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Juli	  2011	  De	  Vereniging	  Meerwijk	  Bennebroek	  wordt	  met	  algemene	  	  instemming	  van	  de	  leden	  	  
omgevormd	  tot	  Dorpsraad	  Bennebroek.	  	  
	  
Ons	  doel	  is	  breder	  draagvlak	  creëren,	  daar	  waar	  het	  gaat	  om	  inspraak,	  bewaken	  leefklimaat	  en	  
behouden	  groene	  en	  cultuurhistorische	  waarden	  van	  ons	  dorp.	  DRB	  wil	  een	  spreekbuis	  zijn	  naar	  
gemeente	  en	  provincie.	  Al	  snel	  werd	  de	  DRB	  	  betrokken	  bij	  een	  aantal	  actuele	  zaken	  die	  direct	  onze	  
volle	  inzet	  vereisten.	  
	  
Onderwerpen	  op	  de	  agenda	  

Herontwikkeling	  Oude	  Kern	  en	  Sloop	  voormalig	  Gemeentehuis	  Bennebroek	  

Hierin	  participeerde	  DRB	  in	  een	  klankbord	  groep	  en	  waren	  actief	  in	  benaderen	  college	  en	  raadsleden	  
om	  te	  laten	  horen	  wat	  er	  leeft	  onder	  direct	  omwonenden	  en	  andere	  inwoners.	  Het	  ging	  daarbij	  
voornamelijk	  over	  nakomen	  van	  oude	  afspraken	  met	  de	  gemeente	  (Bennebroek)	  en	  de	  nu	  door	  
Bloemendaal	  voorgestelde	  nieuwe	  ontwikkelingen.	  De	  dorpsraad	  heeft	  ook	  bezwaar	  gemaakt	  tegen	  
de	  wijze	  waarop	  burgers	  door	  de	  gemeente	  betrokken	  werden	  bij	  de	  plannen	  en	  (het	  gebrek	  aan)	  
mogelijkheden	  tot	  inspraak.	  In	  het	  kader	  van	  zogenaamde	  “interactieve	  besluitvorming”	  werd	  de	  
routing	  en	  wijze	  waarop	  de	  Gemeente	  haar	  burgers	  betrekt	  bij	  de	  inspraak	  door	  DRB	  kritisch	  gevolgd.	  
	  

	  
	  

Aanleg	  snelweg	  bezuiden	  Bennebroek	  	  

De	  dreiging	  van	  een	  vierbaans	  snelweg	  vlak	  ten	  zuiden	  van	  Bennebroek	  van	  de	  N206,	  door	  het	  bos	  
van	  de	  Geestgronden	  en	  de	  Oosteinderpolder	  naar	  de	  A4	  werd	  door	  DRB	  intensief	  bestudeerd	  en	  
gevolgd.	  DRB	  maakt	  zich	  ernstig	  zorgen	  over	  fijnstof,	  lawaai	  en	  stank	  	  in	  de	  regio	  Bennebroek,	  maar	  
ook	  over	  extreme	  toename	  van	  verkeersdrukte	  op	  de	  toe-‐	  en	  afvoerende	  wegen	  naar	  de	  snelweg	  
zoals	  op	  de	  N208,	  de	  Zwarteweg	  (Vogelenzang	  krijgt	  geen	  eigen	  oprit)	  en	  de	  Bennebroekerweg.	  
	  
De	  volgende	  acties	  werden	  mee	  georganiseerd	  door	  de	  Dorpsraad	  	  



 Een	  fietstocht	  met	  raadsleden	  langs	  de	  route	  die	  de	  nieuwe	  verbindingsweg	  zal	  gaan	  volgen	  .	  
met	  als	  doel	  inzicht	  te	  bieden	  in	  welke	  mooie	  natuur,	  bos,	  oud	  polderveengebied	  	  en	  
cultuurbollengrond	  geofferd	  zou	  gaan	  worden	  .	  

 Een	  protestmanifestatie	  waarbij	  we	  een	  petitie	  hebben	  aangeboden,	  samen	  met	  andere	  
dorps	  -‐en	  belangenverenigingen,	  aan	  de	  leden	  van	  gemeenteraden	  en	  provinciale	  staten.	  
	  

	  
	  	  
DRB	  participeerde	  actief	  in	  het	  Regionale	  Platform	  NOG	  Beter,	  dat	  zich	  tot	  doel	  heeft	  gesteld	  een	  
redelijk	  alternatief	  te	  formuleren	  dat	  minder	  belastend	  is	  voor	  milieu	  en	  bewoners	  dan	  het	  huidige	  
voorkeurstracé.	  Het	  platform	  probeert	  vooral	  via	  politieke	  kanalen	  steun	  te	  verkrijgen	  voor	  deze	  
alternatieve	  plannen.	  DRB	  zal	  bij	  de	  verantwoordelijke	  wethouder	  er	  op	  aandringen	  de	  alternatieve	  
plannen	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  aanbesteding	  van	  de	  komende	  pré	  plan	  studie.	  
	  	  

Openbaar	  Vervoer	  problematiek	  

DRB	  heeft	  het	  schrappen	  van	  buslijn	  6	  op	  de	  agenda	  gezet	  voor	  overleg	  met	  de	  Gemeente	  
Bloemendaal.	  Met	  name	  de	  bewoners	  in	  Bennebroek	  Oost	  worden	  hier	  de	  dupe	  van.	  In	  2012	  zullen	  
gesprekken	  plaatshebben	  met	  de	  gemeente	  waarbij	  gekeken	  gaat	  worden	  naar	  alternatieven.	  	  
	  



