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Bewonersvereniging    Schoorl-Centrum 

 
  Nieuwsbrief nr. 12 
  Mei 2009 
 

 

 
 

   

Uitnodiging Jaarvergadering 
Dinsdag 19 mei, 19.30 uur 
Hotel Jan van Scorel, Heereweg 89 
(door de brand in De Blinkerd is de vergadering ver-
plaatst!) 
 
Het bestuur nodigt alle leden van de Bewonersvereni-
ging uit voor de jaarvergadering. De vergadering is 
opgedeeld in twee delen. 
 
Omdat er een belangrijk onderwerp te bespreken is, 
stelt het bestuur voor om vroeg te beginnen (om half 
acht!) en het formele deel (de jaarvergadering) kort te 
houden. Daardoor blijft er veel tijd over om het project 
“Schoorl Klopt” te bespreken (vanaf 20.30 uur) 
 
 

Deel I: Jaarvergadering 
19.30 – 20.30 uur 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Verslag jaarvergadering 15 mei 2008, zie pag.3. 
3. Jaarverslag secretariaat 2008 (pag.4) 
4. Financieel verslag 2008 
5. Financiën 2009 (pag.5) 
A) Begroting 2009 (pag.5) 
B) Voorstel opnieuw instellen contributie per 2010 
6. Kascontrolecommissie 
A. Mondeling verslag door de kascommissie 
B. Benoeming nieuw lid kascommissie 
7. Bestuursverkiezing 
8. Uitbreiding werkgebied vereniging met Catrijp en 
Plan Bovenweg. 
 
De toelichting op de agenda en de verslagen, treft u 
aan op pagina 2 en verder. 
 
 

Deel II: 20.30 – 22.30 uur 
De toekomst van Schoorl-centrum, een 
nieuw plan voor toekomstige ontwikke-
lingen (het Project “Schoorl Klopt”) 
 
In het tweede deel van de vergadering komt aan de 
orde een nieuw totaalplan voor toekomstige ontwikke-
ling van het centrum van Schoorl.  
 
Na alle kritiek op eerdere plannen (zie de korte terug-
blik hierna) werd door de gemeente een pas op de 
plaats gemaakt. Men besloot eerst nog eens uitvoerig 
met allerlei betrokken organisaties van gedachten te 
wisselen over de toekomst van het centrum. Dit ge-
beurde in de Klankbordgroep “Schoorl Klopt”. 
 
Op basis van die gesprekken heeft een andere ste-
denbouwkundige een heel nieuw totaalplan gemaakt. 
Op 7 mei wordt dit informatief aan de gemeenteraad  
gepresenteerd (let op: er is nog geen sprake van defi-
nitieve besluitvorming in de raad) en vervolgens op 19 
mei aan u: de leden van de Bewonersvereniging. 
 
Stedenbouwkundige A.Trompert geeft een uitgebreide 
toelichting op het plan en toont beelden en tekeningen. 
Ook is er een maquette te zien, waardoor de plannen 
worden verduidelijkt. Daarna is er ruimte voor vragen 
en discussie en willen we graag komen tot een mening 
van de leden van de Bewonersvereniging over dit 
plan. 
 
Aan de Klankbordgroepleden werd gevraagd om voor 
10 april een eerste, voorlopige reactie te geven. Het 
bestuur heeft –uiteraard onder voorbehoud van de 
mening van de ledenvergadering- een eerste voorlopi-
ge reactie geleverd (opgenomen in deze Nieuwsbrief.  
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In memoriam  
Het overlijden van Frans Bruseker op 4 december 
2008 heeft ons zeer getroffen en we willen daar nog 
even bij stil staan. We hebben Frans herdacht tijdens 
de Nieuwjaarsbijeenkomst, maar in deze eerste 
Nieuwsbrief na zijn overlijden nogmaals een afscheid 
van Frans. Wij hebben veel te kort van zijn enthousias-
te en wijze inbreng gebruik kunnen maken. Namens 
de vereniging heeft het bestuur de begrafenis bijge-
woond en Mieke en de kinderen gecondoleerd. 
We missen hem nog steeds. 
_______________________________________________ 

net in de tuin 
en al vol bloesem 

de zomer leek nabij 
 

Wij gedenken 
 

FRANS BRUSEKER 
 

Onze enthousiaste voorzitter. 
Sinds kort gaf hij leiding aan onze vereniging: 

kalm, aimabel en wijs. 
In gedachten zijn we bij Mieke en de kinderen. 

 
 

Bewonersvereniging Schoorl-Centrum 
___________________________________________ 

 

 
Toelichting deel I van de vergadering: 
de Agenda van de Jaarvergadering 
 
De jaarverslagen van secretaris en penningmeester 
staan op pagina‟s 4 en 5. 
 
Agendapunt 5B. Opnieuw instellen van contributie 
per 1 januari 2010. 
In de beginjaren van de vereniging was er sprake van 
een contributie van € 12,= per lid. Omdat de vereni-
ging nogal wat spaargeld had opgebouwd, werd in 
2007 besloten de contributie op € 0,00 te stellen. Een 
andere reden was, dat wij hoopten dat door verlaging 
van de contributie meer mensen lid zouden worden. 
Maar een ledenwerfactie (met huis-aan-huis versprei-
ding van een folder en oproep lid te worden) leverde 
slechts een beperkt aantal nieuwe leden op (plm. 30). 
 
De activiteiten van de vereniging werden in de afgelo-
pen jaren betaald uit de gemeentelijke bijdrage voor 
de wijkverenigingen (€ 1250,= per jaar) en uit ons 
spaargeld. Door de vele activiteiten in 2008, is het sal-
do van het eigen vermogen flink gezakt. Daarnaast 
stelt de gemeente in het nieuwe subsidiebeleid de 
voorwaarde dat verenigingen ook eigen inkomsten 
moeten verwerven. Het bestuur doet het……. 
VOORSTEL om per 2010 opnieuw een contributie 
in te stellen van € 10,= per jaar per lid (of per huis-
houden: 2 leden op één adres.). 
 
