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Manifest voor Nieuw-Vennep 

 

Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep behartigt de belangen van alle Vennepers. Nieuw-Vennep verdient 
serieuze aandacht van alle politieke partijen.  Wij roepen hen daarom op om de volgende acht punten op 
te nemen in hun verkiezingsprogramma voor de verbetering van Nieuw-Vennep. Laat zien dat de belangen 
van Vennepers er toe doen! 

1. Super Wethouder voor het centrum 

De leegstaande panden zijn gesloopt, nu gaan we voor bouw aan de Venneperstraat, het 
middengebied en het marktgebouw! Te lang blijven de ontwikkelingen steken in nieuwe inzichten, 
beleidsplannen en prioriteiten van het college. Daarom: 

- Bundeling van alle besluitvorming omtrent het centrum bij een super wethouder die het 

mandaat krijgt om in overleg met de bewoners nieuwbouw te realiseren.  

- De nieuwbouw aan de doorbraak wordt de blauwdruk voor het middengebied. 

- Het Marktgebouw wordt herontwikkeld in een haalbaar plan. 

- Bibliotheek in Marktgebouw 

- Leidend in het voeren en stimuleren discussie  voor dorpskernvorming. 

 

2. Verkeersplan voor het centrum daarna voor Nieuw-Vennep 

De Dorpsraad verwelkomt alle nieuwbouw in Nieuw-Vennep. Voor de leefbaarheid van het dorp 
moet er een integraal verkeersplan komen. 

Eerst voor het Centrum in 2022: 
1. Herziening stoplichten bij de dreven voor een betere doorstroming;  
2. betere fietsverbindingen voor minder autoverkeer in het centrum;  
3. verkeer uit de Symfonie voorrang geven via de Hoofdweg naar de Noorderdreef.   
4. Vrachtwagens alleen over de Venneperweg met een ontheffing; 

Daarna voor Nieuw-Vennep: 
Met alle nieuwbouw in de bollenstreek en Pionier Bols wordt de Venneperweg (vooral tussen 
Getsewoud en het dorp) een steeds drukkere verkeersader, de IJweg slibt dicht. Daarom, 
verkeerscirculatie en nieuw-bouw gaan hand in hand. Meer rekening houden met toenemend 
fietsverkeer & diversiteit van fietsverkeer. Elk jaar blijft dit groeien tot aan 2025, vergeet het 
fietspad dus niet! 

3. Geen afvaldumping meer in Nieuw-Vennep 

De Dorpsraad vertrouwt op de gedegen besluitvorming over het project VANG. Indien de 
verwachtingen niet waar worden gemaakt en afval nog steeds wordt gedumpt….. binnen 3 
maanden evalueren:  of de capaciteit van de Meerlanden structureel verhogen of de ophaal 
frequentie verhogen. 

4. Energietransitie 

De Energietransitie gaat grote gevolgen hebben voor ons dorp. Wij vragen aandacht voor het 
stimuleren van het isoleren en energiezuinig maken van huizen en overheidsgebouwen. 
Windturbines moeten in goed overleg met bewoners worden overwogen, de gemeente moet 
debat met betrokken inwoners stimuleren en aangaan. 



5. Dorpsgroen 

Vergroten van de biodiversiteit (inheemse (winterharde)) planten in Nieuw-Vennep. Akkerranden 
inzaaien, bevordering 'tegelwippen' project en aanleg geveltuinen. Betere balans in beheer 
bomen, inzicht geven in verband met toekomstbestendigheid van de bomen.  

6. Exotenbeleid  

Geen halsbandparkieten en Japanse Duizendknoop in Nieuw-Vennep. De gemeente moet een 
exotenbeleid ontwikkelen en zorgdragen voor natuur eigen aan onze mooie polder. 

7. Recreëren om de hoek voor Vennepers. 

Duidelijk beleid en onderhoud voor recreatiegebieden zoals Venneperhout, zowel aan de oost- als 
aan de westkant. 
Nu versnippering aan verantwoordelijkheid gemeente en SBB. Maak voortgang met invulling 
geven aan PARK21, recreëren om de hoek in onze eigen gemeente voor onze eigen inwoners 
wordt steeds belangrijker. Zie nu vooral de noodzaak dat bewoners de natuur opzoeken in 
coronatijd. 

8. Woningbouw 

Starters, alleenwonenden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. Het 
aanbod van bestaande én nieuwbouwwoningen in Nieuw-Vennep is nu qua prijsklasse zo hoog, 
dat het voor starters en alleenwonenden bijna onmogelijk is een geschikt huis te huren of te 
kopen en dat het voor ouderen moeilijk is een geschikt huis te kopen.  

Zet in op betaalbare woningbouw! Met constructies als erfpacht, koopstart, startersleningen en 
het inzetten van eigen grondposities (plekken waar nog geen definitieve bestemming voor is) 
kunnen woningen wél betaalbaar worden voor deze doelgroepen. 

 

 

 

Contact adres: secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep bestaat sinds 1956 en viert in 2021 haar 65-jarig jubileum 


