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Verslag Algemene Ledenvergadering 2022
ALV Dorpsraad Bennebroek drukbezocht
(Theo van Dijk)
Het Trefpunt in Bennebroek vormde op
dinsdagavond 3 mei 2022 het toneel voor de
levendige
Algemene
Ledenvergadering
van Dorpsraad Bennebroek. Rond de 60 leden en
belangstellenden waren hier samengekomen; na
drie jaar kon gelukkig weer een ‘live’ bijeenkomst
worden gehouden, nu corona op z’n retour lijkt.
Voorzitter Theo van Dijk heette iedereen hartelijk
welkom en introduceerde de bestuursleden van
de Dorpsraad. Het is immers belangrijk dat de raad
'een gezicht heeft’ zodat Bennebroekers de raad
beter weten te vinden. Hij deed tevens een oproep
aan iedereen om de Dorpsraad te komen
versterken. Dan kan er (nog) meer werk worden
verzet! Vervolgens vertelde Van Dijk wat de raad
precies doet en op welke manier activiteiten
worden opgepakt en uitgevoerd. Daarbij is het
belangrijk dat eerst wordt gekeken of een kwestie,
probleem of idee ook echt iets is waar de raad zich
over dient te buigen. Dit is het geval wanneer een
onderwerp het individuele belang overstijgt. Het
gaat dan tenminste over een wijkbelang of een
thema dat heel Bennebroek aangaat.
Financiën
Vervolgens nam penningmeester Dick Duijn met
de aanwezigen de financiën door. Heikel punt blijft
de (wan)betaling van de contributie. De
penningmeester kondigde diverse maatregelen
aan om het tij te keren. Zo krijgen leden die de
laatste drie jaar geen contributie hebben betaald,
een herinnering in oktober van elk jaar. Als zij dan
niet daarop reageren, worden zij in het jaar daarop
geschrapt als lid. De vergadering ging akkoord met
de voorgestelde maatregelen. Verder is op
verzoek van één van de leden in het financieel
overzicht een onderscheid gemaakt tussen
donatie en contributie. Tenslotte heeft de
kascommissie goedkeuring gegeven aan de
financiële stukken.
03-05-22

Mobiliteit duin- en bollenstreek
Veel aandacht werd op de ALV uiteraard besteed
aan de actualiteit. Zo besprak Duijn de mobiliteit
in de Duin- en Bollenstreek. Het plan van de
provincie Zuid-Holland uit november 2020 als
opvolging van de ‘afgekeurde' Duinpolderweg
stond daarbij centraal. In december 2021 vonden
diverse werksessies plaats met het doel
maatregelen
te
inventariseren
die
de
bereikbaarheid, de
verkeersveiligheid
en
leefbaarheid in de noordelijke Duin- en
Bollenstreek moeten vergroten.
In het vervolgtraject zal de Stuurgroep (provincie
Zuid-Holland, Holland Rijnland en diverse
gemeenten) beoordelingscriteria opstellen voor
het uitvoeren van een maatschappelijke kostenen batenanalyse.
De resultaten hiervan worden rond de zomer
verwacht.
Bushalte
Ook meldde Duijn een recent geboekt succes van
de Dorpsraad. Het betreft de bushalte van lijn 50
(Leiden-Haarlem). De gemeente Bloemendaal was
van plan deze halte nabij de kruising
Rijksstraatweg/Zwarteweg te verplaatsten naar de
Linnaeushof. Met als gevolg dat deze verder uit
het centrum van Bennebroek kwam te liggen en
daardoor moeilijker bereikbaar werd voor
ouderen en mindervaliden.
Naast diverse acties vanuit belanghebbenden (o.a.
bezwaarschriften) en politiek, sprak de Dorpsraad
met omwonenden en de betrokken wethouder.
Ook de Dorpsraad diende een bezwaarschrift in.
Vervolgens
oordeelde
de
bezwaarschriftencommissie
dat
het
verkeersbesluit van de gemeente ‘onzorgvuldig en
onvoldoende gemotiveerd’ tot stand was
gekomen. Ook vond de commissie dat er geen
communicatie met belanghebbenden had
plaatsgevonden.
Uiteindelijk leidde dit ertoe dat de gemeente
ervan afzag de bushalte te verplaatsen.
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Park Vogelenzang
Ook Park Vogelenzang kwam uiteraard op deze
ALV uitgebreid ter sprake. Een Kwaliteitsteam,
bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeente
en Adviseurs beoordeelt nauwlettend de plannen
voor het Park en of deze voldoen aan
Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan. De
Dorpsraad, in de persoon van Roel Schotanus, is
hierin vertegenwoordigd als toehoorder. Hij nam
zijn gehoor eerst mee naar de geschiedenis van
het park en vervolgens naar de huidige
bouwplannen. Welke ruimtelijke principes worden
daarbij gehanteerd en wat zijn de uitgangspunten
van het Beeldkwaliteitsplan? Stand van zaken is nu
dat er een time-out is. Gemeente en
Koper/Ontwerper beraden zich op een nieuw
ontwerp van het plan.
Brandweerkazerne
Daarnaast besteedde Schotanus kort aandacht
een de bouw van een nieuwe brandweerkazerne
in Bennebroek. Wat komt daarbij kijken en wat
kost het? Op dit moment is er geen aannemer
gevonden die binnen het beschikbare budget kan
bouwen. De zaak ligt nu bij Burgemeesters en
Wethouders. Dit is lastig omdat er nog geen nieuw
College is geïnstalleerd.

