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Penningmeester
gezocht!

Steun het werk
van de
dorpsraad en
word
donateur.

Wil jij bijdragen aan een beter Nieuw-Vennep, heb
je affiniteit met financiële zaken, kom dan bij de
Dorpsraad als penningmeester! De Dorpsraad is
een enthousiaste groep vrijwilligers die zich
inzetten voor een betere leefomgeving in NieuwVennep. Van belang hierbij is een goed overzicht
van onze financiële positie, het tijdig doen van
betalingen en het aanvragen van subsidies. Samen
met onze externe boekhouder moet je ook de
jaarcijfers opstellen en verantwoorden aan de
gemeente. De tijdsbesteding is ongeveer een paar
avonden per maand. Je wordt onderdeel van een
leuke, energieke groep vrijwilligers. Tevens kom je
in aanraking met de dynamiek van bewoners,
gemeentebelangen en natuurlijk de gedeelde wens
om Nieuw-Vennep te verbeteren. Heb je interesse,
neem dan contact op met:
secrecretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl

Lichtpuntje in
ontwikkeling centrum
Nieuw-Vennep

De Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep heeft eind
september een open brief verzonden over de
voortgang van het opknappen van het centrum.
We hebben hierin onze zorg geuit over de
voortgang. Inmiddels hebben wij een formele
reactie gekregen op onze brief (zie bijlage) en
daarnaast is er een structureel overleg ingericht om
de voortgang inhoudelijk te bespreken.
Inmiddels is wel duidelijk dat binnen het
gemeentelijke apparaat en bij de betrokken project
ontwikkelaars alles op alles wordt gezet om in de
Venneperstraat op korte termijn resultaten te laten
zien. Wij zijn inmiddels iets positiever over de
voortgang en denken dat de eerste zichtbare
stappen voor de kerst echt haalbaar zijn. Uiteraard
kunnen en moeten we pas tevreden zijn als de te
verwachten ontwikkeling in het centrum
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Wij blijven ons
hiervoor hard maken. In de tussentijd zullen wij
met betrokken ondernemers van het centrum,
OVHZ, Oranjevereniging Beatrix, BIZ io, gemeente,
Pier K, HVC en vele anderen doorgaan met
leegstaande etalages in te richten, kerstversiering/
verlichting aan te brengen in het centrum en de
Venneperstraat verder aan te kleden met o.a.
bloembakken met fruitbomen.
Tot het moment dat we daadwerkelijk resultaat zien
hebben we nog steeds drie prioriteiten:
Het centrum, het centrum en het centrum.

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

Zet je licht
aan!

Om met een open deur in huis te
vallen: fietslampjes zijn er niet om
boetes te ontlopen, maar om
aanrijdingen te voorkomen.
Sommige fietsers lijken daarvan
niet op de hoogte en rijden met
slechts een gloeiend pitje door de
donkere straten - een lampje is
een lampje, toch?
Heeft u de fietsen van uw gezin
gecontroleerd of ze het wel doen
en er verse batterijen in gezet?
Zichtbaarheid is de belangrijkste
eis voor fietsverlichting. Lampjes
draag je in de eerste plaats voor je
eigen veiligheid. Daarnaast is het
voor andere verkeersdeelnemers
fijn wanneer ze een fietser op tijd
zien. Het scheelt spanningen in
het toch al zo drukke verkeer.
Koop daarom lampjes met een
goede zichtbaarheid voor en
achter.
Zelf zien waar je rijdt is ook erg
fijn.
Zicht op het wegdek vlak voor je,
maar ook een tiental meters
vooruit. En een iets bredere
lichtstraal, zodat je kunt zien waar
de rand van het fietspad is.
Bron: ANWB

Boekje
Dorpsdiender,
leuk voor in de
schoen of
onder
kerstboom

Nieuwe speeltoestellen!