 

Agendapunt 6B. Benoeming nieuw lid  
kascommissie 
In de vorige jaarvergadering is verzuimd een nieuw lid 
van de kascommissie te benoemen. Althans, wij kon-
den in de aantekeningen van de vergadering niet (of 
niet meer) terugvinden of dit is gebeurd. Waarschijnlijk 
is dit agendapunt door de snelle afhandeling van de 
jaarvergadering er doorheen geslipt.  
Daarom hebben wij de “oude” kascommissie gevraagd 
om nog een keer de controle uit te oefenen (Hans  
Teijgeler en Michael Nouris). Maar er moet nu wel één 
nieuw lid worden benoemd, waarbij de heer Nouris af-
tredend is. 
 
Agendapunt 7. Bestuurssamenstelling 
Volgens het door het bestuur opgestelde rooster van 
aftreden, zijn dit jaar aftredend de secretaris en een 
niet-db lid (Nel Mul). Omdat de secretaris al vorig jaar 
is afgetreden (en nu waarnemend secretaris is), is al-
leen Nel Mul aftredend. Nel heeft aangegeven be-
stuurslid te willen blijven en is dus weer voor een peri-
ode van 4 jaar herkiesbaar.  
 

OPROEP: BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
Zoals aangekondigd in de vooraankondiging van deze 
jaarvergadering, is het bestuur dringend op zoek naar 
nieuwe mensen. 
 
Johan van der Baan heeft tij-
delijk de functie van voorzitter 
op zich genomen, maar wil dit 
niet langer dan een jaar doen. 
Wij zoeken iemand die ko-
mend jaar wil meedraaien in 
het bestuur en volgend jaar 

Johan als voorzitter wil 
opvolgen. 

 
Ook wordt nog steeds een 

nieuwe secretaris ge-
zocht. Wie heeft tijd en zin 

om actief te worden in deze 
functie?  Eventueel de eerste 
tijd als duo met de waarne-

mend secretaris? Bezit van computer en e-mail-
ervaring is wel een vereiste. Wilt u eerst meer weten, 
dan kunt u bellen met Lucia Bakker, 509 2193. 

 
Agendapunt 8:  uitbreiding werkgebied 
Bewonersvereniging met Catrijp/Bovenweg 
De gemeente heeft ons gevraagd of onze vereniging 
ook de wijkjes Catrijp en Plan Bovenweg onder haar 
hoede wil nemen. Deze wijkjes zijn te klein om weer 
een nieuwe vereniging op te starten. Het bestuur staat 
hier positief tegenover, maar wel onder de voorwaarde 
dat er actieve mensen uit die wijkjes mee willen draai-
en in het bestuur. Het bestuur wil graag de mening van 
de leden hierover horen. 
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Verslag jaarvergadering d.d. 15 mei 2008 

Aanwezig 37 leden en 7 bestuursleden. 
Afbericht van de volgende leden:  H.Worp, 
C.Leenhouts, P. en F. de Boer, F.Hofman. 
 
1. Plaatsvervangend voorzitter G.Klingers opende 

ludiek, maar kritisch naar de gemeente waar 
Schoorl naar zijn mening onvoldoende aandacht 
van zou krijgen. 

2. Het verslag van de vorige ledenvergadering werd 
ongewijzigd vastgesteld. 

3. Zo ook het jaarverslag van de hand van de secre-
taris, waarvoor veel lof. 
Het financieel verslag over 2007 werd in gewijzig-
de versie uitgereikt op verzoek van de kascom-
missie. De wijziging gaf een beter beeld van de re-
latie tussen begroting en werkelijke uitgaven, door 
weglating van het saldo. Na de wijziging is de kas-
commissie akkoord met het verslag. De vergade-
ring keurt het verslag goed en verleent de pen-
ningmeester decharge. Dank en waardering voor 
de penningmeester. 

4. De begroting voor 2008 leidde tot de volgende 
opmerkingen: 

a. De verstrekking van subsidie door de ge-
meente is voortaan afhankelijk van de 
vraag of er ook eigen inkomsten zijn. Dat 
kan betekenen dat in de toekomst wel 
weer contributie aan de leden moet wor-
den gevraagd.  

b. Daar waar sprake is van „inkomsten uit ei-
gen vermogen‟ wordt gedoeld op inkom-
sten ontstaan door bijdragen van de le-
den. 

c. Vervolgens werd een korte toelichting op 
de geplande uitgaven gegeven, die aan-
leiding gaf tot de opmerking: 
-Kan de vergoeding voor bestuursverga-
derkosten per avond niet wat minder? 
-Representatie? Het betreft een enkel 
etentje en een cadeautje bij een afscheid. 

5. Wijzigingen in het bestuur. 
a. Aftreden en niet herkiesbaar waren: Wou-

ter Hartman Kok, Jelle Oud en Gé Klin-
gers. 

b. Lucia Bakker treedt af als secretaris, maar 
blijft nog aan als waarnemend secretaris 
totdat een opvolger is gevonden.  

c. Huidig voorzitter René van Wechem treedt 
af en is herkiesbaar als penningmeester. 

d. Kandidaat-voorzitter is Frans Bruseker, 
die zich middels de nieuwsbrief al had 
voorgesteld. Hij wordt met algemene 
stemmen gekozen. 

e. Kandidaat penningmeester is René van 
Wechem, die ook met algemene stemmen 
wordt gekozen. 

 
Met het besluit om het aantal bestuursleden 
tot 7 te beperken is het bestuur weer voltallig. 
 

6. Meteen hierop aansluitend nam de nieuwe voorzit-
ter de hamer over, door een woord van dank uit te 
spreken voor de scheidende bestuursleden. Door 
de wijze waarop gaf hij aan niet alleen goed op de 
hoogte te zijn, maar ook oog te hebben voor de 
persoonlijke kant van de zaak. 

7. Het werkprogramma als vermeld in de nieuwsbrief 
werd aangenomen. Het gaf aanleiding tot de vol-
gende opmerkingen: 

a. Kijk nog eens goed naar de effecten van 
het voorgestelde eenrichtingsverkeer in de 
Slotlaan. 

b. Ook aandacht graag voor de dreigende 
verkrotting rondom Altamira.  

8. De rondvraag werd om redenen van tijd (*) over-
geslagen. Voorgesteld werd voor dringende zaken 
de site of de email te hanteren. 

