


Algemene ledenvergadering 

Dinsdag 3 mei 2022



Welkom!



Opening

Theo van Dijk Dick Duijn
Voorzitter Penningmeester

Marian Timmermans
Secretaris

Roel Schotanus
bestuurslid

Wie komt ons versterken?



Agenda
1. Wat doet de Dorpsraad Bennebroek?

2. Financiële verantwoording 2021

3. Actuele onderwerpen: 

1. Mobiliteit Duin- en Bollenstreek (Dick Duijn)

2. Bushalte lijn 50 (Dick Duijn)

3. Park Vogelenzang (Roel Schotanus)

4. Brandweerkazerne (Roel Schotanus)

5. Fietsknelpunt Bekslaan (Marian Timmermans)

4. Presentatie door Burgemeester E. Roest 

5. Afsluiting met borrel en hapje



• De Vereniging DRB is van en voor alle Bennebroekers! 

• DRB behartigt en vertegenwoordigt de belangen van leden in 
de vereniging op het gebied van woon- en leefklimaat, welzijn 
en cultuur;

• DRB functioneert als adviseur, denktank en spreekbuis voor 
alle Bennebroekers richting overheden en andere relevante 
instanties;

• DRB heeft geen politiek signatuur of winstoogmerk. 

1. Wat doet de Dorpsraad 
Bennebroek?



Hoe werkt de DRB?

• DRB is discussiepartner voor de gemeente Bloemendaal en in 
ander bestuurlijk overleg. Zo kan invloed worden uitgeoefend 
d.m.v. participatie, lobby en onderhandeling;

• DRB participeert in belangenorganisaties zoals het 
Kwaliteitsteam Park Vogelenzang, PLATFORM NOG en werkt 
samen met bijv. de Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek;

• Indien nodig dient DRB zienswijzen of bezwaarschriften in en 
spreekt in op raadsvergaderingen.



Wanneer is een kwestie, 
probleem of mooi idee een 
onderwerp voor de DRB?

• Het onderwerp overstijgt het individuele belang. Het betreft 
tenminste een wijkbelang of een thema dat heel Bennebroek 
aangaat;

• Bij de leden bestaat voldoende draagvlak om het onderwerp 
te behandelen. Vervolgens kan een werkgroep of comité 
worden gevormd om het onderwerp te behandelen; 

• Het onderwerp dient geen winstbejag of eenzijdig politiek 
belang.



Communicatie met de DRB 

• Persoonlijk contact!

• E-mail: dorpsraadbennebroek@gmail.com

• Actuele informatie:  www.dorpsraadbennebroek.nl



2. Financiële verantwoording 2021



€ 172,25 € 1.755

€ 624,74 € 317

€ 128,60 € 72,60

€ 925,59 € 2.144,60 Verschil € 1.219,01

€ 5.879,46 € 7.098,47

€ 3.003,73 € 3.003,73

€ 8.883,19 € 10.102,20 Verschil € 1.219,01

Begroting 2021 2022 2021

€ 250 € 250 € 2.100 € 2.000

€ 550 € 550

€ 150 € 150

€ 400 € 400

€ 1.350 € 1.350 € 2.100 € 2.000

FINANCIEEL OVERZICHT 2021 DORPSRAAD BENNEBROEK

Totaal

Inkomsten

Algemene Kosten

ING kosten zakelijk betalingsverkeer

Totaal

Communicatie

Uitgaven

Terugstorten websitekosten 2020

Donatie

Totaal

Totaal

Bank  Beginsaldo 01 Jan 2021

Algemene kosten

Algemene ledenvergadering

Bankkosten

Betaalrekening

Spaarrekening

Bank Eindsaldo 31 Dec 2021

Betaalrekening

Spaarrekening

Totaal

2022

Communicatie

Contributie

Begroting 2022

Uitgaven Begroting Inkomsten Contributie



Financieel overzicht 2021

• Onregelmatige contributiebetaling leden
• Herinnering in oktober aan leden die laatste drie jaar 

geen contributie hebben betaald;

• Geen response, geen interesse,  begin volgend jaar 
schrappen als lid;

• Volgend jaar (en navolgende jaren) zelfde procedure.

