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Jaarverslag 2020 

Duinpolderweg 

 
Als gevolg van coalitievorming na de Provinciale 
Statenverkiezingen besloot de provincie Noord-
Holland op 25 mei 2020 niet langer mee te willen 
werken aan het project Duinpolderweg. Hiermee 
zijn de mobiliteitsproblemen in de noordelijke Duin- 
en Bollenstreek echter niet opgelost. Met de 
geplande nieuwbouw o.a. in Voorhout en de forse 
woningbouw taakstelling van de gemeente 
Haarlemmermeer (Cruquius, Nieuw-Vennep en 
Hoofddorp) zullen deze problemen alleen maar 
toenemen.  
 
Inmiddels is de provincie Zuid-Holland samen met 
gemeenten Lisse en Hillegom en het 
samenwerkingsverband Holland Rijnland een  

studie gestart om te onderzoeken hoe de 
noordelijke Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar 
kan worden. Het betreft maatregelen op zowel de 
korte als (middel) lange termijn.  
 
In Stap 1 (eind 2020 - eerste helft 2021) is een 
knelpuntenanalyse gemaakt. In Stap 2 (eerste helft 
2021) is de ambitie bepaald en in Stap 3 worden 
oplossingen en maatregelen uitgewerkt en zal 
afstemming en samenwerking met de Noord-
Hollandse partijen worden opgestart. Vooralsnog 
zijn de resultaten van de studie niet bekend.  
Het Platform NOG waarin de Dorpsraad zitting 
heeft, bevindt zich momenteel in een ‘stand-by’ 
status en zal afhankelijk van de bevindingen van de 
studie worden geactiveerd. 

Park Vogelenzang 

 
Eindelijk lijkt de ontwikkeling van Park Vogelenzang 
dichterbij te komen. In 2020 is er veel overleg 
geweest in de gemeenteraad van Bloemendaal en 
werd het prachtige plan goedgekeurd. 
 
Vervolgens tekende de Stichting Erfgoed Zuid 
Kennemerland bij de Raad van State, de hoogste 
bestuursrechter in ons land, echter tegen het plan 
bezwaar aan. De uitspraak in deze zaak werd  

verwacht eind 2020, maar werd vervolgens naar 
2021 verplaatst. (De Raad van State heeft de 
bezwaren in mei 2021 afgewezen.) 
De verwachting is dat er in 2022 een aanvang met 
de restauratie van de bestaande gebouwen -
Hoofdgebouw, Lokhorst en Beukenhorst – kan 
worden gemaakt. Ook de uitwerking van de plannen 
voor het overige deel van het terrein wordt dan 
aangepakt. 
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Brandweer 

  
De brandweerkazerne in Bennebroek moet worden 
vervangen. Deze voldoet niet meer aan de eisen van 
deze tijd. Wel blijft de kazerne op de huidige plaats 
aan de Wilhelminalaan. 
Met de bewoners is overleg geweest over het 
ontwerp van het gebouw en ook over het 
bouwproject. 

Daarbij kan worden gedacht aan parkeerproblemen 
tijdens de bouw en de aanvoer van 
bouwmaterialen. Dit overleg verloopt voorspoedig 
en in goede sfeer. 
De bouw kan in het eerste kwartaal van 2022 gestart 
worden. 

 

Hoge snelheid Leidsevaartweg 

 

Gemeenteloket Bennebroek 

Op verzoek van aanwonenden zochten wij contact 
met de gemeente Bloemendaal om snelheids-
beperkende maatregelen te bespreken op de 
Leidsevaartweg tussen de gemeentegrens 
Heemstede en de Bekslaan. De gemeente 
antwoordde ons dat 85% van de weggebruikers hier 
rijdt met een snelheid van 51 km per uur. Gezien het 
minimale verschil met de maximumsnelheid van 50 
km per uur vond de gemeente dit nog geen reden 
om verkeersmaatregelen te treffen.  
De overlast die bewoners ervaren op de 
Leidsevaartweg wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
door de resterende 15% van de weggebruikers. 
Helaas wordt in heel Nederland gezien dat deze 
groep weggebruikers, ondanks verkeers-
maatregelen, te hard blijft rijden. Het blijft zeer 
vervelend om te horen dat bewoners overlast 
hebben van het verkeer, maar helaas is deze situatie 
vooralsnog niet op te lossen. 

Het Servicepunt Bennebroek vervult een zeer 
belangrijke functie voor de bewoners van 
Bennebroek en Vogelenzang. Met name voor 
ouderen is een goede dienstverlening ‘dichtbij’ heel 
belangrijk.  
Ten tijde van de fusie van Bennebroek met 
Bloemendaal werd expliciet toegezegd dat 
Bennebroek de beschikking kreeg over een eigen 
Servicepunt, gezien de excentrische ligging van het 
dorp, aan de rand van de gemeente. 
Deze afspraak diende naar de mening van 
Dorpsraad Bennebroek onverkort te worden 
nageleefd. De Dorpsraad heeft het College en de 
Raad verzocht zich hier hard voor te maken. 
 
Op 5-11-2020 is door de Gemeenteraad besloten 
dat het servicepunt één dagdeel per week open 
blijft. 

 

Participatie 

DRB nam in 2020 actief deel in diverse gremia en aan verschillende activiteiten: 
 

• Werkateliers Omgevingsvisie 

• Werkgroep Nieuwe Brandweerkazerne 

• Sessie Vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven 
• Denktank Welzijn & Zorg Bennebroek 
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