 
(*) Na de pauze werd de bijeenkomst openbaar en 
werden de ontwikkelingsplannen voor het Groene Hart 
gepresenteerd door een medewerker van het Land-
schapsbureau Alle Hosper en door de gemeentelijke 
projectleider Eric van Hout.  Van deze levendige, maar 
ook kritische bijeenkomst is een apart verslag ge-
maakt, dat al eerder aan alle leden ter beschikking is 
gesteld en tevens is te vinden op de website van de 
vereniging: www.kern-schoorl.nl (onder de knop Publi-
caties). 

 
 
 
 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 
Vrijwillige bijdrage leden 
Het bestuur stelt voor om per 2010 weer contribu-
tie te gaan heffen (zie het voorstel voor de leden-
vergadering). Dit jaar is nog sprake van vrijwillige 
bijdragen. Deze (we denken aan € 10,= per 
huishouden) zijn welkom op bankrekening 
14.69.12.926 t.n.v. Bewonersvereniging Schoorl-
Centrum onder vermelding “Bijdrage 2009” 
 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 

http://www.kern-schoorl.nl/
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Jaarverslag secretariaat 2008 
 
Bestuur: Het bestuur bestond in 2008 uit de volgende 
personen: Frans Bruseker (voorzitter per 15 mei 
2008), René van Wechem (penningmeester), Lucia 
Bakker (waarnemend secretaris), Johan van der Baan, 
Stef Kunst, Nel Mul en Willem Ruiter. 
 
Mutaties in het bestuur in 2008 
Op de jaarvergadering van 15 mei 2008 traden af: de 
bestuursleden Ge Klingers, Wouter Hartman Kok en 
Jelle Oud. Er werd een nieuwe voorzitter benoemd: 
Frans Bruseker. Hij nam de functie over van René van 
Wechem, die vervolgens Jelle Oud opvolgde als pen-
ningmeester. Lucia Bakker trad af als secretaris, maar 
bleef nog aan als waarnemend secretaris in afwach-
ting van een opvolg(st)er. 
Helaas moesten we in december 2008 veel te vroeg 
afscheid nemen van Frans Bruseker, onze nieuwe en 
enthousiaste voorzitter, die op 4 december overleed. 
Johan van der Baan is hem opgevolgd als waarne-
mend voorzitter. 
 
Vergaderingen: Het bestuur heeft in 2008 7x verga-
derd en er werden twee ledenvergaderingen georgani-
seerd. Op 15 mei 2008 werd een (korte) jaarvergade-
ring gehouden met direct daarna een openbare bij-
eenkomst over het ontwikkelings(nieuwbouw)plan voor 
het Groene Hart.  Deze bijeenkomst werd door een 
paar honderd mensen bezocht. Van de vele op- en 
aanmerkingen op het toen gepresenteerde plan, werd 
een zeer uitgebreid verslag gemaakt, dat alle leden 
kregen toegezonden. Het is tevens te vinden op de 
website van de vereniging. 
Op woensdag 27 augustus 2008 werd een extra le-
denvergadering georganiseerd om met de leden van 
gedachten te wisselen over de Gebiedsvisie (de toe-
komstige ontwikkeling van de hele gemeente) en over 
de plannen voor Groene Hart en Supermarktontwikke-
ling. Aan de hand van een aantal stellingen werd een 
mening geformuleerd op een aantal punten. Het ver-
slag van deze vergadering is in de Extra Nieuwsbrief 
van november onder alle leden verspreid.  
 
Overleg met de gemeente 
Met de wijkwethouder (Adri Plomp) en met de wijkco-
ördinator (Daphne van Gelderen) en het hoofd van het 
wijkteam (Leo Doppenberg) werd regelmatig overlegd. 
De realisatie van de zaken uit ons wijkplan is een vast 
bespreekpunt. En verder werd vooral gesproken over 
de afhandeling van kleinere za-
ken/onderhoudsgebreken en de klachten die in de 
wijkschouw (1 x per jaar in mei) werden geconsta-
teerd. 
 
Overleg gezamenlijke wijkverenigingen: Alle wijk-
verenigingen in de gemeente werken samen in een 
gezamenlijk Wijkenoverleg en beschikken in secretaris 
Buck Konijnendijk over een goede coördina-
tor/secretaris. Hij is intussen afgetreden als secretaris 
van dit gemeenschappelijke overleg. Vanuit onze ver-

eniging wordt aan dit overleg deelgenomen door de 
voorzitter. In 2008  is men slechts één keer bijeenge-
komen. Ook wijkverenigingen en gemeente komen 
een paar keer per jaar bij elkaar, waarbij onze voorzit-
ter de afgevaardigde is. 
 
Afronding Wijkplan 2007 – 2010 
Ook in 2008 is veel aandacht uitgegaan naar de diver-
se onderdelen van het wijkplan. In de Nieuwsbrief die 
voor de ledenvergadering van 15 mei 2008 werd ver-
spreid, stond een uitgebreid overzicht van alle wel en 
niet gerealiseerde punten uit ons wijkplan. Het over-
zicht is ook te vinden op de website van de vereniging 
(www.kern-schoorl.nl), onder Wijkplan-Resultaten.  
Kortheidshalve verwijzen we naar deze lijst.  
Algemene conclusie is, dat inmiddels een flink aantal 
zaken is afgerond, maar dat enkele  “grotere” wensen 
nog steeds moeten worden gerealiseerd. Een aantal 
van deze grote wensen hangt samen met de plannen 
voor Groene Hart (het Project Schoorl Klopt) en is op 
korte termijn niet te verwachten.  
 
