
 

 
 
 
 
Schriftelijke vragen over het centrum van Nieuw-Vennep. 
 
RvO art. 32  
 
Hoofddorp, 1 juni 2019  
 
Aan het College van B&W van de gemeente Haarlemmermeer,  
 
Geacht College, 
 
De fractie van GroenLinks is afgelopen woensdagavond 29 mei op uitnodiging van de dorpsraad Nieuw-Vennep 
op bezoek geweest in het centrum van Nieuw-Vennep. 
 
De dorpsraad luidt de noodklok! Wat is er aan de hand? 
 
We werden ontvangen bij de ingang van winkelcentrum De Symfonie in de Venneperstraat en liepen vervolgens 
richting Gelevinkstraat. Er werd pijnlijk duidelijk dat er opvallend veel leegstand is in de Venneperstraat. Ook in het 
winkelcentrum is veel leegstand. 
Verder lopend naar het Harmonieplein laat het aanzicht een aantal dichtgetimmerde en half afgebrande panden 
zien. 
 
Ook liet de dorpsraad een aantal braakliggende terreinen zien. De meest opvallende is het terrein met de 2 
monumentale kastanjebomen tegenover het winkelcentrum aan de Venneperweg. Dit terrein ligt al braak sinds de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw! 
 
De dorpsraad heeft dit alles in oktober 2018 in kaart gebracht en in rapportvorm aangeboden aan wethouder Horn. 
 
De fractie van GroenLinks heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen: 
 

1. Herkent u het rapport van de dorpsraad en wat heeft u ermee gedaan? 
 

2. Herkent u de zorgen van de dorpsraad over de grote winkelleegstand, de vervallen leegstaande panden 
en de vele braakliggende terreinen? 
 

3. Bent u bereid om (mee) te denken aan onorthodoxe maatregelen die snel verbetering aanbrengen in het 
aanzien, de uitstraling en de leefbaarheid van het dorp? Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het 
aanschrijven van eigenaren van de betreffende panden, het (na overleg met de eigenaar) aanleggen van 
een postzegelparkje / groen op de braakliggende terreinen en het initiëren van Tiny Houses projecten en 
of sociale woningbouw. Zo ja, wat stelt u voor en zo nee, waarom niet? 
 

Het centrum van Nieuw-Vennep heeft een boost nodig en de dorpsraad zit vol met ideeën die ze graag wil delen 
met het college. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van GroenLinks, 
 
Piet Schouten 
Raadslid 
 

https://dorpsraadnieuwvennep.nl/files/final%20%20Overzicht%20braakliggende%20terreinen%20Nieuw-Vennep.pdf
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