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Geachte heer, mevrouw. 

Op zaterdag 21 september jl. hebben leden van uw raad gefietst in Nieuw-Vennep. 
Aanwezig bij deze fietstocht waren leden van de Dorpsraad Nieuw-Vennep en de wijkraden 
Getsewoud en Linquenda, alsmede een aantal bewoners. 
Tijdens deze fietstocht is nader ingegaan op een aantal specifieke aandachtspunten met 
betrekking tot het wonen en werken in Nieuw-Vennep. 
Na afloop van de fietstocht is geluncht in Pier K en onder voorzitterschap van Peter van der 
Geer doorgepraat over een aantal thema's. 

In het bijgevoegd overzicht willen we u over de afhandeling en voortgang informeren. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de bjluggemeester, 
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Bijlage bij de brief aan de raad inzake terugkoppeling fietstocht met de Raad op 21 september 2013 

Plaats/Onderwerp/bewoner Thema Afhandeling, vervolgactie 
1. Inrichting 30km gebied/ schoolzone 
E. Prévinaireweg 

Verkeersveiligheid De herinrichting van de Eugénie 
Prévinaireweg wordt geëvalueerd in het 
eerste kwartaal van 2014. 

2. Scheuren in pand hoek Hoofdweg WZ/ 
Spoorstraat: uitleg door Mw. Konst 

Mogelijke schade aan woningen a.g.v. 
herinrichting Hoofdweg WZ 

De beslissing op bezwaar is op 17 
december 2013 genomen. 

3. Winkelcentrum Symfonie Leegstand winkels/ uitstraling 
winkelcentrum 

De vragen van de PvdA- fractie en CDA-
fractie over het detailhandelbeleid, de 
leegstand van winkels en de 
toegankelijkheid van de Symfonie zijn 
beantwoord. Een actualisatie van het 
detailhandelbeleid zal in het derde 
kwartaal van 2014 worden voorgelegd. 
Over de leegstand is gesproken met de 
eigenaar van de Symfonie. Het College is 
bekend met een mogelijke afsluiting van 
de noordelijke ingang. 
Het College komt in 2014 met een 
voorstel over de samenhang tussen 
Nieuwe Kom, Symfonie en De Pionier. 

4. Regie-ontwikkeling Nieuwe Kom Voortgang bouwplannen/ontwikkeling 
dorpskern 

Vraag om meer regie en meer bestuurlijke 
aandacht. Zie ook onder 3. 

5. Verwaarloosde terreinen/bouwputten aan het 
Venneperplein en de Gelevinkstraat 

Aanzicht dorpskern en leefbaarheid De vragen van de fractie CDVP over 
asbest zijn beantwoord. Het bouwterrein 
langs de Gelevinkstraat/ Doorbraak wordt 
gesaneerd en vervolgens als gazon 
ingericht. 



6. Toekomst gebouw basisschool Op Dreef, 
Noorderdreef 

Gebruik onderwijsvoorziening Tijdens de nieuwbouw van het HVC wordt 
deze school als tijdelijk onderkomen voor 
het HVC gebruikt. 

7. Verwaarloosd bouwterrein Noordrand Leefbaarheid Het terrein is eigendom van De Raad 
Vastgoed. De Raad wordt gevraagd het 
terrein te fatsoeneren. 

8. Doodlopend fietspad op hoek Athenelaan/ 
Montreallaan 

Verkeersveiligheid Bij de ontwikkeling van de 
vlinderwoningen(start verkoop naar 
verwachting voorjaar 2014) zullen we dit 
punt meenemen en bij het woonrijp 
maken (planning najaar 2014) in 
uitvoering nemen. 

9. Gebruik Activiteitencentrum in 't Zomerpark, 
Getsewoud Zuid 

Sociaal-culturele voorzieningen; 
programmering is onder de maat; weinig 
gebruik en weinig bekendheid bij 
bewoners 

Naar aanleiding van de motie "Bruisend 
hart van Getsewoud" van de fractie HAP 
heeft het College de Raad toegezegd de 
behoefte en mogelijkheden te 
onderzoeken en de rapportage met 
bevindingen aan de Raad te sturen. Aan 
het eind van het jaar zal de Raad per brief 
worden geïnformeerd over de uitkomst 
van een eerste verkenning. 

10. Kwaliteit Rietlandbrug, Getsewoud Zuid Verkeersveiligheid De Rietlandbrug wordt in 
november/december 2013 van een 
nieuwe deklaag voorzien. 

11. Voorzieningen voor jongeren in Nieuw-
Vennep 

Is jongerencentrum De Stip voldoende 
voor heel Nieuw-Vennep; vraag om een 
extra voorziening in Getsewoud 

Zie de toezegging van het College onder 
9. 



12. Overlast jongeren op hangplekken, o.a. op 
het Van Haeringenplantsoen 

Leefbaarheid Vervuiling wordt opgeruimd door De 
Meerlanden (beeldbestek). Overlast 
jongeren wordt gevolgd in het kader van 
de groepsaanpak jongerenoverlast. De 
voortgang zal regelmatige worden 
teruggekoppeld aan DWR en 
omwonenden. 

13. Verwaarloosde volkstuinen tussen 
Lichterstraat en Jhr. v.d. Pollstraat t.g.v. uitstel 
woningbouw 

Leefbaarheid en veiligheid De vragen van de PvdA-fractie over het 
volkstuinencomplex zijn beantwoord. 
De huurcontracten worden opgezegd per 
1 januari 2014 en het terrein wordt 
schoongemaakt en ingezaaid met gras. 
Enkele volkstuinders kunnen tijdelijk in 
een afgescheiden deel van het terrein hun 
volkstuin voortzetten. 

14. Tarievenbeleid voor activiteiten in wijkgebouw 
Linquenda 

Onduidelijk beleid m.b.t. tarieven 
wijkgebouw voor verschillende 
doelgroepen/activiteiten 

De klacht van de wijkraad Linquenda 
betreft een activiteitengroep die ooit met 
project-subsidie "Impuls voor Linquenda" 
voor o.a. de kosten van huur is gestart, 
maar waarvoor nooit een structurele 
subsidiëring voor tot stand is gekomen. 
Ze hebben enige tijd kunnen "meeliften" 
met de structureel gesubsidieerde groep 
OKI van MeerWaarde in 
Activiteitencentrum "Zomerpark" in 
Getsewoud en zijn een poosje 
gesubsidieerd geweest door Ymere. Dat 
houdt nu ook op. Ze willen graag als 
"Repaircafé" verder. Maatvast vraagt 
echter een huurbetaling. Het huurtarief 
voor de kleine zaal van Linquenda is 
€ 37,50 per dagdeel. 



Door Stichting Maatvast wordt in 2014 
eenheid aangebracht in het verhuurbeleid 
en in de tarieven voor zaalhuur en voor 
buffet-consumpties in de diverse 
accommodaties. Waar nodig worden 
tarieven ook geïndexeerd. 