Zaken die in het bestuur aan de orde kwamen in de 
loop van het jaar: 
*De toekomst van de vereniging. Het bestuur heeft 
zich begin 2008 beraden over de vraag welke toe-
komst men zag voor de vereniging. Het bestuur kwam 
tot de conclusie dat de Bewonersvereniging er primair 
is om de belangen van de inwoners van de wijk te be-
hartigen en geen rol wil vervullen als gezelligheidsver-
eniging en dus geen sociale activiteiten gaat organise-
ren.  
*De toekomst van de Oorsprong (de Bewonersvereni-
ging nam deel aan de Werkgroep Accommodatiebe-
leid).  
*Er is heel veel tijd besteed aan de plannen voor het 
Groene Hart en de Supermarktontwikkeling. De infor-
matieve bijeenkomsten van de raad en gemeente over 
beide plannen werden bezocht. Er werd gesproken 
over het meedraaien in de te vormen Klankbordgroep 
Schoorl Klopt (dit gebeurde in begin 2009) 
*De bijeenkomst over de nieuwbouw van het Zand-
spoor (SBB) werd bezocht. 
*De voortgang van de uitvoering van de voorstellen 
voor de Slotlaan kwam aan de orde. 
* Bestuursleden namen deel aan de Klankbordgroep 
Natura2000. 
*Eén van de bestuursleden is trekker van het groepje 
dat meepraat over de aanpak van het 2

e
 deel van de 

Laanweg 
*De Bloembakken in Schoorl-centrum. 2008 was het 
laatste jaar van het door ons gestarte driejarig project 
om bloembakken op te hangen in het winkelgebied. In-
tussen is met de Stichting Schoorl in Beweging afge-
sproken dat zij de activiteit overnemen en dat wij van-
uit het jaarlijkse gemeentelijke wijkbudget 50% van de 
kosten blijven bijgedragen. De rest wordt door de on-
dernemers zelf gefinancierd. 
*Er werd een wijkschouw in mei gehouden. Aan de 
hand van vooraf ontvangen meldingen van le-
den/bewoners, werd samen met de wijkambtenaren 
een fietsronde door de wijk gemaakt. De klachten 

http://www.kern-schoorl.nl/
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werden bekeken en er werd afgesproken op welke 
manier deze worden opgelost. De actielijst werd tel-
kens besproken in het overleg met onze wijkambtena-
ren. 
*Verbeterplannetje voor de Van Foreestlaan: bewo-
ners werden door ons bij elkaar geroepen en er werd 
een plannetje gemaakt om wild parkeren tegen te 
gaan. En dit is vervolgens supersnel door de gemeen-
te uitgevoerd. 
*De Gebiedsvisie voor de gemeente werd besproken 
en het bestuur heeft een tweetal reacties ingeleverd. 
(Besproken op de ledenvergadering van 27/8) 

*Een reactie werd geleverd op de Beleidsnotitie Ruim-
telijke visie op hotels en pensions. 
*Een evaluatie van de kofferbakmarkten werd uitge-
voerd in november 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Financieel Jaarverslag 2008 
 

UITGAVEN Begroting 
2008 

Realisatie 
2008 

INKOMSTEN Begroting 
2008 

Realisatie 
2008 

Vergaderkosten bestuur 120 0 Subsidie gemeente Bergen 1250 1250 

Algemene vergaderkosten 400 548 Ledenbijdragen  39 

Secretariaatskosten 200 62 Uit eigen vermogen 650 772 

Kopieerkosten 400 607    

Bankkosten 100 98    

Acties 100 161    

Representatie 400 415    

Onvoorzien 180 170    

 
Totale kosten 

 
€ 1900 

 
€  2061 

 
Totale inkomsten 

 
€ 1900 

 
€  2061 

 
Toelichting op het verslag over 2008: 
 
Vergaderkosten:   Bestuursleden hebben geen vergaderkosten gedeclareerd 
Algemene vergaderkosten:  Er is i.v.m. Groene Hart-discussie een extra ledenvergadering in augustus 2008 georganiseerd 
Secretariaatkosten:   Kosten Kamer van Koophandel, printerpapier 
Kopieerkosten:   Hoger uitgevallen ivm de activiteiten rond het Groene Hart, er zijn 3 nieuwsbrieven verschenen. 
Acties:     Twee advertenties in de Duinstreek i.v.m. ledenvergadering     
Representatie:    Diner en bloemen i.v.m. afscheid bestuurleden, afscheidcadeau (fles wijn) gemeente- 

    coördinator,bloemen Gé Klingers 
Onvoorzien:    Advertentie in Duinstreek i.v.m. overlijden Frans Bruseker + bloemen begrafenis 

 
Banksaldo per 31 december 2008: € 3.972,= 
 

 
Begroting 2009 
 
UITGAVEN Realisatie 

2008 
Begroting 

2009 
INKOMSTEN Realisatie 

2008 
Begroting 

2009 

Vergaderkosten bestuur 0 0 Subsidie gemeente 1250 1250 

Algemene vergaderkosten 548 600 Ledenbijdragen 39 150 

Secretariaatskosten 62 100 Uit eigen vermogen 772 1300 

Kopieerkosten 607 600    

Bankkosten 98 100    

Acties/overig 415 400    

Representatie 415 400    

Onvoorzien 170 150    

 
Totaal uitgaven 

 
€ 2061 

 
€ 2700 

 
Totaal inkomsten 

 
€ 2061 

 
€ 2700 
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Toelichting op de begroting 
 
Banksaldo per 1/1/2009:   €     3.972  
 
Vergaderkosten:   Er wordt vanuit gegaan dat de bestuursleden ook in 2009 geen vergaderkosten zullen 

     declareren 
Algemene vergaderkosten:  Er worden twee ledenvergaderingen begroot 
Secretariaatskosten:   Kosten Kamer van Koophandel + kosten secretariaat 
Kopieerkosten:    I.v.m. ontwikkelingen rondom Schoorl Klopt worden extra kopieerkosten voorzien 
Acties/overig:    Inhuren sprekers voor ledenvergadering, subsidie ijsbaan € 500 
Representatie:    Nieuwjaarsborrel voor de leden (in 2009 waren de kosten €178,-), jaarlijks diner bestuur,  

    overige representatie 
Ledenbijdragen:   Voorgesteld wordt de leden op te roepen tot een vrijwillige bijdrage van ca. € 10,=  

    per lid/huishouding 
    Voor 2010 wordt gezien de kostenontwikkeling wederom een verplichte contributie voorzien. 
    Zie het voorstel op de agenda. 
 

Verwacht banksaldo per 31/12/2009: €    2600,= 

 
 
Wijkbudget 2009 
Het wijkbudget wordt door de gemeente ter beschikking gesteld aan elke wijkvereniging voor kleine verfraaiingen  
binnen het dorp. 
 