• Gelegenheid om alsnog te betalen. 
Opschonen ledenbestand 



3.1 Mobiliteit Duin- en Bollenstreek



25 mei 2020 einde project Duinpolderweg

10 nov. 2020 Provincie Zuid Holland presenteerde plan van aanpak

1. Korte termijn aanpak: analyse / inventaris /aanpak   
knelpunten

2. Ambitie bepalen: analyse programma’s / werksessies /  
ateliersomgeving / bestuurlijk overleg

3. Oplossingen uitwerken → oplossingsrichting en maatregelen



Werksessies december 2021
Doel: inventarisatie maatregelen om de bereikbaarheid, de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de noordelijke Duin- en 
Bollenstreek te vergroten

• OV. Verbeteren aansluitingen tussen NS-stations en Keukenhof
• HOV-lijn Lisse-Lisserbroek-Nieuw Vennep-Schiphol
• Doortrekken buslijn vanuit Amsterdam (via route 162) naar Lisse

• Fiets. Fietspad (doorfietsroute) langs N207 met windscherm
• Verbeteren fiets/wandelverbindingen (Lisse/Lisserbroek; Hillegom/Beinsdorp)

• Auto. Verbinding aanleggen N206 (Ruigenhoek) en kruising N207/N208 
• Verbinding Noordwijkerhout-Noord en Lisse (ter hoogte van Herenweg) 

• Nieuwe ontsluiting Lisse-Zuid op N208
• Verlengen Weerlaan: nieuwe verbinding N208 Hillegom met N205 

• Mobiliteitshub(s). Stations (uitbreiden P&R), toeristen, goederen 
(overslag/vrachtverkeer), langs N207 (HOV richting Keukenhof)



Weerlaan

Ruigenhoek

Herenweg



De Stuurgroep (Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, gemeenten Noordwijk, 

Hillegom, Lisse en Teylingen)

• Uitkomsten betrekken bij opstellen aantal mobiliteitsscenario’s 
voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek.

• Opstellen beoordelingscriteria voor het uitvoeren van een 
maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) 
mobiliteitsscenario’s.

• Prioriteitsstelling totaalpakket van mobiliteitsmaatregelen.  
• Uitkomsten MKBA voor de zomer.

Vervolg Traject



3.2 Bushalte lijn 50



• 05 feb. Verkeersbesluit zaaknummer 775589 
• 11 mrt. Motie HvB (heroverwegen VB en overleg belanghebbenden)
• 16 apr. (gesprek wethouder, 11 maart Brief) Bezwaarschrift 

Dorpsraad
• 5 mei Verweerschrift Gemeente Bloemendaal
• 28 mei Hoorzitting bezwaarschriftencommissie 
• 13 juli Verkeersbesluit is onzorgvuldig tot stand gekomen, 

onvoldoende gemotiveerd, geen communicatie met 
belanghebbenden

• 26 okt. Gemeente ziet af van verplaatsing bushalte

Bushalte Rijksstraatweg



3.3 Park Vogelenzang



Historische referentie



Verdeling plangebied
Dorpsraad is lid van Kwaliteitsteam



Ruimtelijke principes



Monumenten:
Uitgangspunten Beeldkwaliteitsplan

De huidige monumentale bebouwing en oorspronkelijke bouwstijl is 
uitgangspunt

• Behoud gaat voor vernieuwen

• Behoud door zorgvuldige ontwikkeling

• Respect voor historische structuren

• Respect voor historisch materiaal

• Respect voor authenticiteit

• Respect voor details



Bij renovatie of (vervangende) nieuwbouw worden de 
oorspronkelijke gevelopbouw en het oorspronkelijke materiaal-
en kleurgebruik gerespecteerd.

Monumenten en omgeving op elkaar afstemmen.

Centrale ruimte binnen het ensemble (vijver, bloemperken en 
tuinmuren) moet behouden blijven.



5.4 Brandweerkazerne



5.5 Fietsknelpunt Leidsevaart



• Aanleiding: vernieuwen voet- fietsbrug

• Aanpakken: onveilige situatie voor fietsers

• Wens bewoners: snelheidsremmende maatregelen

• Werkwijze: inspraak 
omwonenden via 
website gemeente 
Bloemendaal “melden 
en meedoen”



Voorbeelden gegeven tips:

• Fietspad naar de overkant van de Leidsevaart, parkeren aan 
de huizenzijde;

• Fietsen aan weerzijden van de Leidsevaart;

• Fietsrotonde maken op kruispunt;

• Fietsbrug verplaatsen richting Hondsdraflaan; 



Hoe nu verder?

• Bewonersbijeenkomst geweest begin maart

• Suggesties uit die bijeenkomst zijn beoordeeld door 
ontwerpbureau en gemeente.

• Conclusies binnenkort op de website van de 
gemeente, omwonenden kunnen stemmen.

• Een mooie “2022.0” wijze van participatie!



7 Afsluiting


