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Ontwikkelingen “Nieuwe Kom”  
”Nieuwe-Kom” is het gebied dat wordt begrensd door de Venneperstraat, Elemastraat, de Doorbraak, 
en de Schoolstraat. Dit gebied valt binnen het  Bestemmingsplan Nieuw-Vennep Centrum 2010 dat 
als leidend wordt beschouwd.  
In het bestemmingsplan staat welke bestemmingen zijn toegestaan op de gronden in het betreffende 
gebied. 
Voor “Nieuwe Kom” is bebouwing gepland c.q. mogelijk aan de Doorbraak (oostzijde), de 
Gelevinkstraat (noordzijde en zuidzijde), de Poststraat (west- en oostzijde), de Venneperstraat 
(westzijde) en de doorsteek langs v/h hret Postkantoor tussen Venneperstraat en Poststraat.  
In het bestemmingsplan is voor bebouwing/gebruik  toegestaan: Detailhandel, Dienstverlening, 
Educatieve-, Sociale-, Culturele-, Medische- en/of Levensbeschouwelijke voorzieningen, Horeca, 
Wonen en Parkeren.  
 
Momenteel probeert de Gemeente geïnteresseerden te vinden die invullingen willen realiseren zoals 
in het huidige bestemmingsplan is aangegeven.  
We constateren dat dit moeizaam verloopt. 
Indien wordt vast gehouden aan het vigerende bestemmingsplan is er een voorkeur om de invulling 
van het gebied vanaf de Venneperstraat te laten plaatsvinden. 
Hiermee wordt voorkomen dat op willekeurige plaatsen in het plangebied bouwactiviteiten 
plaatsvinden en gebouwen verrijzen, met tussen de gebouwen braakliggende stukken grond. 
Er zijn geen bezwaren tegen het huidige bestemmingsplan. De Dorpsraad heeft zich in 2010 voor het 
bestemmingsplan uitgesproken. 
Wel heeft de Dorpsraad bedenkingen over enkele bestemmingen: 
Van de voorziene dag-horeca met bovenwoningen aan de noordzijde van de Gelevinkstraat zijn wij 
geen voorstander. Wij streven naar één horecagebied in het Centrum van Nieuw-Vennep en zijn voor 
concentratie en versteviging van het horeca gebied aan de Venneperweg. Wij adviseren om de 
bestemming van de bebouwing in de Gelevinkstraat te heroverwegen.  
 
De Dorpsraad vindt dat afhankelijk van de detail invulling van het bestemmingsplan de infrastructuur 
op deze invulling afgestemd moet worden.  
Op basis van de nu bekende ontwikkelingen welke in planvorming-fase of reeds in de realisatie-fase 
verkeren geven wij onze aandachtspunten aan: 
  

Medisch Centrum  
Het medisch centrum aan de Doorbraak zal volgen ons weinig invloed hebben op de 
verkeersafwikkeling. Zowel het komende als het gaande verkeer zal hoofdzakelijk via Doorbraak / 
Schoolstraat en Venneperweg plaatsvinden.    
Wij gaan ervan uit dat voor bezoekers van het medisch centrum een parkeerregime zal worden 
ingesteld waarbij vrij parkeren gedurende een bepaalde tijd (bijv. 60 min) is opgenomen.   
 

Detailhandel met Woningen  
Vestiging van grootschalige detailhandel (bijv. een supermarkt) aan de oostzijde van de Doorbraak 
en/of aan de Gelvinkstraat en/of de Poststraat zal invloed hebben op de verkeersinfrastructuur.  
Bij vestiging van detailhandel op de locatie aan de Doorbraak en/of Gelevinkstraat is voor het 
bevoorraden en de bereikbaarheid van woningen een goede aan- en afvoerroute noodzakelijk. De 
Doorbraak kan zowel toegangsroute als afvoerroute worden.   
Indien grootschalige detailhandel met woningen aan de Gelevinkstraat, Venneperstraat, of Poststraat 
gerealiseerd wordt zal de bereikbaarheid en verkeersafwikkeling voor m.n. bevoorrading- en 
klantenverkeer minder gunstig zijn en extra aandacht vragen. 



Algemeen kun je stellen dat hoe geconcentreerder activiteiten worden ontwikkeld hoe moeilijker 
bevoorrading- en klantenverkeer inpasbaar worden. Voor klanten/bezoekers is dit echter wel de meest 
aantrekkelijke optie: kortere loopafstanden.  

 

Marktgebouw  
Het marktgebouw is gepland op de locatie waar het voormalig ontmoetingscentrum stond.  
Het Marktgebouw zal naast Detailhandel, mogelijk ook Bibliotheek, Politie, Service centrum etc. gaan 
huisvesten. Het gebouw zal goed bereikbaar moeten zijn voor fietsers, auto’s, bevoorradingsverkeer,  
voetgangers, minder validen, etc. Hier zal aandacht aan moeten worden geschonken, o.a. 
parkeerplaatsen en parkeerplaatsinrichting, helling voor mindervalide voertuigen, etc. 
Het marktgebouw moet zelf  de behoefte aan stallingsplaatsen van fietsen oplossen (niet op de 
openbare weg). 
Indien de Politie een standplaats krijgt in dit gebouw, waar wij een grote voorstander van zijn, zal ook 
voor adequate parkeervoorzieningen gezorgd moeten worden.  
De toegankelijkheid voor verkeer van en naar het Marktgebouw vraagt om aandacht. In het 
bestemmingsplan is de –uitgaande- hoofdroute langs het gebouw door de Elemastraat naar de 
Venneperstraat via (éénrichtingverkeer) gepland. Ook is het volgens het bestemmingsplan mogelijk 
het centrumgebied langs deze route te verlaten. Wij achten dit beslist niet wenselijk in de nieuwe 
situatie. Wij opteren om het Marktgebouw ook via de Eugenie Previnaireweg / Venneperstraat 
bereikbaar te maken. Vraag is of het verkeer via de voorkant van het Marktgebouw door moet kunnen 
rijden naar de Gelevinkstraat / Poststraat of dat de toegang vanuit de Venneperstraat geen doorgaand 
verkeer toelaat.  
In dit laatste geval moet een keerlus gemaakt worden in de toegangsweg en een parkeervoorziening. 
Met deze oplossing voorkom je dat bevoorradingsverkeer de Venneperstraat richting de Eugenie 
Previnaireweg gaat belasten.  
Het afwikkelen van verkeer van het Harmonieplein / Elemastraat via de Venneperstraat spreekt ons 
niet aan.  
 
De Dorpsraad vindt dat het bestaande voetgangersgedeelte in de Venneperstraat gehandhaafd kan 
blijven.  
 

Poststraat  
Voor het klanten- en bevoorradingsverkeer van en naar het Centrum zou naast de Doorbraak  de Jhr. 
v.d. Pollstraat en de Poststraat geschikt gemaakt moeten worden voor verkeer in beide richtingen, het 
kruispunt Poststraat / Schoolstraat moet uitgebreid worden met een aansluiting op de Venneperweg, 
naar zowel het westen als het oosten . 
Op deze wijze krijgt Nieuwe Kom 3 toegangen, de Doorbraak, Jhr. v.d. Pollstraat, en Poststraat en 2 
uitgangen de Doorbraak en de Poststraat. De uitgang via de Elemastraat en de Venneperstraat 
rekenen we vooralsnog niet mee.  

 

Groen 
In dit verslag wordt alleen gesproken over grijs. Uiteraard is ook de invulling van het groen erg 
belangrijk. Dit zal in een later stadium worden meegenomen. 
 