Ontvangst:    €    2850,= 
 
Uitgaven: 
-Bloembakken centrum  €    1270,= 
-Nog te besteden  €    1580,= 
 

 

OPROEP 
Ideeën voor besteding van het restant wijkbudget?  
Stuur uw idee via een e-mail aan het secretariaat: 
secretariaat@kern-schoorl.nl 
 
 
Toelichting op deel II van de vergadering: 
Plannen voor Schoorl Centrum:  
Schoorl Klopt!   
 
Een korte terugblik 
De sportvelden aan de Molenweg verloren (groten-
deels) hun functie. De voetbalvereniging is vertrokken 
en alleen de jeu-de-boules-vereniging en de ruiterver-
enigingen zijn overgebleven. Wat ook overbleef was 
een terrein dat er nogal slordig uitzag met een verval-
len kantine, oude lichtmasten en verroeste ballenvan-
gers e.d.  
 
In ons wijkplan staat als wens opgenomen dat het ge-
bied (ook wel het Groene Hart genoemd) opgeknapt 
zou moeten worden. Daarnaast werden zaken ge-
noemd als een veilig fietspad oostelijk langs de Sport-
laan aansluitend op de Molenweg, ruimte voor evene-
menten, het slopen van de vervallen voetbalkantine, 
een duidelijke regeling voor het (overloop)parkeren en 
(onder bepaalde voorwaarden) woningbouw voor ou-
deren en jongeren aan de rand. 

 
De eerste plannen 
In voorjaar 2008 presenteerde de gemeente een eer-
ste ontwikkelingsplan voor het Groene Hart. Eerst aan 
de raad en op 15 mei 2008 aan de wijkbewoners. De-
ze bijeenkomst werd door ons in samenwerking met 
de gemeente in De Oorsprong georganiseerd. 
Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst was er veel 
kritiek op het gepresenteerde plan. Zie daarvoor het 
uitgebreide verslag dat van die avond is gemaakt (op 
de website van onze vereniging te vinden). In grote lij-
nen was de kritiek: 
-dat de bebouwing te veel het groene hart in ging; 
-de bebouwing te massaal/hoog en niet “dorps” ge-
noeg was; 
-de ontsluiting via de Molenweg veel te gevaarlijk was; 
-de aaneengesloten wand van bebouwing langs de 
Sportlaan onwenselijk was; 
-de voorgestelde bebouwing te hoog en te massaal 
was (niet “dorps” genoeg). 
 
Een tweede plan: supermarktontwikkeling 
In juni 2008 werd nog een tweede nieuwbouwplan ge-
presenteerd in De Blinkerd. Ook wel genoemd het Su-
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permarktplan (AH-plan). De nieuwe eigenaar van Ga-
lerie Koster  wil een supermarkt met appartementen, 
gecombineerd met een parkeergarage, nieuwe hotel-
kamers voor de Viersprong en extra winkelruimte rea-
liseren.  Ook dit plan kreeg veel kritiek, men vond het 
plan te “groot-stedelijk”, te hoog en daardoor niet pas-
send in het dorp. 
 
Na deze twee bijeenkomsten met veel kritiek op de 
gepresenteerde plannen, besloot de gemeente een 
pas op de plaats te maken en zich opnieuw te bezin-
nen welke toekomstige ontwikkeling van het centrum-
gebied wenselijk is. 
 
Besloten werd eerst met alle betrokken partijen van 
gedachten te wisselen over hoe zij de toekomst van 
het centrum zien en aan welke eisen nieuwe ontwikke-
lingen zouden moeten voldoen. De ontwikkeling van 
een nieuw totaalplan voor het centrum werd omge-
doopt tot het project “Schoorl Klopt!”. 
 
Er werd een Klankbordgroep ingesteld, waarin naast 
onze vereniging ook zitting hadden: de ruiterverenigin-
gen, de Seniorenraad, jeu-de-boules-vereniging, Bgm. 
Peeckstichting, de Jelgersma van der Hoopstichting, 
het Groen Platform,  Stichting Landschap Noord-
holland, Molen Kijkduin, het Zakencentrum, de Kamer 
van Koophandel, de supermarktontwikkelaar, Veilig 
Verkeer Nederland, Historische vereniging Scoronlo 
en enkele anderen.  
 
Standpunt Ledenvergadering 25 augustus 2008: 
Geen stilstand, wel vernieuwing maar passend bij 
het dorpse karakter. 
Op deze ledenvergadering hebben we zowel over de 
toekomst van het centrum als over de toekomstige 
ontwikkeling van de hele gemeente van gedachten 
gewisseld. Aan de hand van een aantal stellingen, 
werd gediscussieerd over de Gebiedsvisie en over de 
plannen voor Groene Hart en de supermarktontwikke-
ling.  Het verslag van die vergadering is in november 
2008 onder alle leden verspreid in Nieuwsbrief num-
mer 11. 
 
Wat betreft de ontwikkelingen in het centrum vonden 
de leden dat het alternatieve plan, zoals ontwikkeld 
door één van onze leden (Hans Teijgeler) een goede 
basis vormde voor verdere discussies en planvorming 
in het centrum. In zijn plan werd namelijk tegemoet 
gekomen aan veel van de op 15 mei geuite bezwaren 
maar tegelijkertijd werd in dit alternatief ingespeeld op 
de wens tot vernieuwing en woningbouw. 
Kortom, de leden spraken uit dat een dorp niet stil kan 
blijven staan en dat vernieuwing mogelijk moet zijn, 
maar dat deze moeten aansluiten bij het kleinschalige, 
dorpse karakter van Schoorl. Er was en bleef grote 
twijfel over nut en wenselijkheid van een 2

e
 super-

markt. 
 
 
 
 

En heel nieuw plan 
In de eerste twee bijeenkomsten van de Klankbord-
groep (in januari en februari 2009) werd door alle 
deelnemers vrijuit over een aantal thema‟s (natuur, re-
creatie, woningbouw, economische ontwikkeling e.d.)  
gesproken. Op basis van de uitkomsten van die dis-
cussies, werd door een nieuw aangetrokken steden-
bouwkundige een nieuw totaalplan gemaakt voor het 
centrumgebied.   
Een eerste versie van dit plan werd op 25 maart aan 
de Klankbordgroep gepresenteerd en werd over het 
algemeen positief ontvangen.  
 
