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Wie wordt de nieuwe voorzitter Dorpsraad NieuwVennep vanaf 1 januari 2021?

Vanaf eind 2017 ben ik actief binnen de dorpsraad om iedere
week, samen met hele actieve medebestuursleden, te kijken
naar hoe we de samenleving in Nieuw-Vennep steeds een
stapje beter kunnen maken. Door een duidelijke strategie te
bepalen, actief in contact te blijven met bewoners en
ondernemers, goed contact met de gemeente en de enorme
inzet van alle bestuursleden, boeken we ook hele mooie
resultaten.
Voor mij persoonlijk waren deze afgelopen 3 jaar bijzonder.
Door een fusie van mijn toenmalige werkgever ben ik in april
2018 van baan veranderd en werd ik eindverantwoordelijk voor
een arbodienst. Door ontwikkelingen in de markt heb ik deze
arbodienst mogen begeleiden in een transitie naar een
expertisecentrum op preventie en verzuim maar ook deels
outsourcing van werkzaamheden.

Duurzaam inzetbaar en professionele doorontwikkeling
Duurzame inzetbaarheid, continue verbeteren en vitaliteit. Thema’s waar ik in mijn werk
dagelijks mee bezig ben. In de huidige tijd mag ik nog zeker 27 jaar aan het arbeidsproces
deelnemen. Zeker gezien alle ontwikkelingen in de markt pak ik zelf het stuur in handen voor
mijn persoonlijke ontwikkeling en professionele groei.
Ik heb de afgelopen paar maanden gekeken naar wat ik nodig heb om in mijn werkende leven
duurzaam inzetbaar te blijven en mijzelf te blijven ontwikkelen. Daarom heb ik ervoor gekozen
om weer de schoolbanken in te gaan en een opleiding te gaan volgen.
Met pijn in mijn hart moet ik daarom helaas de keuze maken om per 1 januari 2021 te stoppen
met de rol van voorzitter van de dorpsraad. Met een drukke baan, een heel fijn gezin en dan
nog een opleiding kan ik helaas niet anders dan deze keuze maken.

Dorpsraad
De afgelopen 3 jaar die ik heb mogen invullen als voorzitter heb ik het gezicht mogen zijn van
de dorpsraad, heb ik deelgenomen aan veel verschillende sessies en ontzettend veel en leuke
contacten gehad.
Maar de kracht van deze dorpsraad zit vooral in de samenwerking van alle dorpsraadsleden.
Niet elk bestuurslid is misschien even zichtbaar. Maar iedereen draagt op zijn eigen manier bij
aan de stappen die we zetten. Er is ontzettend veel kennis aanwezig en de leden hebben een
grote bereidheid om zich inhoudelijk te verdiepen. Unaniem hebben we de wil om NieuwVennep steeds een beetje beter te maken.
Het besluit te stoppen is voor mij persoonlijk lastig omdat ik trots ben dat ik onderdeel mag
uitmaken van de dorpsraad zoals deze nu staat en functioneert. Wat wel fijn is dat ik, door deze
goede interne samenwerking, mij geen zorgen maak over de voortgang en resultaten.
Daarnaast is de kans groot dat er op korte termijn een opvolger benoemd kan worden.
Speerpunt voor de dorpsraad is en blijft dit jaar resultaat boeken in het verbeteren van het
centrum van Nieuw-Vennep. Gelukkig hebben zowel de wethouder als de burgermeester de
steun uitgesproken voor dit speerpunt.

De enige constante in de huidige tijd is dat we blijven veranderen.
Dorps- en wijkraden zijn, mijn inziens, erg belangrijk voor de Haarlemmermeer. De dorpsraad
Nieuw-Vennep bestaat sinds 1956 en is altijd heel succesvol geweest. Ik nodig vooral alle
bewoners van de Haarlemmermeer uit om actief mee te kijken en de verbinding te zoeken met
hun dorps- of wijkraad. Daarbij denk ik wel dat het noodzakelijk is dat dorps- en wijkraden zich
blijven ontwikkelen en innoveren om, voor nu en in de toekomst, een sterke rol te kunnen blijven
spelen met betrekking tot participatie tussen de gemeente en bewoners en het optimaliseren
van de samenleving.
Ik ben blij hoe dit loopt binnen de dorpsraad van Nieuw-Vennep; ik denk dat wij onszelf de
laatste jaren goed zijn blijven ontwikkelen waardoor het niet alleen nuttig is om bestuurslid te
zijn van de dorpsraad Nieuw-Vennep maar vooral ook leuk. We hebben gelukkig in de
afgelopen paar jaar meerdere nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen maar er is altijd
ruimte voor meer bewoners uit Nieuw-Vennep.
Mocht u interesse hebben in een rol binnen de dorpsraad of op andere manier bij willen dragen
dan kunt u kijken op www.dorpsraadnieuwvennep.nl of een keer vrijblijvend aansluiten bij ons
algemeen bestuursvergadering.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via
secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl
Tot het einde van dit jaar blijf ik me volledig inzetten als voorzitter maar ook daarna zal ik waar
mogelijk een bijdrage blijven leveren aan het continue verbeteren van de samenleving in NieuwVennep.
Met vriendelijke groet,
Marcel Klein
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