We zijn heel blij dat dat we TWEE nieuwe
speeltoestellen hebben geplaatst in de speeltuin.
Een speelkasteel met glijbaan en een mooie
duoschommel zijn begin november officieel in
gebruik genomen. Dit is mogelijk gemaakt door
sponsoring van Paul Bakker (PGM Bakker), giften
van de Kerstmarkt 2019 en door donatiegeld van
onze vaste donateurs! De gebr. Griekspoor hebben
de toestellen conform de richtlijnen geplaatst en
daarin ook een deel gesponsord. We zijn heel blij
dat het op deze manier gelukt is om de speeltuin
weer compleet te maken.
We hopen dat er binnenkort veel kinderen
onbezorgd kunnen komen spelen.
Vanaf donderdag 19 november, is de
kinderboerderij weer geopend, de tijden zijn:
Dinsdag t/m vrijdag open van 12:00 tot 16:00.
Zaterdag en zondag open van 10:00 tot 16:00.
Een nieuwe maatregel is dat we niet meer dan 30
personen (inclusief in kinderen) tegelijk mogen
toelaten op de boerderij. We gaan dus weer met
"klossen" werken. Meer op de facebook pagina
en website dorpsraad.

Het boekje Dorpsdiender is een
bloemlezing, gebaseerd op vijf
jaar gelijknamige (47) columns in
het Witte Weekblad van
NieuwVennep. Geertje Bos
beschrijft hierin Haspels’
ervaringen uit het rijke
politieverleden. Mocht u een
getekend exemplaar willen
hebben dan kan de Bruna daar
voor zorgen. Stuur een mail
naar bruna8189@planet.nl,
eventueel met tekst zoals: voor de
jarige.. .. dan wordt dat geregeld.
Of natuurlijk gewoon in de winkel
bestellen. Omdat de dorpsraad
een medesponsor van het boekje
is, kunt u het op vertoon van onze
Nieuwsbrief (papieren of digitale
versie) tegen een gereduceerd
tarief kopen. Normaal €10,00 en
nu voor slechts €7,50.

Jongerentafel
over energie,
jouw
toekomst.

Historie over Ringdijk
en Ringvaart

De Ringdijk en Ringvaart Haarlemmermeerpolder
zijn voor onze hele gemeente Haarlemmermeer
van belang als landschappelijke en recreatieve
structuur.
Na vaststelling van de ‘Visie Ringdijk en Ringvaart’
door de gemeente Haarlemmermeer in 2017, is er
een onderzoek gestart naar de historie en het
erfgoed van de ringdijk en ringvaart. Een van de
onderdelen daarvan was de opdracht aan het
bureau SteenhuisMeurs om het verhaal van de
ringdijk en ringvaart te verhelderen en mogelijke
monumenten te selecteren. Dit hebben zij gedaan
met veld- en archiefonderzoek, maar ook door
bewoners van de dorpen langs de ringvaart uit te
nodigen om hun verhalen te vertellen. Inmiddels is
het onderzoek afgerond en een prachtig rapport
vervaardigd. Zij hebben negen verhaallijnen
opgesteld (het narratief) die gezamenlijk het
verhaal van dit gebied vertellen.
Voor iedere bewoners van de polder is dit een
prachtig document met veel achtergrondinformatie.
Voor jong en oud zijn zeker de hoofdstukken 'De
Waterwolf' en 'De Droogmakerij' interessant, hierin
wordt met vele kaarten en andere illustraties de
geschiedenis waarom de Haarlemmermeer droog
gemaakt moest worden en hoe dat is gebeurd.
Klik hier voor download document (7Mb)

Facebook

Wat is jouw advies? Praat mee
over duurzame energie in jouw
regio. Waar kunnen nog
windturbines en zonnepanelen
geplaatst worden in NoordHolland? Dat is een moeilijke
vraag. Niet iedereen is
voorstander van windturbines en
zonneweides in het landschap of
op het water. Maar ze moeten er
wel komen. In het landelijk
klimaatakkoord staat dat we in
2030 de helft minder CO2 moeten
uitstoten dan in 1990. Lees
meer....

Website

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.