Voor de realisatie van het nieuwe plan is medewerking 
nodig van diverse grondeigenaren. In elk geval heeft 
de Jelgersma van der Hoopstichting aangegeven mee 
te willen werken aan grondruil, waardoor het nieuwe 
plan mogelijk werd gemaakt.  
Of medewerking van andere grondeigenaren ook lukt,  
is op het moment van het maken van deze Nieuws-
brief nog niet bekend. Dat moet worden afgewacht.  
 
Een eerste inspraakronde 
Het plan gaat nu de informele inspraak in: in onze ver-
eniging, via een “internetpeiling” onder een grote 
groep inwoners. We hebben de gemeente gevraagd 
ook nog een informatiemiddag of avond te organiseren 
in de wijk.  
 
Op 7 mei wordt het plan informatief aan de raad ge-
presenteerd en op 19 mei komt het aan de orde in de 
ledenvergadering. 
 
Als alle reacties binnen zijn en t.z.t. een definitief plan 
kan worden vastgesteld door de raad, wordt van dit 
plan een apart bestemmingsplan gemaakt, waarbij de 
formele inspraak- en bezwaarprocedure in werking 
treedt. Daarna kunnen in de loop der jaren de diverse 
onderdelen van het plan worden gerealiseerd. 
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Hieronder de tekst van de aankondiging op de 

gemeentelijke website van de informatieve 

raadsvergadering op 7 mei over de plannen 

voor het centrum: 

 

Planpresentatie Schoorl anno 2015  

Het college van burgemeester en wethouders presenteert op 

donderdag 7 mei het herinrichtingsvoorstel voor het centrum 

en Groene Hart van Schoorl aan de gemeenteraad. De bij-

eenkomst is openbaar. 

  
In 2008 waren er in Schoorl twee projecten: Schoorl Cen-

trum en het Groene Hart. De projecten gingen over de herin-

richting van deze twee belangrijke delen van Schoorl. Om-

dat beide projecten veel met elkaar te maken hadden, is in 

september besloten er één project van te maken; Schoorl 

Klopt!  

  

Burgerparticipatie 

De gemeente heeft in dit project heel nadrukkelijk gebruik-

gemaakt van de kennis en ervaring van de inwoners van 

Schoorl. In januari van dit jaar spraken vertegenwoordigers 

van 15 lokale belangengroepen gedurende twee avonden 

over vier thema’s. Een onafhankelijke voorzitter leidde hen 

door vraagstukken over economie en stedenbouw, wonen, 

welzijn en zorg, verkeer en parkeren, landschap, natuur en 

recreatie. Voor sommige onderdelen had de gemeenteraad al 

beleid vastgesteld. Maar er was nog voldoende ruimte om 

meningen te peilen, suggesties ter vernemen en om zaken 

ter discussie te stellen. 

  

Presentatie 

Stedenbouwkundige Aad Trompert heeft van alle discussie-

resultaten een totaal verhaal gemaakt. Op donderdag 7 mei 

presenteert Trompert dit verhaal aan de gemeenteraad. De 

presentatie is in De Beeck (Bergen) en toegankelijk voor 

iedereen die geïnteresseerd is. Schoorl is het tweede 

agendapunt en start om 21.15 uur.  

 

In juni mogen inwoners van Schoorl laten weten wat zij er 

van vinden in de vorm van een internetpanel. Uiteindelijk 

beslissen college en gemeenteraad, met uw input. Dit besluit 

bepaalt hoe Schoorl Centrum en het Groene Hart er rond 

2015 uit zal zien. 

 

 
 

Tekeningen en informatie na 7 mei 
op website gemeente 
 www.bergen-nh.nl 
Na de presentatie aan de raad, is alle 
informatie ook te vinden op de website 
van de gemeente onder de knop Pro-
jecten, Schoorl Klopt. 
 
 

 
 
roep van de gemeente: 

Ook meedenken over Schoorl?

 

Oproep van de gemeente.  

Ook meedenken over Schoorl? 

 

Woont u in Schoorl en hebt u een mening over de 

inrichting van uw dorp? Gaat de toekomst van 

Schoorl u aan het hart en hebt u een computer met 

internet en e-mail? Of bent u in staat om naar de 

computer in de bibliotheek te gaan? Ook u kunt 

zich aanmelden voor het internetpanel.  

  

U ontvangt dan – net als nog 499 dorpsgenoten - in 

juni de uitkomsten van de klankbordgroep in een 

digitale vragenlijst. Het gaat om ongeveer 60 geslo-

ten vragen. U kunt zich aanmelden door een mail te 

sturen naar: schoorlklopt@linkinbusiness.nl . 

  

 

Om een representatieve groep samen te stellen, wil-

len we graag uw geboortejaar, geslacht en postcode 

weten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behan-

deld en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.  

De werving van het internetpanel is al gestart. 

Vooral jongeren en vrouwen zijn uitgenodigd om 

zich aan te melden. Ook uw mening over Schoorl 

anno 2015 is belangrijk! 
 

 

http://www.bergen-nh.nl/
mailto:schoorlklopt@linkinbusiness.nl
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Eerste, voorlopige  reactie van het be-
stuur, verzonden aan de gemeente op  
13  april 2009 
 
 
Geacht College, 
 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de 
plannen m.b.t. het centrum van Schoorl zoals die on-
der de noemer “Schoorl Klopt” zijn verbeeld en ver-
woord.  
Op uw vraag om een voorlopige reactie namens het 
bestuur van de bewonersvereniging Schoorl-Centrum 
laten wij u weten dat de plannen in grote lijnen in goe-
de aarde vallen.  Wij hebben kunnen vaststellen dat er 
op belangrijke onderdelen aan onze eerder geuite be-
zwaren (zie het verslag van de bijeenkomst van 15 
mei 2008) tegen het visiestuk op het Groene Hart te-
gemoet is gekomen. Te denken valt daarbij aan het 
behoud van het dorpse en groene karakter, aan het 
bouwvolume aan de randen van het Groene Hart en 
aan de voorzieningen voor het doorgaand verkeer en 
voor het parkeren. 
 
