
Welkom bij ons 
Dorpsraadcafé 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018  



Agenda 

• Voorstellen raadsleden/huisregels 

• Behoefte aan betaalbare woningen 

• Leegstand Venneperstraat  

• Pauze 

• Recreëren behoefte aan groen om de hoek/ rol 

Park21 

• Uw vragen 



Behoefte aan woningen 

• Uit onze verkiezingsenquête blijkt dat 30% dit 

belangrijk vindt. 

• Het tekort aan betaalbare woningen was een 

dominant thema tijdens de gemeenteraads-

verkiezingen in maart. (NOS enquete onder 30.000 mensen) 



Behoefte aan woningen 

• Duurzaam maar ook betaalbaar? 
 

“Groen bouwen” 

“versnelde transformatie van leegstaande 
kantoren”  

“20.000 woningen bij: goed, 
energieneutraal en betaalbaar voor 
iedereen” 



Bewoner aan het woord 
 



Wat vindt uw partij? 

Hoe, 

 wat,  

  waar,  

   en voor wie 

    gaan we bouwen? 



• 80% leegstand Venneperstraat  

• Realisatie Nieuwe Kom ??? 

Ons centrum 



Collegeprogramma (2014-2018) 

9.3 Nieuwe Kom  

• Het college gaat door met de aanpak van de 

problemen in de Nieuwe Kom in Nieuw-Vennep, 

voortbouwend op recente planvorming waarin de 

prognose van het aantal winkels en het 

woningbouwprogramma is aangepast aan de 

veranderende omstandigheden.  



 

Eind 2016 dorpsraad café 



Situatie november 2018 

= LEEG 



Brandstichtingen en vuilnisbelt 



Ex Kruidvat.. leeg 



Leeg 



Per augustus: Meerwaarde 

Pluspunt 



Leeg (wanneer Marktgebouw)? 



Half leeg 



Postkantoor (10 jaar leeg) 



Leeg 



Per augustus .. leeg 



Ex bloemenwinkel 



Ex ABN AMRO.. leeg 



= LEEG = LEEG 



Er is ook goed nieuws 
J v.d. Pollstraat/Gezondheidscentrum  

Aankoop grond van Groningen   

Er is gras en aanplant gekomen  



Bewoner aan het woord 
 



Als uw partij in de coalitie komt; 

Wat gaat uw partij doen om ons 

een mooi leefbaar dorpscentrum te 

geven? 



Pauze 
Steun ons werk voor 5 euro per jaar  
 

• Actuele website 

 

• Maandelijks nieuwsbrief 

 



Recreatie om de hoek 
rol Park21 

• Waar is behoefte aan? 



Recreëren  

• Er is te weinig recreatieruimte op loop/fiets afstand 

om ons heen. 

• Allemaal naar Toolenburgse plas of 

Haarlemmermeerse bos? 

• Met de auto naar Zee? (wegen slibben vol) 

• Druk op groen neemt toe door groeiend aantal 

inwoners. 

 

 

 
 



Waar is behoefte aan? 

“De invulling van park 21 ontgaat mij volledig. Betere informatie richting 

bevolking is noodzakelijk.”. 

“. Het is veel te groot. Komt op deze manier niet van de grond. Zal veel 

kleiner moeten worden. Dan is de gemeente in staat om zelf de grond 

aan te kopen en kunnen ondernemers hier hun recreatieve bedrijven 

exploiteren.  Zo blijven kosten beheersbaar” 

“De leefbaarheid en leefomgeving in de woonkernen vind ik belangrijker.  

Daar heb ik iedere dag plezier van en niet zo af en toe als ik het park 

bezoek.”. 



Waar is behoefte aan? 

“Leg mooie wandel- en fietspaden aan”. 

“Een park met afwisseling van boomsoorten, waterpartijen en bankjes 

zoals in de Groene Weelde met een gelegenheid om iets te kunnen 

nuttigen. Gescheiden wandel-, fiets- en ruiterpaden slingerend door het 

park.” 

“Ik heb liever een park zonder heuvels of een minder groot park, dan 

geld van Amsterdam voor het afnemen van licht vervuilde grond. Wil ik 

in mijn eigen tuin ook niet dus ook niet in een park dat vele generaties 

mee moet gaan”. 



Bewoner aan het woord 
 



Wat is antwoord van de Politiek? 

• Waar gaan we recreëren? 

• Hoe ziet uw partij daarin de rol van Park21? 

 

 

 

 

 



 



Vraag 

• Bent u na deze avond veranderd van politieke 

keuze? 

• Zijn er zaken waar u nu vragen over heeft of waar u 

over na gaat denken? 



• https://www.youtube.com/watch?v=zdADtL8oRzs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zdADtL8oRzs
https://www.youtube.com/watch?v=zdADtL8oRzs

