
Geanimeerde ALV van Dorpsraad Bennebroek, 5 maart 2020    
 
 
Op 5 maart jl. hield de Dorpsraad Bennebroek zijn jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Tal van actuele onderwerpen passeerden die avond in Het 
Trefpunt de revue. Zoals de laatste ontwikkelingen rond de Duinpolderweg en Park 
Vogelenzang. 
 
Uiteraard werden ook de financiën door de penningmeester verantwoord en werd er 
teruggeblikt op de bezigheden van de Dorpsraad in het afgelopen jaar. Zo werd 
actief deelgenomen aan gemeentelijke initiatieven op divers gebied zoals het 
werkatelier omgevingsvisie, de werkgroep nieuwe brandweerlocatie en de 
kerntakendiscussie. Ook participeerde de Dorpsraad in de sessie 
Vrijwilligersorganisaties & burgerinitiatieven.  
 
De aanwezigen namen op de bijeenkomst van de gelegenheid gebruik hun vragen 
en zorgen voor het voetlicht te brengen. Zo werd de zorg uitgesproken over de 
gevaarlijke kruisingen van de Zwarteweg met de Hyacinthenlaan en parallelle lanen. 
Omdat het hier gaat om een 30 kilometergebied, kent de Zwarteweg geen 
voorrangsregels en heeft verkeer van rechts dus voorrang. Maar dat wordt lang niet 
altijd verleend! Gevaarlijk dus. Een oplossing is het plaatsen van bordjes bij de 
kruisingen waarop duidelijk wordt aangegeven dat verkeer van rechts voorrang heeft. 
De Dorpsraad neemt hiervoor actie.  
 
Ook werd gevraagd wat gedaan wordt aan de bevordering van klimaatdoelstellingen 
in Bennebroek. Wat moet je daarvoor doen, hoe krijg je de buurt mee? Gezien de 
complexiteit van het onderwerp is dit echter in de eerste plaats de taak en 
verantwoordelijkheid van de gemeente Bloemendaal.  
 
Een bijzonder moment op de vergadering was het afscheid van Dorpsraadsvoorzitter 
Anneke Quispel. Na 7 jaar treedt zij in haar functie terug, hoewel ze op sommige 
dossiers, zoals de Duinpolderweg, nog actief blijft. Als dank voor haar zeer 
verdienstelijke en vakkundig uitgevoerde werkzaamheden werd Anneke benoemd tot 
erelid van de Dorpsraad Bennebroek.  
 
Na het ‘serieuze’ deel van de avond hield Martin Bunnik een zeer boeiende en 
interessante presentatie over het onderwerp "Bennebroek in de 20e eeuw: van 
bloembollen naar forenzen". Prachtige foto’s verhaalden over deze tijd van weleer en 
veel aanwezigheden gaven enthousiast blijken van herkenning, zelfs van dierbare 
familieleden.   
 
Traditiegetrouw werd de ALV afgesloten met een hapje en een drankje en praatten 
de aanwezigheden geanimeerd met elkaar na.  
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