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Flexwoningen

Steun het werk
van de dorpsraad
en word donateur

De dorpsraad was door de gemeente al
eerder over dit onderwerp gepolst. Volgens
ons was de beste optie om de 60
flexwoningen op het voormalig crossterrein
aan de Oosterdreef te verwezenlijken.
Regelmatig krijgen we als dorpsraad mail van
wanhopige woningzoekers. Voor dit
maatschappelijke probleem kunnen we niet
onze ogen sluiten.

Steun ons werk en word voor 5 euro per
jaar donateur. Klik op bovenstaande
figuur en u komt op onze website bij het
invul formulier voor donateurs

Vandaar dat we ook aan het verzoek van de
gemeente hebben voldaan met een
voorkeursplek voor de flexwoningen. Dat de
gemeente een tweede plek (Sarabande) in
overweging neemt, is voor de dorpsraad
geen goede optie. De dorpsraad vindt deze
plek, vlak voor de ingang van een school,
een uitermate ongeschikte plek.
Eén van de voorwaarden die we stelden was
om de bewoners in de buurt vroegtijdig te
betrekken bij dit traject. Op onze andere
vragen zoals doorstroming, en of er ervaring
is in het huisvesten met de mix van beoogde
doelgroep, hebben we (nog) geen antwoord
gehad.

Incasso

Dorpsraad en Witte
Weekblad zoeken
lichtpuntjes in
coronatijd
De dorpsraad Nieuw-Vennep start samen het
Witte Weekblad het project 'Lichtpuntjes'. De
bedoeling is dat bewoners hun eigen
positieve corona-verhaal vertellen over
bijvoorbeeld nieuwe hobby's, evenementen
die nu digitaal worden georganiseerd, en
hartverwarmende acties in zorgcentra.
"We zijn op zoeken naar positieve verhalen
die te maken hebben met de coronacrisis",
legt Piet Kwak van de dorpsraad uit. "Via
social media lijkt de nadruk te liggen op wat
er is misgegaan, hoe vervelend het is wat
ons overkomt, en de beperkingen die ons
worden opgelegd. Uiteraard zijn er vele
verdrietige momenten geweest. Momenten
van verlies, eenzaamheid en wanhoop waar
wij zeker ook oog voor moeten hebben. Maar
er is ook veel goed gegaan. Er zijn ook mooie
momenten geweest, er is hard gewerkt, en er
zijn nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.
De Dorpsraad en het Witte Weekblad zijn op
zoek naar deze positieve ervaringen en
willen deze een platvorm geven."
De bedoeling is dat inzenders hun verhaal
van 10 tot maximaal 300 woorden met foto
sturen naar
LichtpuntjesNieuwVennep@gmail.com . Daar
wordt een selectie gemaakt, die komt in het
Witte Weekblad. Deze, en niet geselecteerde
maar wel bruikbare andere inzendingen,
komen op meerdere Vennepse digitale
media, en wellicht later in boekvorm.
Daarvoor zijn reeds contacten gelegd met
Bruna en Copy Partners Nieuw-Vennep.
Piet geeft alvast een voorzetje: "Eventuele
thema’s waaraan we denken zijn huwelijk,
geboorte, sport, wandelen, vakantie in
binnenland, nieuwe bedrijven, scholen, zorgen welzijnsorganisaties en hun cliënten. Maar
ook bijvoorbeeld pakketjes versturen en
ontvangen, contact met familie en vrienden,
beleving avondklok, klussen, tuinieren, en
nieuwe hobby’s."
We willen veel aandacht en tijd besteden aan
dit belangrijke project, de inzendtermijn van
je verhaal het liefst met foto is dan ook ruim,
en tot nadere informatie onbeperkt. Denk
rustig na en stuur je verhalen en eventuele
foto's naar
LichtpuntjesNieuwVennep@gmail.com
wanneer jou dit past.

