 
 

▪ Groen en Grijs 

▪ 3 klankbordgroepen: NVW, Welgelegen en Pionier-Bols: ervaringen 

zijn gedeeld 

▪ Reacties op masterplan Pionier-Bols kunnen worden doorgegeven 

aan Han. Drie aandachtspunten:  

▪ gecombineerd werken en wonen – bestaande vervuilende 

bedrijven moeten elders een plek vinden en dat zal moeilijk 

zijn 

▪ Verkeerscirculatieplan: Plan 2040 voor verkeer is mooi – 

maar wij willen actie op kortere termijn zien voor de huidige 

problematiek. Men heeft het per klankbordgroep over 

verkeer en er is geen overzicht voor het grote geheel. 

▪ Lagere parkeernorm wordt gehanteerd – bij de 

klankbordgroep wordt er aan getwijfeld of dit haalbaar is. 

▪ Achterstallig onderhoud Venneperhout. Dit hoger op de agenda te 

krijgen ondanks dat het van Staatsbosbeheer is. We willen dit 

hoger op de prioriteitenlijst zetten en dat er druk wordt uitgeoefend 

vanuit de gemeente. Ideeën? Geef het door aan G&G 

▪ Plek voor bomen te planten: inbrengen bij B&O 

▪ Extra vuilcontainers: er zit een chip in – zo worden alleen deze 

containers geleegd. Maar mogelijkheid dat men per kilo gaat 

betalen zou ook kunnen….. dit moeten we in de gaten houden 

▪ Trello is opgeschoond 

▪ Waeles 

▪ Meting in augustus gedaan 

▪ SGS heeft een maand te tijd gehad om alle cijfers in een rapport te 

melden 

▪ OD moet dit dan toetsen – hier komt ook een rapport van welke 

dan wordt aangeboden aan de wethouder. In de gaten houden 

wanneer wat klaar is en gecommuniceerd kan worden 

▪ Energietransitie – deze is opgeheven 

▪ Dierenvreugd 

▪ 15 september vergadering gehad:  

▪ Proces donateurs 

▪ Activiteiten zijn geannuleerd 

▪ Uitbreiding samenwerking HVC 

▪ Rabobank clubactie voor uitbreiding Konijnorama 

▪ Storneringen opnieuw incasseren 

▪ Harmoniekoepel 

▪ Last van vandalisme in de koepel: lamp stuk en plank losgerukt. 

Rob Leen gaat dit repareren met cc naar Paul 
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• 21.30 uur – Publiciteit 

▪ Windturbines 

▪ Korting subsidie Jeugdland – Martijn overlegd met Jeugdland en komt met een 

stuk tekst  

▪ Dierenvreugd 

▪ Postbus opgezegd 

▪ Boekje Ben 

▪ Bewoners kunnen melden via …. 

▪ Pionier-Bols stukje – Han schrijft dit 

▪ Is iedereen geabonneerd op de nieuwsbrief? Je kunt je aanmelden bij Peter. 

 

• 21.45 uur – Rondvraag 

▪ Datum ‘vergadering’ december niet vastgesteld – borrelen – locatie vaststellen 

▪ Google agenda houden we aan. Zelf informatie ophalen 

▪ Wie wil naar de ‘dag van de Raden’ komen: melden bij secretariaat 

 

• 21.45 uur - Sluiting  

 
 

 


