
Algemene Ledenvergadering 17-11-2015WelkomLeden, donateurs en andere belangstellenden 



Welkom  
Mededelingen Bestuur
Financieel verslag en decharge
Introductie door dhr. Bernt Schneiders
Presentatie Huis van Democratie door dhr. Nico Heijink  
Korte samenvatting activiteiten en ontwikkelingen rond:
Duinpolderweg
Park Vogelenzang

Afronding en sluiting 
Napraten met een drankje en hapje
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AGENDA



Mededelingen Bestuur
 Samenstelling Dagelijks Bestuur 
 Joop Abrahamsen – Voorzitter, was interim volgt Adri Bakker op
Anneke Quispel – Secretaris, volgt Peter Hartevelt op (verlaat het bestuur)
Roel Schotanus – Penningmeester
Andere bestuursleden : Gert Jan Timmers, Adri Bakker 
Algemeen adviseur : Geert Meddens 

Activiteiten afgelopen jaar 
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Rond Oude Kern

Blauwe Trambrug

Meerleven II

Moestuin
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Financieel Jaarverslag   2014  
Vereniging Dorpsraad Bennebroek 17-Nov-15

Uitgaven Inkomsten
Algemene kosten € 64.92 Contributie € 2,017.50 
Algemene ledenvergadering € 689.36 Bijdragen € 675.77 
Bankkosten € 92.80 Rente € 24.07 
Marketing en Communicatie € 627.30 

Totaal € 1,474.38 € 2,717.34 € 1,242.96 

zakelijke rekening zakelijke spaarrekening Totaal
Beginsaldo 01-01-14 € 2,787.94 € 2,043.43 € 4,831.37 

Eindsaldo 31-12-14 € 4,006.83 € 2,067.50 € 6,074.33 € 1,242.96 

Stand per 05-11-15 € 3,409.10 € 2,067.50 € 5,476.60 

Begroting 2015
Uitgaven Inkomsten
Algemene kosten € 100.00 Contributie € 2,000.00 
Algemene ledenvergadering € 700.00 Bijdragen € 250.00 
Bankkosten € 100.00 Rente € 20.00 
Marketing en communicatie € 750.00 

Totaal € 1,650.00 € 2,270.00 € 620.00 
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• Dhr. Bernt Schneiders 
Waarnemend Burgemeester Gemeente Bloemendaal

Kennismaking
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• Presentatie door dhr. Nico Heijink –Wethouder Gemeente Bloemendaal
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4 varianten onderzocht in MER fase I(Milieu Effect Rapportage)

Verkeersintensiteit N208 (Rijksstraatweg)2005 15.000 vvb/ 24 uur2020, zonder aanleg Duinpolderweg 16.000 vvb/ 24 uur2020, met aanleg Duinpolderweg 26.000 vvb/ 24 uur
Duinpolderweg, ten zuiden van Bennebroek30.000 vvb/ 24 uur





• Adviezen MER commissie niet opgevolgd
• Wederom geen probleem- en knelpuntanalyse
• Grote vraagtekens bij verkeersonderzoek
• Willekeurige toetsing bouwstenen, geen evaluatie aanpassingen



Tussenstap….

Commissie Verkeer en Vervoer PZHVergadering van 7 januari 2015 

“…Eerst verkeerskundige knelpuntanalyse en discussie over de noodzaak van een nieuw wegtracé, alvorens de volledige MER op te stellen….’



Themagroep stikstof, aug 2014
Alternatieven die leiden tot relatief grote gebundelde verkeersstromen langs de binnenduinrand blijken ook te maken te hebben met een relatief hoge toename van stikstofdepositie. 
….Indien aanvullende mitigerende maatregelen niet mogelijk zijn, dan zijn alternatieven Noord en Midden hoogstwaarschijnlijk niet vergunbaar. Er is immers een realistisch alternatief met minder stikstofdepositie: Alternatief Zuid…. 





Alternatief Hillegom



Programmatische Aanpak Stikstof kan mogelijk soelaas bieden….
Daarin wordt via het rekenmodel Aerius bepaald wat er mogelijk is aan stikstofneerslag in een bepaald gebied en of voor een project een vergunning kan worden afgegeven. 
Noord-Holland heeft de Duinpolderweg voor de regeling aangemeld.

Floor Vermeulen: …Ik rijd zelf regelmatig door de Bollenstreek en heb vaak genoeg in een file gestaan, opstoppingen meegemaakt en onveilige situaties gezien. De problemen moeten echt worden aangepakt en dat kan geen enkele partij alleen.



www.geenduinpolderweg.nl



Plannen voor herontwikkeling wonen, winkels, werk en zorg
GGZ – Park Vogelenzang
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GGZ in Geest
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GGZ-terrein Park Vogelenzang en ontwikkelingen  rond  evt. verplaatsing Albert HeijnOntwikkelingen tot nu toe:
• Aankondiging plan Landgoed Bennebroek oktober 2012
• Informatiebijeenkomst november 2014
• SPVE 

– DRB 2 x ingesproken in Cie. Grondgebied (1x mbt invulling van het terrein september 2014 en 1x mbt eventuele komst supermarkt juni 2015) en 2x schriftelijke onderbouwing aan de fractievoorzitters
– aanpassingen vereist na bespreking cie. Grondgebied
– aanvankelijk meerderheid fracties tegen realisatie supermarkt op Park Vogelenzang
– aanpassingen tussentijds tussen behandeling in Cie. Grondgebied en behandeling in raad
– meerderheid raad wil mogelijkheid realisatie supermarkt ineens toch openhouden! Opmerkelijke rol VVD

• Inspraak: Focusgroepen
• DPO (Distributie Planologisch Onderzoek)
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• Enquête gemeente
– Hoe wordt de enquête geïnterpreteerd?
– Hoe zwaar tellen de resultaten mee bij de besluitvorming?
– Tellen de meningen van inwoners van Bennebroek zwaarder?

• Flyer Dorpsraad
– Standpunten: geen regio AH, geen concurrentie met winkels Zwarteweg, behoud het park, niet méér drukte op N 208!
– Steunbetuigingen van vele individuele inwoners van Bennebroek alsmede van VvE van Bloemhof I en Bewonersvereniging Leidsevaart.
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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? 
 Per mail: info@dorpsraadbennebroek.nl
 Per post: Grote Sparrenlaan 4, 2121CZ Bennebroek



Afronding en Sluiting

• Rondvraag ?
• Bedankt voor uw aandacht  
• Nu nog even napraten met een drankje….
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