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'Stichting
Dorpsraad NieuwVennep steunt de
lokale ondernemers,
winkeliers,
gemeenschap en ons
lokale nieuwsblad
het Witte Weekblad'

Steun het werk
van de dorpsraad
en word
donateur.

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

NIEUW-VENNEP 'Stichting Dorpsraad
Nieuw-Vennep steunt de lokale
ondernemers, winkeliers, gemeenschap
en ons lokale nieuwsblad het Witte
Weekblad. Samen komen we sterker uit de
coronacrisis'. Dat staat op een pagina in
deze krant geplaatst door Stichting
Dorpsraad Nieuw-Vennep. Een mooi
gebaar, dat wij als krant zeker goed
kunnen gebruiken.

Woningen op
voormalig terrein
van de
Rehobothschool
aan de
Veldbloemstraat

Door Frans Tol
De Dorpsraad had onlangs (digitaal) overleg
schrijft lid Piet Kwak ons. "Eén van de ideeën
waar we mee aan de slag gaan is het
plaatsen van een advertentiepagina in het
Witte Weekblad, waarin de Dorpsraad
Nieuw-Vennep een oproep doet om, juist in
deze moeilijke tijden, ons zo belangrijke
lokale nieuwsblad en onze lokale winkels te
steunen". En dat is nodig, want elke
ondernemer en winkelier heeft op de een of
andere manier last van de crisis.
"'We kijken waar steun nodig is'"
De Dorpsraad is al lang bezig om het
centrum van Nieuw-Vennep op de agenda te
krijgen bij de gemeente. Er zijn nogal wat
zaken die aangepakt moeten worden, terwijl
ondertussen de boel links en rechts begint te
verloederen. "De belangrijkste doelstellingen
houden we vast", zegt Martijn Schouten, de
penningmeester.
Schouten zit zelf in een thuiswerksituatie. Dat
gaat prima, al is er een kleine
'communicatiestoring' met de privé en
zakelijke telefoon, maar dat is snel opgelost.
"We zijn gezond, dus met het gezin gaat het
goed. En we blijven natuurlijk binnen. Het
overleg gaat allemaal digitaal en per
telefoon".
"De crisis heeft natuurlijk enorme impact,
maar wij blijven onze doelen gewoon
nastreven". Schouten doelt hier op het
centrum van Nieuw-Vennep, de Nieuwe
Kom, bedrijventerrein de Pionier en de
ontwikkeling van Getsewoud. "We hebben en
houden goed contact met de gemeente. We
hadden laatst een klein succesje met de
parkeerplekken in de Nieuwe Kom. Maar we
blijven druk zetten voor een mooier centrum.
Al begrijpen we dat de gemeente het nu erg
druk heeft met de crisis. De wil is er. We
hopen dat de vertraging niet lang zal duren,
al hebben we er natuurlijk volop begrip voor".

Op het voormalig terrein van de
Rehobothschool aan de Veldbloemstraat
komen 43 'betaalbare woningen'.
De gemeente heeft dit met woningbouwvereniging Ymere afgesproken.
Samen met woningcorporaties kijkt de
gemeente waar op korte termijn
betaalbare woningen kunnen komen.
Het stuk grond aan de Veldbloemstraat
is een geschikte locatie. De woningen
moeten goed in de bestaande buurt
passen. De gemeente heeft daarom een
aantal voorwaarden gesteld aan Ymere
voor de woningbouw. De nieuwe
bebouwing zal .. lees meer .

Nieuws van
Dierenvreugd

"We doen het met elkaar, dus let op elkaar
en blijf gezond!"
De pagina in deze krant wordt zeer
gewaardeerd. (klik hier om advertentie te
bekijken) Zijn er nog andere acties? "We
kijken waar steun nodig is, maar het is nu
nog te vroeg om iets over te zeggen. We
kijken of er ergens kleine bijdragen nodig zijn
en of we mensen met elkaar in verbinding
kunnen stellen". De Dorpsraad houdt ook
goed contact met andere organisaties die
belangrijk zijn voor Nieuw-Vennep. "Het is
ontzettend jammer en zonde dat de
festiviteiten rond 75 jaar bevrijding niet door
kunnen gaan. Daar hebben de
Koepelcommissie en Oranjevereniging
Beatrix ontzettend veel tijd in gestoken. Op 4
mei wordt wel iets gedaan, maar het is nog
onduidelijk wat precies. En de feestweek is
nog te ver weg om iets over te zeggen. Daar
gaat uiteraard de Oranjevereniging over".
De Dorpsraad gaat zodra het kan weer
verder waar ze gebleven waren. En tot die
tijd oproep van Schouten: "We doen het met
elkaar, dus let op elkaar en blijf gezond!"

Lieve mensen,
Het kabinet is luid en duidelijk, alle
evenementen/samenkomsten, zelfs
onder de 100 personen zijn verboden tot
1 juni a.s. Dus is Dierenvreugd dicht.
Een klap die iedereen raakt natuurlijk
maar onvermijdelijk in deze knotsgekke
tijd.
Na overleg met de commissie is daarom
besloten, naast het paasfeest van 11
april, nu ook het lentefeest van 24 mei te
schrappen ivm de maatregelen.
We hopen dat we snel weer meer
positief nieuws kunnen brengen maar
voor nu is het helaas niet anders.
Denk aan uzelf, de mensen om u heen
maar vooral aan de ouderen en
kwetsbaren in de maatschappij! Dat is
onze burgerplicht....
Vanuit het beheer van de kinderboerderij
willen wij vooral onze clienten een hart
onder de riem steken, we missen jullie
natuurlijk en zullen het werk dat jullie
normaal elke dag doen met onze volle
inzet doen.
Samen, Jij&Ik, voor iederéén!
Wij kunnen dit!
Zorg goed voor elkaar......

Lente

Ondanks de coronacrisis gaat in de
dierenwereld, en ook op de
kinderboerderij, het leven
verder. Kuikens, een geitenlammetje en
cavia's worden geboren.
Neem eens een kijkje op de facebook
pagina van Dierenvreugd
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u webmaster@dorpsraadnieuwvennep.nl toe aan uw adresboek.