Uitslag enquête

De gemeente heeft de uitslag van de
enquête over zon- en windenergie bekend
gemaakt.
Klik hier voor het volledige rapport.
Enkele cijfers:
90.000 mensen zijn via sociale media en
25.000 via gemeentelijke kanalen bereikt.
30.000 inwoners kregen een brief van de
gemeente.
Er zijn twee chatsessies gehouden waaraan
totaal 96 mensen hebben deelgenomen.
Een informatiefilmpje dat uitgebreid uitleg gaf
over het proces en de gezamenlijke opgave
is 550 keer bekeken.
3805 mensen hebben enquête ingevuld
waarvan 15 schriftelijk en 130 uit
buurtgemeenten.
Lees verder

Incasso van onze vrienden.
Komende weken gaat onze
penningmeester weer de jaarlijkse
incasso bij de mensen innen die een
machtiging hebben gegeven als vriend
van de Stichting Dorpsraad NieuwVennep.
Uw bijdrage als vrienden van de
Dorpsraad helpt ons enorm bij het
behartigen van uw belangen en
organiseren van evenementen.
Daarom en dankzij uw machtiging gaan
we binnenkort het bedrag van 5 euro
weer afschrijven van uw rekening.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Fontein
Dierenvreugd

De fontein is eind maart weer in ere
hersteld....daar is de kinderboerderij
maar vooral de diertjes in de vijver heel
blij mee!! Met dank aan Mart van
Staveren voor het contactleggen met
Remco Suidgeest en Remco Suidgeest
dank voor het bedingen van de korting
op de reparatie...Zo ligt de boerderij er
tóch weer een stukje mooier bij!
Ook de lente kondigt zich aan met de
geboorte van een tweetal lammeren,
een boergeit en een boerbokje, allemaal
gezond en wel.
Mogelijk gaat er nog 1 geit (nubische)
bevallen maar is nog niet helemaal
zeker. De fruitbomen die we van de
gemeente hebben gekregen staan in de
knop dus het lijkt erop dat ze lekker
geworteld zijn. Verder zijn we aan de
gang met een voorjaarsschoonmaak,
alle gebouwen zijn bijna afgespoten met
een stoomcleaner dus met het intreden
van de warmere dagen zal de boerderij
er weer netjes bij liggen. Dit allemaal in
de hoop dat we gauw weer wat
bezoekers mogen ontvangen. Helaas
kunnen we nog niets laten weten over
het heropenen van de kinderboerderij,
dat is nog steeds onzeker. Wanneer we
hier wel nieuws over hebben zullen we
dit direct delen op de Facebookpagina.

Dashboard voor
raadsstukken
Sinds kort zijn alle actuele raadsstukken
op één plek overzichtelijk in te zien zoals
vergaderstukken, moties, schriftelijke
vragen en antwoorden zijn op een
zogenaamd dashboard te bekijken. Een
grote stap voorwaarts in
toegankelijkheid.
Klik hier voor link naar het dashboard
inkomende stukken.

Etalage in
Symfonie

Dorpsraad zegt het
met bloemen

De zes appelboom- en kruidenplantenbakken
op het Venneperplein zijn bijgevuld met een
palet aan kleurrijke bloemen. De lente lijkt
hierdoor zijn entree gemaakt te hebben in
ons mooie "opbloeiende” dorp.

Dorpsraad en Pier K zorgen voor meer
winkelplezier in de Symfonie. In onze
etalage met attributen van het verhaal
over Belle en het Beest is nu ook de jurk
van Belle gearriveerd. Belle en het
Beest staan parmantig naast elkaar in
de etalage. Aan de jurk van Belle is 53
uur gewerkt door professionele
kostuummakers.

De dorpsraad heeft blijkbaar iets met kleur; al
eerder gaven wij samen met Pier K kleur aan
de leegstaande etalages in de Symfonie, en
nu zorgen we, samen met Somkido Bloemen
en Planten uit de Elemastraat, voor een
pracht aan kleuren op het Venneperplein.
Wat zal onze volgende kleurrijke actie zijn?
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