	  

	  

Communicatie	  met	  Gemeente	  Bloemendaal	  	  

DRB	  heeft	  zich	  sterk	  gemaakt	  voor	  overleg	  met	  burgemeester	  en	  wethouders.	  Er	  werd	  kennis-‐
gemaakt	  met	  raadsleden	  en	  met	  fracties	  van	  verschillende	  politieke	  partijen.	  
	  
Op	  een	  aantal	  raad-‐	  en	  commissie	  vergadering	  werd	  actief	  ingesproken	  door	  de	  DRB,	  	  	  
Wij	  hechten	  aan	  een	  directe	  en	  open	  communicatie.	  	  
	  

Communicatie	  met	  de	  leden,	  donateurs	  en	  belangstellenden	  

DRB	  heeft	  in	  2011	  een	  ledenwerving	  ondernomen	  om	  het	  aantal	  en	  daarmee	  haar	  draagvlak	  te	  
kunnen	  vergroten	  hiertoe	  zijn	  huis-‐aan-‐huis	  folders	  verspreidt.	  	  	  
	  
DRB	  heeft	  een	  nieuwe	  website	  ontwikkelt	  en	  logo	  bedacht.	  DRB	  doet	  zelf	  het	  dagelijks	  beheer	  van	  de	  
inhoud	  in	  de	  website.	  	  Voor	  2012	  staan	  een	  aantal	  nieuwsbrieven	  gepland.	  	  
	  

Bestuurlijke	  zaken	  	  

Samenstelling	  Dorpsraad	  per	  31	  december	  2011:	  

Dagelijks	  	  bestuur	  :	  

• Adriana	  Bakker	  (Bennebroek	  oost)	  voorzitter	  
• Peter	  Hartevelt	  (Bennebroek	  oost)	  secretaris	  	  
• Art	  Degenaars	  (Bennebroek	  oost)	  	  penningmeester	  	  

	  



Overige	  bestuursleden:	  

• Joop	  Abrahamse	  (Bennebroek	  zuid	  )	  	  
• Gertjan	  Timmers	  (Bennebroek	  centrum)	  	  
• Frank	  van	  der	  Schaar	  (Bennebroek	  centrum)	  	  	  	  
• Roel	  Schotanus	  (Bennebroek	  west)	  	  
• Harald	  Copier	  (Bennebroek	  oost)	  	  Erevoorzitter	  	  	  

	  

Algemene	  Ledenvergadering	  (	  zie	  verslagen	  op	  de	  website	  )	  	  

Deze	  heeft	  op	  7	  juli	  2011	  	  plaatsgevonden	  in	  het	  Trefpunt	  te	  Bennebroek.	  De	  volgende	  staat	  gepland	  
in	  februari	  2012.	  De	  algemene	  ledenvergadering	  zal	  jaarlijks	  	  2x	  georganiseerd	  worden.	  	  
	  

Ledenwerving	  

DRB	  bestuur	  heeft	  besloten	  om	  het	  lidmaatschap	  te	  vereenvoudigen.	  Er	  zijn	  leden	  met	  stemrecht	  en	  
donateurs.	  Het	  ondersteunend	  lidmaatschap	  is	  komen	  te	  vervallen	  evenals	  de	  verplichting	  tot	  
betalen	  van	  evt.	  omslagkosten.	  	  	  
	  
Het	  ledenaantal	  is	  	  in	  2011	  verdubbeld.	  Een	  aantal	  oud	  VMB	  leden	  heeft	  er	  voor	  gekozen	  om	  hun	  
(ondersteunend)	  lidmaatschap	  te	  beëindigen.	  De	  teller	  blijft	  eind	  2011	  ruim	  boven	  de	  twee	  honderd	  
huishoudens	  steken.	  	  Om	  ons	  draagvlak	  verder	  te	  vergroten	  gaan	  we	  in	  2012	  opnieuw	  campagne	  
voeren.	  	  
	  

Overig	  

De	  concept	  statuten	  van	  de	  Dorpsraad	  Bennebroek	  zijn	  in	  2011	  vastgesteld	  en	  ter	  verandering	  aan	  
het	  notariaat	  (Notaris	  te	  Haarlem)	  aangeboden	  en	  zullen	  z.s.m.	  in	  2012	  worden	  bekrachtigd.	  	  	  	  
	  

	  

	  

	  

Financieel	  jaarverslag	  2011	  

	  

Contributie	  lidmaatschap	  DRB	  is	  naar	  20,00	  euro	  gegaan.	  DRB	  zal	  voor	  de	  aanvang	  van	  het	  nieuwe	  
jaar	  de	  bijdrage	  jaarlijks	  beoordelen	  en	  indien	  noodzakelijk	  bijstellen.	  

Beginsaldo	  1	  januari	  2011	  van	  rekening	  85.22.067	  bedraagt	  (655,17	  +	  2.391,83	  =)	  3.047,00	  euro.	  

Eindsaldo	  31	  december	  2012	  van	  rekening	  85.22.067	  bedraagt	  (3.089,98	  +	  926,76	  =)	  4.016,74	  euro.	  

De	  specificatie	  van	  de	  uitgaven	  van	  DRB	  is	  zoals	  hieronder	  weergegeven;	  

	  

	  

	  



algemene	  kosten	   436,55	  

algemene	  ledenvergadering	  	   328,35	  

bankkosten	   67,00	  

kamer	  van	  koophandel	  	   37,64	  

marketing	  &	  communicatie	   80,65	  

totaal	  uitgaven	   950,19	  

contributie	  	   1.885,00	  

rente	  	   34,93	  

totaal	  inkomsten	  	   1.919,93	  

	  