In onze eerstvolgende ledenvergadering (19 mei a.s.) 
komt het project Schoorl Klopt uitvoerig aan de orde 
en zal het standpunt van onze vereniging definitief 
worden bepaald. Daarna kan een meer gedetailleerde 
reactie onzerzijds tegemoet worden gezien. 
 
Naast deze basaal positieve reactie zijn er ook op een 
aantal terreinen bezwaren of op zijn minst grote vraag-
tekens. Daarbij denken wij aan: 
- De afhandeling van het bestemmingsverkeer 

over de Heereweg (het winkelcentrum). De 
voorgestelde doorstroom in zuidelijke richting 
–of liever het ontbreken daarvan- is een punt 
van zorg; 

- De voorgestelde locatie voor de bevoorrading 
van de winkels: de afstand naar en het ni-
veauverschil tussen genoemde locatie en de 
winkels aan de Heereweg lijken onpraktisch; 

- Het onderdeel parkeren moet nog meer wor-
den uitgewerkt. Vragen zijn o.a. hoe wordt 
parkeren voor vergunninghouders (bewo-
ners/personeel winkels) geregeld, toepassing 

van signaleringssystemen, onduidelijkheid 
over de aard en toegankelijkheid van wat het 
„overloopparkeerterrein‟ wordt genoemd (in 
eerdere gedachtewisseling was sprake van 
een „gewoon‟ betaald parkeerterrein); 

- Onduidelijkheid over de vraag of met de ge-
plande supermarkt een twééde wordt bedoeld, 
ten aanzien waarvan de noodzaak door onze 
leden werd betwijfeld; 

- De bebouwing aan de rand van de „verlegde 
Sportlaan‟ is conform onze wensen laag en 
open, maar die aan de Laanweg is hoog en 
bestaand uit forse bouwblokken. Dat laatste 
achten wij met het oog op het dorpsgezicht  
(we denken aan de nabij gelegen kerk en het 
oude raadhuisje) onwenselijk. Laagbouw ook 
daar en verplaatsen van de wat hogere bouw 
(hotel, appartementen) meer naar achteren 
lijkt ons voor het behoud van het dorpse ka-
rakter noodzakelijk; 
NB. Gelet op het laatste pleiten wij voor de 
ontwikkeling van een beeldkwaliteitsplan t.b.v. 
het centrum van Schoorl waarin „dorps‟,„groen‟ 
en daarbij passend „materiaalgebruik‟ de 
kernwoorden zijn; 

- Onduidelijkheid  is er over de omvang van so-
ciale woningbouw, waar wij bijzonder aan 
hechten.  

 
Ondanks deze bezwaren en vraagtekens denken wij  
dat er met de nieuwe plannen een goede basis is ge-
legd voor toekomstige ontwikkelingen en zullen wij u 
na 19 mei nader informeren over de reacties van onze 
leden. 
 
In het vertrouwen hiermee voldoende tegemoet te ko-
men aan uw vraag om een voorlopige reactie teken 
wij, 
 
hoogachtend, 
 
Johan van der Baan (wnd. voorzitter) 
Lucia Bakker (wnd. secretaris) 
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Kort Nieuws 
 
Aanpak Laanweg  
Na een een wat lange adempauze is er gelukkig toch 
weer wat schot gekomen in de reconstructie van een 
2

e
 deel van de Laanweg.  De gemeente heeft laten 

weten, dat nog dit jaar een belangrijk stuk van de 
Laanweg (Apotheek tot aan de Molenweg/Gortersweg) 
onderhanden genomen gaat worden.  
Belangrijke veranderingen zullen zijn: de aanleg van 
een voetpad op het eerste deel. Een betere fietsover-
steek naar de Dr. Heringalaan en de Slotlaan en een 
verhoogd plateau, met oversteekvoorziening op de 
kruising Molenweg/Gortersweg.  
 
De uitvoering gaat in goed overleg met de Gemeente. 
Vanuit de bewoners en de bewonersvereniging is een 
klein comité gevormd dat het overleg met de Gemeen-
te voert. Ook de Teun de Jaegerschool is bij dit over-
leg betrokken.  
Belangrijke discussiepunten zijn nog: het wel of niet 
handhaven van de stoplichten op de kruising Molen-
weg/Gortersweg en de plaatsing van het voetpad 
(noordzijde dan wel zuidzijde).  
De verwachting is, dat binnenkort hierover meer duide-
lijk zal ontstaan en dat niets een reconstructie dit na-
jaar meer in de weg zal staan.  
 
Het volgende deel van de reconstructie van de Laan-
weg zal iets langer op zich laten wachten. Deze re-
constructie zal mede in samenhang met de plannen 
rondom het 'Groene Hart' worden opgepakt. Wel is 
aan de Gemeente gevraagd om alvast die maatrege-
len te nemen (zoals het aanbrengen van beplanting in 
de berm) die kunnen bijdragen aan het verminderen 
van de snelheid op dat gedeelte van de Laanweg.  

 

Overigens blijken ook zaken snel te kunnen worden 
geregeld. Na ons verzoek om in de grasperken aan de 
Laanweg oversteekpaadjes voor de bewoners te 
ken waren deze binnen een maand (!) naar volle 
vredenheid van dezelfde bewoners al gerealiseerd. 
Hiervoor lof. 
 

 

 

 
Wild parkeren 
aan de Van Fo-
reestlaan niet 
meer mogelijk 
De gemeente heeft 
snel gereageerd op 
de wens van be-
woners om het wild 
parkeren hier aan 
te pakken.  
Op mooie dagen 
werd overal gepar-
keerd, waardoor 
hulpdiensten er 
niet door konden 
komen. De bewo-
ners vonden dat een onveilige situatie. Er werden aan 
één zijde paaltjes geplaatst en een bord „doodlopende 
weg‟ geplaatst. Ook het plantsoentje is intussen vol-
gens de wensen van de bewoners heringericht.   

