
Algemene Ledenvergadering 18-11-2014

Welkom

Leden, donateurs en andere 

belangstellenden 



�Mededelingen Bestuur, verkiezing Dagelijks Bestuur

�Financieel verslag, Communicatie 

� Korte samenvatting activiteiten en ontwikkelingen 

rond:

�Oude Kern

�Duinpolderweg

�GGZ in Geest

� Dialoog en Toelichting  door Wethouder M. de Rooij 

�Afronding en sluiting 

�Napraten met een drankje
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AGENDA



Mededelingen Bestuur

�Introductie 

�DRB op de kaart

�Stemming Bestuursleden

�Financieel verslag

�Communicatie – wat vindt u?



(her) verkiezing dagelijks Bestuur

Wij willen door – vindt u dat ook of stelt u zichzelf 
beschikbaar als kandidaat?

� Joop Abrahamsen – interim voorzitter (we zoeken een 
nieuwe voorzitt(st)er)

� Roel Schotanus – penningmeester

� Peter Hartevelt – secretaris

� Andere bestuursleden zijn: Anneke Quispel , Gert Jan 
Timmers, Adriana Bakker

� We verwelkomen: Esther Bakker en Geert Meddens 



Financieel 
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Financieel Verslag   2013  Dorpsraad Bennebroek 18/Nov/14

Uitgaven Inkomsten
Algemene kosten € 657.37 Contributie € 2,290.00 

Algemene ledenvergadering € 309.75 Bijdragen € 674.23 

Bankkosten € 99.79 Rente € 43.43 

Marketing en Communicatie € 921.02 rechtbank N-H € 301.00 

Totaal € 1,987.93 € 3,308.66 € 1,320.73 

zakelijke rekening zakelijke spaarrekening Totaal

Beginsaldo 1-1-
2013 € 1,510.64 € 2,000.00 € 3,510.64 

Eindsaldo 31-12-2013 € 2,787.94 € 2,043.43 € 4,831.37 € 1,320.73 

Begroting 2014
Uitgaven Inkomsten

Algemene kosten € 600.00 Contributie € 3,000.00 

Algemene ledenvergadering € 600.00 Bijdragen € 500.00 

Bankkosten € 100.00 Rente € 25.00 

Marketing en communicatie € 1,000.00 

Totaal € 2,300.00 € 3,525.00 € 1,225.00 



Informatie en Communicatie 
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� Onze website: www.dorpsraadbennebroek.nl

� 1-2 x per jaar een publicatie van actuele zaken

� Jaarlijkse bijeenkomst  

We willen meer horen van u, wat is uw mening, wat 

vindt u dat er moet gebeuren? 

Hoe kunnen we dit verbeteren?

� Per mail: dorpsraadbennebroek@quicknet.nl

� Per post: Witte de Withlaan 21, 2121 XE Bennebroek



Ontwikkelingen ‘Oude Kern’

Korte samenvatting van de stand van zaken

�Meerleven II

�Gemeentehuis / CSP

�Moestuin

�Trambrug



Meerleven II
• Woonzorg Nederland wil mogelijk woningen langs witte de 

withlaan, BP  wijziging noodzakelijk van zorg naar wonen 

• WAT VINDT U?



Gemeentehuis en functies

• GMH en Bibliotheek staan te koop , plannen voor woningbouw, 

o.b.v. stedenbouwkundige visie 2010

• Geen supermarkt. Het uitgangspunt voor de vervolg ontwikkeling is 

een rij van 9 woningen en een villa op het achterterrein. 

• Gemeente loket functies naar Oude Franciscusschool – centraal 

service punt, bibliotheek, expositie ruimte , we zijn blij met 

behoud van dit monumentale pand

• Kerklaan 6, verbouw deel school tot kindercentrum , aanvraag 

Omgevingsvergunning  gedaan



Moestuin

Mooi initiatief verloren – nieuwe kansen..
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• Lucia landje initiatief 

beëindigd

• nieuwe plannen met 

binnentuin St 

Franciscusschool..?

• Verkoop aan initiatief –

buitengewoonwonen 

in Bloemendaal?

• Mogelijke bebouwing  

met woning, nu in BP 

als waterberging



Renovatie Trambrug 

• Fase 1 onderweg

• Brug weer functioneel einde dit jaar

DRB ALV 15-11-2013 11





4 varianten momenteel onderzocht in MER fase I

(Milieu Effect Rapportage)



DPW, gevolgen voor Bennebroek

Verkeersintensiteit N208 (Rijksstraatweg)

2005 15.000 vvb/ 24 

uur

2020, zonder aanleg Duinpolderweg 16.000 vvb/ 24 uur

2020, met aanleg Duinpolderweg 26.000 vvb/ 24 uur

Duinpolderweg, ten zuiden van Bennebroek

30.000 vvb/ 24 uur



DPW, een jaar verder….

