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Uitslag enquête verkiezingscafé van de 

Dorpsraad Nieuw-Vennep  

 
De enquête heeft open gestaan van 20 november tot 23 december en is ingevuld 
door 93 mensen, waarvoor onze hartelijke dank. 

96% was het eens met de vraag om de bouw rond de Nieuwe Kom als onderwerp te 
bespreken tijdens het verkiezingscafé. 

Bij vraag 2:  Ik ben het eens om 'wijk van het gas af' als onderwerp te bespreken 
tijdens het verkiezingscafé, waren de meningen duidelijk verdeeld, 56 % was het 

daarmee eens, 44% niet. 

De open vraag 3: Welk onderwerp zou u graag op de avond besproken willen 
hebben, is door 73 mensen ingevuld. 
We hebben de antwoorden, voor zover mogelijk, gerubriceerd en op de laatste 

pagina’s kunt u de onderwerpen op alfabet bekijken. 

Op de vraag of men zelf een vraag zou willen stellen tijdens het café antwoordde 
12% met een ja en 50% met een nee. 

De vraag of men het café zou willen bezoeken was keurig verdeeld tussen ja, nee en 
misschien. 

Wat gaan we met de uitslag doen? 

We gaan de vraag van het gas af niet behandelen in het verkiezingscafé en kiezen 
voor de vraag:  Wat vindt uw partij een betaalbare woning  …en wat mag volgens uw 
partij een betaalbare woning kosten? 

We hebben de uitslag beschikbaar gesteld aan de politieke partijen zodat zij kunnen 
lezen wat Vennepers bezighoudt. 

Afval 
1. Afvalverzamelplaatsen in de wijk zoals bv bij HVC en de bende die ervan 

gemaakt wordt 
2. De verschrikkelijk vieze afval containers bij DIOS 

3. Gescheiden afval bij appartementen 
4. Hoe de wijk schoner te houden (Situatie rondom wegbrengparkjes en 

recycleplekken bijvoorbeeld) 
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Centrum/parkeren 
1. Aanpak " tuig " en dronken Polen in en rond het winkelcentrum en 

Harmonieplein. (Vanwege taalgebruik zijn woorden onleesbaar gemaakt red.)  
2. Braakliggende terreinen  
3. Centrum 

4. Centrum ontwikkeling 
5. De al jaren chaos van je auto parkeren in het centrum, na het opheffen van 

betaald parkeren!  
6. Grond van de gemeente in het centrum ontwikkelen gelijk met de 

Venneperstraat 

7. Jaren braakliggende terreinen, gymzaal Rehobot, grond Venneperweg 30 jaar 
braak oude bakkerij 

8. Leegstand winkels, zowel in het grote als het kleine winkelcentrum 
9. Maak z.s.m. een gezellig dorpshart rondom de Venneperstraat met een mooi 

plein met van die waterspuiten voor kinderen en gezellige terrasjes want lang 

de Venneperweg wordt dat niets met die ingang van de parkeergarage 
10.Winkelcentrum Nieuw-Vennep 

Onderhoud en groen  
1. Beheer openbare buitenruimte c.q. groen.  

2. Bereikbaarheid 
3. Groenvoorzieningen 

4. Onderhoud 
5. Onderhoud fietspaden met name het stuk tussen Nieuw-Vennep en Beinsdorp 
6. Onderhoud groen en stoepen 

7. Onderhoud openbaar ruimte 
8. Onderhoud trottoirs (zie Kerkstraat tussen hoofdweg en korenaarstraat) 

9. Overlast en verpaupering rondom en in de Symfonie  
10.Parkeerbeleid 

11.Plannen centrum Nieuw-Vennep 
12.Sfeer in het dorp meer groen/bloemen d.m.v. hangbakken langs doorgaande 

weg met hangplantenbakken  

13.Start met de bouw tegen over het Harmonie plein  
14.Venneperstraat  aantrekkelijk maken 

Verkeer en veiligheid 
 

1. Onveilig gevoel door straatjeugd 
2. Verkeer 

3. Verkeersveiligheid op de fietspaden en rotondes 
4. Verloedering veiligheid 
5. Veiligheid, zwerfvuil, meer blauw op straat 
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Woningen 
1. Bereikbaarheid centrum, betaalbare woningen en appartementen 

