Interview van Witte Weekblad december 2020
Een zwarte bladzijde is omgeslagen, Nieuw-Vennep kan de blik op de toekomst
richten. Scheidend dorpsraadvoorzitter Marcel Klein en zijn opvolger Martijn
Schouten hebben alle vertrouwen dat hun optimisme terecht is en hopen dat dit zal
doordringen tot alle rangen en standen in het dorp.

Op de grens van 2021 blikken de twee terug en kijken vooruit. Klein stopt per 1
januari en is blij dat er nog voor het einde van zijn voorzitterschap begonnen gaat
worden met de facelift van het centrum. "Een jaar geleden maakte ik een lijstje van
doelen voor 2020, bovenaan stond het centrum. In de loop van dit jaar heb ik
meerdere keren geroepen dat er voor 31 december begonnen moet worden met de
sloop van bouwvallige panden, en hoewel deze deadline net niet werd gehaald, is het
zeer prettig dat de sloopkogel in de eerste week van januari aan het werk gaat. Het
doel is bereikt. Eindelijk een nieuw begin."
Goede nummer twee op de verlanglijst is woningbouw, en ook daarover zijn de
voorzitters positief. Alle hobbels zijn weg om te beginnen met de bouw van 2.000
woningen op het Pionier-Bolsterrein, vooral appartementen. Klein: "Mooi hierbij is de
uitgebreide participatie tussen ondernemers, bewoners en dorpsraad. Heel
transparant gaat dat er aan toe. Er moet wel goed gelet worden op de
betaalbaarheid voor starters, wat door de huidige prijsontwikkeling in gevaar komt.
Ook de gefaseerde bouw is een punt van aandacht. Bewoners lopen het risico jaren
in bouwoverlast te zitten."

"Wat betreft woningen in Getsewoud-West ben ik minder positief, dat gaat nog wel
even duren. Ook de plannen met Park 21 die we voor dit jaar hadden, zijn, mede
door corona, op de lange baan geschoven. De behoefte in Haarlemmermeer aan
recreatiegebied blijft en zal alleen maar toenemen."
Schouten stelt dat genoemde doelen op de agenda blijven staan. "Komend jaar
speelt de start van de renovatie van het centrum. Hoe gaan we wat aanpakken? Ik
streef ernaar dat eind 2021 de bouw in volle gang is en dat er een plan ligt wat
betreft parkeren en verkeersstromen. Er zijn belangrijke stappen gezet, maar we
zullen moeten doorpakken. Nieuw aandachtspunt is de stankoverlast van Waeles
Foundry aan de Hoofdweg Oostzijde."
"Als ik verder kijk, dan streef ik er naar over vijf jaar een mooi ontwikkeld centrum
voor Nieuw-Vennep, volop gerealiseerde woningbouw op het Pionierterrein en dat er
grote stappen gemaakt zijn op het gebied van energietransitie. Verder moet dan de
kloof tussen gemeentebestuur in Hoofddorp en bevolking van Nieuw-Vennep beslecht
zijn, en plaats hebben gemaakt voor een vruchtbare samenwerking."

Beide bestuurders zijn overtuigd dat dit geen ijdele hoop is. De neuzen staan nu
overal dezelfde kant op. Klein: "Als je ziet hoe Wilma Wonen en andere
ontwikkelaars vol gas geven voor een beter centrum, dan ziet het er goed uit. Zeker
omdat de ook gemeente, met name wethouder Mieke Booij en haar team, prima
werk hebben verricht de laatste maanden."

"We zijn best kritisch geweest het afgelopen jaar, en hebben vol de media gezocht
met onder andere in september een pittige open brief naar het gemeentebestuur.
Dat heeft gelukkig goed uitgepakt. Het zorgde voor reuring in het raadhuis en gaf
iedereen een duwtje in de goede richting."
Het optimisme komt net op tijd, want de bevolking van Nieuw-Vennep verviel in
cynisme en apathie. Er kwam zelfs een heuse ondergrondse actiegroep, die zich uitte
in de vorm van hatelijke strips en kaarten. Klein: "Te begrijpen. Maar het werd te
onvriendelijk. Ik discussieer liever over de inhoud. Op een gegeven moment ging de
aandacht van gemeente en projectontwikkelaars te veel naar het gemor."
Schouten: "Het is van belang dat we met z'n allen in gesprek blijven. We zullen ook
in 2021 de publiciteit niet schuwen. Maar laten we hopen dat er snel weer
bijeenkomsten kunnen plaatsvinden, zoals tijdens het dorpsraadcafé dat we elk jaar
hebben. Er zijn grote digitale stappen gemaakt, toch willen we komend jaar liefst
weer persoonlijk met de mensen in Nieuw-Vennep praten en horen wat zij vinden
van de ontwikkeling."
"Gelukkig hebben we veel betrokken mensen hier. Als je ziet wat er ondanks de
coronacrisis allemaal is bereikt, dan geeft mij dat veel vertrouwen voor de toekomst.
Er is een billboard geplaatst aan het begin van de Venneperstraat met daarop de
geschiedenis van Nieuw-Vennep met oude locatiefoto’s. Samen met de OVHZ en
Oranjevereniging Beatrix hebben we kerstverlichting aangebracht in het centrum.
Pier K heeft een etalage gepimpt, en er zijn bankjes in het centrum geplaatst. En
vooral: als je denkt aan alle evenementen die dit jaar niet zijn doorgaan, hoeveel

vrijwilligers daar eigenlijk voor nodig waren geweest, dan realiseer ik me goed hoe
levendig Nieuw-Vennep is en dat er mooie toekomst voor ons ligt."
Klein voegt daaraan toe het enthousiasme voor de dorpsraad. "Tegen alle
ontwikkelingen in Haarlemmermeer in, is onze club zelfs gegroeid." Schouten: "Maar
vrijwilligers met een hart voor het dorp zijn nog altijd welkom, bijvoorbeeld mensen
met verstand van groen, energietransitie, bouwkunde en Schiphol. Ze kunnen zich
melden via secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl.'
Het laatste woord is aan scheidend voorzitter Marcel Klein. "Ik maak graag van de
gelegenheid gebruik iedereen te bedanken met wie de dorpsraad de afgelopen jaren
heeft samengewerkt. Succes hangt met name af van deze samenwerking en met z'n
allen kunnen we Nieuw-Vennep een mooie toekomst geven."
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