
Welkom

Leden, donateurs en andere

belangstellenden



AGENDA
�Opening door Voorzitter

� Bestuur: wie zijn wij (ook weer)? 

� VMB wordt Dorpsraad Bennebroek

� Communicatie

� Financiën

� Stand van zaken snelweg Bezuiden Bennebroek
� Gastspreker Willem Bax Voorz. platform NOG Beter

� Stand van zaken Oude Kern en Gemeentehuis

� Voorstel voor ander onderwerpen? 

�Afronding en Sluiting 



Wie Rol Aandachtsgebied

Adri Bakker Voorzitter dagelijks 

bestuur

‘ alles’ 

Peter Hartevelt Secretaris Dorpsraad 

Art Degenaars Penningmeester Dorpsraad

Gert jan Timmer Lid NOG & Communicatie

Frank van der Schaar Lid Communicatie / Website

Joop Abrahamsen Lid NOG

Roel Schotanus Lid Bloemveld/hof

?



Dorpsraad Bennebroek
van VMB  voor héél Bennebroek

• Waarom?

• Wat zijn onze doelstellingen eigenlijk?  

• Hoe gaan we te werk?

• Wanneer is het iets voor de 
Dorpsraad?

• Stand van zaken



Waarom?

Het gaat niet alleen over Meerwijk maar om 

Bennebroek als dorp als geheel: 

�Gevolgen van een snelweg bezuiden Bennebroek 

�Impact nieuwbouw Oude Kern , sloop Gemeentehuis

�Algemene Verkeer- en parkeer problematiek

�Veiligheid

�Jongeren 

�Behoud groene karakter

�etc.



Doelstelling!

� geen organisatie voor feesten e.d. en 

� heeft geen politiek signatuur of winstoogmerk

� Is vooral als adviseur, denktank en spreekbuis voor alle Bennebroekers naar 
diverse instanties

� Behartigen en vertegenwoordigen van de belangen van inwoners van 
Bennebroek op het gebied van woon- en leefklimaat, welzijn en cultuur 

Hoe gaan we te werk?

� een discussie partner te zijn van de gemeente Bloemendaal  en ander bestuurlijk overleg om 
invloed uit te oefenen d.m.v. participatie, lobby en onderhandeling 

� het creëren van geformaliseerd overleg met de omliggende gemeenten

� Het samenwerking Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemerland (SBEZK), Vereniging 

Behoud de Polders, HVHB en andere belangenorganisaties zoals wijkraden en 

ondernemersverenigingen

� Bezwaarschriften 

� Inspreken op raadsvergaderingen 

� Voorstellen van referenda



Nieuwe onderwerpen en thema's in Bennebroek kunnen worden ingebracht tijdens de 

Ledenvergadering of schriftelijk ingediend bij de secretaris. Het bestuur zal de 

onderwerpen toetsen aan de hand van de volgende criteria:

1. Het onderwerp overstijgt het individuele belang en dient minstens een wijkbelang 

of is een thema dat heel Bennebroek aangaat. 

2. Het onderwerp dient geen winstbejag of eenzijdig politiek belang.

3. De kosten van de gevraagde acties passen binnen de financiële draagkracht van 

de Dorpsraad.

Het bestuur zal zich vervolgens vergewissen van de volgende zaken:

1. Is er voldoende draagvlak binnen de Ledenvergadering, zodanig dat 

een werkgroep of comité kan worden samengesteld dat zich inhoudelijk en 

praktisch kan bezighouden met de bedoelde materie.

2. Wanneer meerdere onderwerpen zich tegelijkertijd aandienen zal het bestuur 

daaraan een prioriteit moeten toekennen.

Wanneer is een kwestie, probleem of een mooi 

idee, een onderwerp voor de Dorpsraad?



Stand van Zaken

• Concept statutenwijziging door Notaris 

• Méér vertegenwoordigers - uit wijken    nodig met name 

bestuursrechtelijke versterking gewenst

• Prioriteit 1  woon-en leefklimaat – speerpunten De Snelweg 

en Oude Kern 

• Introductie andere aandachtspunten – wat vinden we als dorp 

belangrijk?

Het Duin,Krakeling, Bloemhof/Bloemveld



� In verband met het reduceren van kosten en om efficiency redenen graag 

zo veel mogelijk digitaal!

� Maar wij weten dat niet iedereen op de digitale snelweg zit.

� 4 x per jaar een nieuwsbrief (digitaal en indien gewenst per ouderwetse 

post)

� Onze website: www.dorpsraadbennebroek.nl

� Per mail: dorpsraadbennebroek@quicknet.nl

� Per post Witte de Withlaan 21, 2121 XE Bennebroek

� Incidenteel: affiches en/of  flyers

� Via media: o.a. huis aan huis kranten

� Algemene ledenvergadering en incidentele bijeenkomsten

� En natuurlijk live

� In ontwikkeling: Facebook

Hoe wilt u met de Dorpsraad communiceren en 

hoe willen wij met u communiceren?



�Waarom bijdrage?

�Nieuwe Kascommissie 

�Onderzoek subsidies?!

�Donateurs en Sponsors 

Hoe meer leden hoe lager de bijdrage!

Financiën



Standpunt Dorpsraad Bennebroek : 

-Tegen: een weg tussen Bennebroek en Hillegom

� weg doorsnijdt 3 stukken uniek natuurgebied 

� geluidsoverlast en fijnstof (ZW wind) 

� nog meer verkeersoverlast door de dorpskernen om bij 

de “oprit” te komen (N208, Zwarteweg, 

Vogelenzangseweg etc.)

Vóór: de aansluiting N207 op N206

Platform NOG Beter , N205-N206 Presentatie Stand 

van zaken door Willem Bax, voorzitter

“Snelweg bezuiden Bennebroek” 



Oude Kern & Gemeentehuis

Wat is de status nu? 

�Bestemmingsplan – sloop Meerwijk afgerond 

�St Franciscus school
� 2e presentatie over nieuwbouw; formele procedure van 

bezwaar mogelijk

�Sloop Gemeentehuis
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Oude Kern & Gemeentehuis 

Wat hebben we ondertussen gedaan? 

– Deelname in klankbordgroep over nieuwe bestemmingsplan

– Bezwaar tegen ongegrond verklaring van inspraakprocedure

– Bezwaar tegen gemeente geen response aan iedere 125 

bezwaarschriften

– Bestemmingplan – bezwaarprocedure 

Standpunt Dorpsraad?



Wat zijn andere onderwerpen voor 

Dorpsraad?



Dank voor uw aandacht!

Meer info volg www.dorpsraadbennebroek.nl

Heeft u nog vragen?
Lid worden?

Laat het ons weten : 
dorpsraad@quicknet.nl