2. Betaalbare huizen 
3. Betaalbare woningen voor starters, dorpskern aanpakken (winkels, 

braakliggend terrein), meer groen waar mogelijk 

4. Bouwen van woningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor een 
woning in de duurste en in de goedkoopste woning 

5. De gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West waar nu door gemeente en 
grondeigenaren aan wordt gewerkt 

6. De toekomstige woningbouw aan de westkant van Nieuw-Vennep 

7. Meer nieuwbouw en woningen voor iedere portemonnee  
8. Nieuwbouw Centrum Nieuw Vennep 

9. Nieuwbouw plannen Getsewoud-West 
10.Nieuwe huizen erbij 
11.Ontwikkeling Getsewoud West 

12.Prijzen op de huizenmarkt  
13.Wil eerst meer duidelijkheid en eventuele alternatieven. Meer huizenbouw voor 

lage en middenklasse 
14.Woningbouw 
15.Woningbouw 

16.Woningbouw - verschillende locaties en opruimen van oude panden 
17.Woningbouw, brengparkjes, winkels en winkelcentrum 

18.Woningen voor jongeren 
19.Woningen voor starters.  Hoe wordt het centrum aantrekkelijker? 

20.Woningen welke betaalbaar zijn voor starters. Nieuwbouw in Nieuw-Vennep  

Overig 
1. Aanpak van exoten; vooral de halsbandparkiet 
2. Financiële positie ouderen 

3. Gebouwen beschikbaar stellen voor stichtingen zoals “stichting Kidsfair” die de 
inwoners van Nieuw-Vennep en omgeving helpt 

4. Kunt u als politieke partij aangeven hoe hoog  Nieuw-Vennep op uw 

aandachtspuntenlijstje staat en waarom?  
5. Meer aandacht vanuit Hoofddorp voor Nieuw Vennep. Het is veel Hoofddorp 

wat de klok slaat 
6. Meer sporthallen in het dorp. Aanpak braakliggende grond: bebouwen of 

inrichten als park 

7. Mogelijke verhuizing SHZ(ouderenbond) uit de Krim 
8. Niet van het gas af 

9. Openheid van besluiten VOORAF 
10.Toegankelijkheid van Nieuw Vennep. Als je bijv. met je rolstoel van Getsewoud 

naar het centrum wil 

11.Transport museum moet plek krijgen in PARK21 
12.Verharden van tuinen. Steeds meer mensen betegelen hun tuinen. Door 

hoosbuien kan daar het water niet weg met alle gevolgen van dien 
13.Voorzieningen voor jongeren 
14.Waarom kan in Hoofddorp 'alles' en in Nieuw-Vennep (overigens ook in andere 

kleinere plaatsen) zo weinig? 
15.Wat is de omgevingsvisie van de omgeving?  

16.Windmolens en datacenters 
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Antwoorden op alfabet 
 Aanpak " tuig " en dronken Polen in en rond het winkelcentrum en 

Harmonieplein (Vanwege taalgebruik zijn woorden onleesbaar gemaakt red.)  
 Aanpak van exoten; vooral de halsbandparkiet 
 Afvalverzamelplaatsen in de wijk zoals bv bij HVC en de bende die ervan 

gemaakt wordt 
 Beheer  openbare buitenruimte c.q. groen. En:  

 Bereikbaarheid 
 Bereikbaarheid centrum, betaalbare woningen/appartementen 
 Betaalbare huizen 

 Betaalbare woningen voor starters, dorpskern aanpakken (winkels, 
braakliggend terrein), meer groen waar mogelijk, onderhoud trottoirs (zie 

Kerkstraat tussen hoofdweg en korenaarstraat) 
 Bij vraag 2 nee gezegd. Wil eerst meer duidelijkheid en eventuele 

alternatieven. Meer huizenbouw voor lage en middenklasse 

 Bouwen van woningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor een 
woning in de duurste en in de goedkoopste woning 

 Braakliggende terrein  
 Centrum 
 Centrum ontwikkeling 

 De al jaren chaos van je auto parkeren in het centrum, na het opheffen van 
betaald parkeren!  