2013 2014 2015



DPW, een jaar verder…

2013 2014 2015

Essentiele punten Commissie voor de MER:

MER onderzoek dient in ieder geval te bevatten: 

· een onderbouwing van het nut en de noodzaak

· betere formulering probleemanalyse en doelstellingen; 

· onderbouwing verwachte ontwikkelingen verkeer

· verantwoording trechtering



DPW, een jaar verder…

2013 2014 2015

28-1 WOB 

verzoek 

platform



DPW, een jaar verder…

2013 2014 2015

28-1 WOB 

verzoek 

platform

30-10 stukken beschikbaar 

na ingebrekestelling.

Juni Hoor- en 

Advies Commissie 

bezwaar gegrond



“…door tijdig en zorgvuldig te communiceren 

over het project laten we onze openheid en 

transparantie zien……”

“..streven naar enthousiaste en energieke 

samenwerking met stakeholders en 

omwonenden en hen zien als experts die 

vanuit ervaring weten waar de problemen 

liggen…”
“..een groot deel van de bewoners van het 

gebied staat  positief of neutraal tegenover de 

robuuste oost-west verbinding. Met deze 

groepen zijn door de omgevingsmanager 

gesprekken gevoerd….”

“…het bedrijfsleven is gebaat bij de DPW en 

werkt graag mee… we moeten het 

bedrijfsleven verleiden tot een grotere rol 

(lobby) naar media en publiek…”

• Ongefundeerde aannames

• Geen objectiviteit in onderzoek en 

beoordeling daarvan

• Men weet al waar men uit moet komen, 

alleen de onderbouwing nog……



2009/180 Rapport Nationale ombudsman: 

‘ We gooien het de inspraak in’. 

• De politiek heeft al besloten terwijl bij burgers de suggestie is gewekt dat zij nog kunnen 

participeren in de besluitvorming.

• Hoewel de overheid burgerparticipatie organiseert, wordt de inbreng van burgers 

vervolgens genegeerd.

• Uitgebreide verkeerstellingen in de regio, terwijl op N201 groot onderhoud wordt 

gepleegd….

• Uitkomsten MER: projectleider: “…we hebben vanuit Haskoning een aantal voorzetjes 

gekregen….”

• Informatievideo, busrit met raadsleden, wethouders bestuurders



www.geenduinpolderweg.nl

www.dorpsraadbennebroek.nl



Plannen voor herontwikkeling, wonen, werk en zorg

�Uitnodiging Gemeente info op 29 nov. 10-11-12uur 

Presentatie uitgangspunten

GGZ in Geest
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GGZ in Geest
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�DRB activiteiten

– Overleg met Projectmanagement GGZ en Gemeente

– Samen met Dorpsraad V 'zang, Stichting Erfgoed ZK,  Hist. 
Ver. Heemstede-Bennebroek, Ver. Land. Kar. V 'zang 
standpunten bepaald

– Inspreken standpunten raadsvergadering 

– Bezoek aan Landgoed Veldwijk te Ermelo – voorbeeld 
realisatie 

�Standpunten DRB 

– Landschappelijk karakter, met wonen, werk en zorg

– behoud zichtlijn

– Behoefte aan zorgwoningen?

– Waar hoogbouw en hoeveel lagen maximaal, 4?

GGZ in Geest
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� Standpunten DRB 

– # Wooneenheden in samenspraak met GGZ en 
Gemeente

– Grand Café bij Watertoren niet uitsluiten, Theehuis in 
Elim?

– Geen detailhandel op terrein

• Behoud landschappelijk karakter

• Grote concurrentie met Zwarteweg

• Ontsluiting

– Onderhoud bos. Aanwezigheid begraafplaats

– Geen doorgaande wegen met Bloemhof en/of 
Bloemveld

– Geen globaal bestemmingsplan – open eind

GGZ in Geest
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De stand van zaken

In mei 2014, onze zienswijze 

– Ontsluiting Oost Bennebroek, naar Haarlem en Leiden

– Samen met Huis te Bennebroek en gemeente Bloemendaal

• Reactie provincie

– Geen harde toezeggingen; leggen verantwoordelijkheid bij  

concessie-inschrijvers

• Plan van eisen

– Drie inschrijvers: CONNEXXION, EBS en SYNTUS; 16-12-14

Openbaar Vervoer
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Dialoog en Toelichting Wethouder 

M. de Rooij

• Duinpolderweg

• GGZ in Geest

• Oude Kern



Afronding en Sluiting

• Laatste Rondvraag ?
• Bedankt voor uw aandacht  

• Nu nog even napraten met een drankje….
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