 
 
Eerstvolgende wijkschouw 25 mei 2009 
Elk jaar fietst het bestuur samen met een aantal amb-
tenaren en leden van het wijkteam door de wijk om te 
zien waar problemen of (grotere) onderhoudsgebreken 
zich voordoen. Er  wordt afgesproken op welke termijn 
problemen opgelost worden. Dat kan niet altijd direct, 
maar in de loop van het jaar worden de meeste zaken 
afgehandeld. Zo is de lijst van de vorige wijkschouw 
 -op enige punten- na vrijwel afgewerkt. 
 
U kunt zaken aanmelden voor de wijkschouw via een 
e-mail aan het secretariaat:  
secretariaat@kern-schoorl.nl 

 
 
 
Kleine onderhoudsklachten altijd  
zelf melden! 
Klachten over kleine gebreken, zoals kuilen in het 
wegdek of trottoirs, een defecte lantaarnpaal en derge-
lijke kunt u het beste melden via het Klachtenmeld-
punt van de gemeente.  
Op de website van de gemeente, treft u op de voorpa-
gina (rechter kolom) een mogelijkheid aan om een 
Klacht over een Defect te melden. Maak hiervan ge-
bruik: www.bergen-nh.nl.  Als u niet beschikt over in-
ternet, bel telefoonnummer 888 0000. 

 

mailto:secretariaat@kern-schoorl.nl
http://www.bergen-nh.nl/
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Kofferbakmarkten 2009 
Ook in 2009 zullen er weer kofferbakmarkten op het 
terrein aan de Sportlaan worden georganiseerd door 
een tweetal ondernemers. Wel zijn er strengere voor-
waarden verbonden aan de vergunning voor dit jaar. 
Dit o.a. naar aanleiding van een onderzoekje naar de 
ervaringen van omwonenden, dat wij op verzoek van 
de gemeente hebben gehouden in november 2008.  
De ervaringen waren gemengd: bewoners die het pri-
ma vinden, maar ook aardig wat mensen die geluids-
overlast ervaren van de handelaren die al vroeg (soms 
veel te vroeg) in de ochtend arriveren en nog niet het 
terrein op kunnen.  
Er waren klachten over het zwerfvuil dat achterbleef, 
maar vooral de toename van de verkeersdrukte was 
een zwaar kritiekpunt. En dit juist op de drukste dag 
(zondag) in het zomerseizoen als er toch al onvol-
doende parkeerplek is. Auto‟s blijven zoekend rondrij-
den totdat een plek is gevonden of parkeren op plek-
ken waar het niet mag. Met name dit verkeersaspect 
baart het bestuur zorgen. 
Dit jaar mag de kofferbakmarkt 21 x worden gehouden 
op zondag (niet meer op donderdag) en mogen er 
maximaal 100 handelaren op het terrein. De gemeente 

zal strikt toezien op naleving van de voorwaarden, zo-
als gesteld in de vergunning en ook de ontwikkeling 
van de verkeerssituatie zal nauwlettend worden ge-
volgd. 
Mensen die veel overlast ondervinden, kunnen hun 
klachten het beste schriftelijk indienen bij de gemeen-
te: Gemeente Bergen, Postbus 175, 1860 AD  Bergen, 
T.a.v. Afdeling Handhaving. Of bellen naar 
tel. 888 0000 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Bestuur 
Johan van der Baan (wnd.voorzitter) , 509 2088 
René van Wechem (penningmeester), tel. 509 2151 
Stef Kunst, tel. 509 2276 
Nel Mul, tel. 509 1969 
Willem Ruiter, tel. 509 2939 
Secretariaat: Lucia Bakker , tel.509 2193,  
Heereweg 26, 1871 EH Schoorl, secretariaat@kern-schoorl.nl 
 
Gemeente 
Wijkcoördinator:  Daphne van Gelderen: 
 d.vangelderen@bergen-nh.nl 
Hoofd wijkteam Schoorl: Leo Doppenberg, 
l.doppenberg@bergen-nh.nl 
Wjkagent Manfred Stahlecker is te bereiken via 0900-8844 

 
************************************************************** 

De Oorsprong blijft open 
Onlangs is bekend geworden, dat de Oorsprong ge-
woon gebruik kan blijven maken van het gebouw aan 
de Damweg. De eigenaar, woningstichting Kennemer 

Wonen, blijft het pand voor dit doel verhuren. De ge-

meente en de Stichting Welzijn zijn verder in intensief 
gesprek over de toekomst van het welzijnswerk in de 
gemeente en welke financiële bijdrage daar vanuit de 
gemeente voor wordt vrij gemaakt. 

 
 

 
 
 
 
 

Voetbalkantine eindelijk gesloopt,  
terrein wordt opgeknapt 
Eindelijk is een eind gekomen aan dit slordige beeld in 
het centrum. Jarenlang een doorn in het oog en nu ge-
lukkig weg. Weer eens wens van de Bewonersvereni-
ging vervuld. 
De gemeente knapt de omgeving op: er wordt gras in-
gezaaid, er worden nieuwe hekken geplaatst, de roes-
tige ballenvangers en lichtmasten zijn verwijderd. Voor 
de jeugd blijft de mogelijkheid van een balletje trappen 
bestaan: voor hen zijn twee doeltjes geplaatst, Een he-
le verbetering! 

 

************************************************* 
Open dag brandweerkazerne Schoorl  

Kom naar de Open dag van de Brandweer op za-
terdag 9 mei, in de brandweerkazerne van Schoorl 
aan de Nieuwedam 1-3. Er is 9 mei veel te zien en 
te beleven. Zo kunt u zien wat de Brandweer doet 
bij auto-ongelukken. Wat gebeurt er als je een 
„vlam in de pan‟ hebt en wat kunt u doen als dit u 
overkomt? Ook is er een demonstratie met adem-
luchtapparatuur te zien. 

 

 
Tijdens de Open dag zijn er verschillende stands aan-
wezig, zoals: Voorlichting over brandveiligheid, de 
Brandweerwinkel en de Brandwondenstichting. Voor 
kinderen zijn er leuke spelletjes te doen, die worden 
begeleid door leden van de Jeugdbrandweer.  
 
Hebt u belangstelling voor een taak bij de Brandweer 
of Jeugdbrandweer? Toekomstige collega‟s zijn aan-
wezig om alle vragen te beantwoorden.  
 

mailto:secretariaat@kern-schoorl.nl