 De gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West waar nu door gemeente en 
grondeigenaren aan wordt gewerkt 

 De toekomstige woningbouw aan de westkant van Nieuw-Vennep 
 De verschrikkelijk vieze afval containers bij DIOS 
 Financiële positie ouderen 

 Gebouwen beschikbaar voor stichtingen zoals “stichting Kidsfair” die de 
inwoners van Nieuw-Vennep en omgeving helpt 

 Gescheiden afval bij appartementen 
 Groenvoorzieningen 
 Grond van de gemeente in het centrum ontwikkelen gelijk met de 

Venneperstraat 
 Hoe de wijk schoner te houden (Situatie rondom wegbrengparkjes en 

recycleplekken bijvoorbeeld) 
 Jaren braakliggend terreinen, gymzaal Rehobot, grond Venneperweg 30 jaar 

braak oude bakkerij 

 Kunt u als politieke partij aangeven hoe hoog  Nieuw-Vennep op uw 
aandachtspuntenlijstje staat en waarom?  

 Leegstand winkels, zowel in het grote als het kleine winkelcentrum 
 Maak z.s.m. een gezellig dorpshart rondom de Venneperstraat met een mooi 

plein met van die waterspuiten voor kinderen en gezellige terrasjes want lang 

de Venneperweg wordt dat niets met die ingang van de parkeergarage 
 Meer aandacht van uit Hoofddorp voor Nieuw Vennep. Het is veel Hoofddorp 

wat de klok slaat 
 Meer nieuwbouw en woningen voor iedere portemonnee  
 Meer sporthallen in het dorp. Aanpak braakliggende grond: bebouwen of 

inrichten als park 
 Mogelijke verhuizing SHZ(ouderenbond) uit de Krim 

 Niet van het gas af 
 Nieuwbouw Centrum  Nieuw Vennep 
 Nieuwbouw plannen Getsewoud-West 
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 Nieuwe huizen erbij 

 Onderhoud groen en stoepen 
 Onderhoud 

 Onderhoud fietspaden met name het stuk tussen Nieuw-Vennep en Beinsdorp 
 Onderhoud openbaar ruimte 
 Ontwikkeling Getsewoud West 

 Onveilig gevoel door straatjeugd 
 Openheid van besluiten VOORAF 

 Overlast en verpaupering rondom en in de Symfonie  
 Parkeerbeleid 
 Plannen centrum Nieuw-Vennep 

 Prijzen op de huizenmarkt  
 Sfeer in het dorp meer groen/bloemen d.m.v. hangbakken langs doorgaande 

weg met hangplantenbakken  
 Start voor de bouw tegen over het Harmonie plein  
 Toegankelijkheid van Nieuw Vennep. Als je bijv. met je rolstoel van Getsewoud 

naar het centrum wil 
 Transport museum moet plek krijgen in PARK21 

 Veiligheid 
 Veiligheid, zwerfvuil, meer blauw op straat 

 Venneperstraat  aantrekkelijk maken 
 Verharden van tuinen. Steeds meer mensen betegelen hun tuinen. Door 

hoosbuien kan daar het water niet weg met alle gevolgen van dien 

 Verkeer 
 Verkeersveiligheid op de fietspaden en rotondes 

 Verloedering  
 Voorzieningen voor jongeren 
 Waarom kan in Hoofddorp 'alles' en in Nieuw-Vennep (overigens ook in andere 

kleinere plaatsen) zo weinig? 
 Wat is de omgevingsvisie van de omgeving  

 Windmolens en datacenters 
 Winkelcentrum Nieuw- Vennep 
 Woningbouw 

 Woningbouw 
 Woningbouw, brengparkjes, winkels en winkelcentrum 

 Woningen voor jongeren 
 Woningen voor starters.  Hoe wordt het centrum aantrekkelijker? 
 Woningen welke betaalbaar zijn voor starters. Nieuwbouw in Nieuw-Vennep  

 Woningbouw verschillende locaties en opruimen van oude panden 
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