Burgemeester
Gastspreker was dit jaar burgemeester Elbert
Roest van de gemeente Bloemendaal.
Bevlogen en deskundig stond hij onder meer stil bij
de bouwplannen voor Park Vogelenzang, de
mobiliteit in de Duin- en Bollenstreek en de
discussie rond de Binnenduinrand.
Ook besteedde de burgemeester aandacht aan de
opvang van Oekraïeners. De gemeente
Bloemendaal heeft de taak 129 vluchtelingen op te
nemen, naast de ruim 90 Oekraïeners die al door
particulieren zijn gehuisvest. Een gedeelte van de
genoemde 129 heeft al zijn intrek genomen op
Dennenheuvel in Bloemendaal; in Bennebroek
wordt hard gewerkt aan het geschikt maken van
een gebouw op Park Vogelenzang.
Meer info vindt u op de website van de gemeente
Bloemendaal.

Roest noemde voorts de Kerkenvisie die de
gemeente heeft geformuleerd. Veel kerken in de
gemeente zijn of lopen leeg. Zoals recentelijk de
St.Jozefkerk in Bennebroek. In de visie zet de
gemeente de mogelijkheden op een rij om samen
met andere betrokken partijen de gebouwen te
hergebruiken.
Ook waarschuwde hij voor de criminaliteit in onze
Fietsknelpunt
regio en deed een beroep op een ieder om
Secretaris Marian Timmermans gaf de laatste onwetmatigheden onverwijld aan de gemeente te
stand van zaken rond de aanpassing van het melden.
fietsknelpunt Leidsevaart. Aanleiding is de
vernieuwing van de voet- en fietsbrug over de De ALV 2022 van Dorpsraad Bennebroek werd
Leidsevaart. Tegelijkertijd wil de gemeente de besloten met een gezellige borrel. Na afloop
onveilige situatie voor fietsers aanpakken, terwijl keerden leden en belangstellenden - veelal later
de bewoners pleiten voor snelheidsbeperkende dan zij van plan waren – tevreden huiswaarts.
maatregelen. Om de inspraak van omwonenden te
waarborgen, heeft de gemeente een website Zie hier de gehele presentatie van de Dorpsraad
ingericht waarop iedereen kan ‘meedenken en
meedoen’. In maart 2022 volgde een
bewonersbijeenkomst en suggesties die hieruit
naar voren kwamen, zijn door een ontwerpbureau
en de gemeente beoordeeld. Vanaf heden kunnen
de omwonenden over deze ‘conclusies’ op de
website stemmen. Een mooi voorbeeld van 2022.0
participatie!
03-05-22
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