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Nieuwsbrief 15 – januari 2011 
______________________________________________________________________________ 
 
In deze nieuwsbrief zullen de gebeurtenissen van het jaar 2010 de revue passeren, voor 
zover ze betrekking hebben op ons dorp. 

Projecten 

Van de grote projecten, die op stapel stonden of nog steeds staan, te weten: 

1. Schoorl Klopt 

2. het accomodatiebeleid 
3. de reconstructie van de Heereweg 
4. de reconstructie van de Laanweg 

5. de aanleg van een duinrel langs de Laanweg 
zijn de laatste twee op 19 november voltooid. 
 

Laanweg 

In ons eerste Wijkplan voor de jaren 2007–2010 stonden onze wensen t.a.v. de Laanweg 
in detail beschreven. Deze wensen zijn, met wat wijzigingen, in vervulling gegaan, in het 
algemeen tot volle tevredenheid van de omwonenden. Dit ging weliswaar niet zonder 
enige strijd, maar het resultaat mag er zijn: 

• het wegdek is voorzien van geluidsdempend asfalt 

• het fietspad is verbreed 

• de oversteekplaats Gortersweg-Molenweg heeft nieuwe verkeerslichten 

• bij de Slotlaan is een plateau aangebracht en is de situatie overzichtelijker 

• tussen de Slotlaan en de Dr Heringalaan zijn er nu fietsstroken 

• er is een nieuwe afvoer voor hemelwater aangelegd 
 

Om op tijd het werk te kunnen opleveren heeft de firma KWS de nacht voor de 
opleveringsdatum de hele nacht doorgewerkt, met succes. 

  



    Bewonersvereniging 
 

 

Schoorl-Centrum 
Secretaris.: Hans Teijgeler,   
Laanweg 28, 1871 BJ Schoorl  
072-5092005 

website: www.bewonersverenigingschoorlcentrum.nl / e-mail: secr-bsc@quicknet.nl 
______________________________________________________________________________ 

~ 2 ~ 

 

De opening van de Laanweg werd verricht door de wijkwethouder Cees Roem: 

 

Wethouder Roem (met helm) opende de LaanwegWethouder Roem (met helm) opende de LaanwegWethouder Roem (met helm) opende de LaanwegWethouder Roem (met helm) opende de Laanweg    

Er zijn nog wat kleine dingen niet helemaal in orde, zoals een wat smal uitgevallen 
voetpad, een wat onduidelijke verkeerssituatie tussen fietsers en overstekende 
voetgangers  bij de Molenweg, e.d. Deze zullen door de gemeente aangepakt worden. 

Duinrel langs de Laanweg 

Bewoners langs de Laanweg hebben jarenlang last gehad van een te hoge grondwater- 
stand, veroorzaakt door het dempen van de duinrel langs de zuidzijde van de Laanweg 
in 1968, in combinatie met het drangwater komend van de ijsbaan. 

De bewonersvereniging heeft voorgesteld een nieuwe duinrel aan te leggen aan de 
noordzijde, langs de ijsbaan en uitmondend in de bestaande duinrel bij het Groene 
laantje. 

Dit is nu gebeurd, met dank aan de Jelgersma van der Hoop Stichting, die dit allemaal 
mogelijk heeft gemaakt! Het gewenste effect is bereikt:::: geen last meer van hoog water.  
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Reconstructie van de Heereweg 

Dit jaar zijn de voorbereidingen begonnen voor de reconstructie van de Heereweg, vanaf 
de Schoorlse Zeeweg tot aan de Wagenmakersweg in Groet. Dit project zal in twee 
gedeelten uitgevoerd worden, t.w. in 2011 van Schoorl tot aan de "Hoek van Pot" 
(kruising met de Voorweg) en in 2012 van daar tot aan Groet. 

De bewonersvereniging wordt in die voorbereidingen betrokken door de gemeente, en 
heeft inmiddels aan de direct betrokkenen gevraagd wat er volgens hen verbeterd moet 
worden. 

Accomodatiebeleid 

Een vertegenwoordiger van de bewonersvereniging heeft zitting in de WAS (= 
Werkgroep Accomodatiebeleid Schoorl). Deze werkgroep bestond al langer, maar 
dreigde in de vergetelheid te geraken, totdat wethouder Cees Roem haar heeft 
"gereanimeerd".  

E.e.a. is zeer actueel geworden door de wens van de politiek om de aktiviteiten van de 
Blinkerd, de Oorsprong en de Boet fysiek bij elkaar onder te brengen in een gebouw, 
mogelijk dat van de Blinkerd.. Dit dreigt voor de omwonenden een hoop geluids- en 
parkeeroverlast te geven. Er is een beweging vanuit de wijkverenigingen op gang 
gekomen om tot een andere locatie te komen. 

Verder hebben wij zorg t.a.v. behoud van alle functies en de bereikbaarheid, ook voor 
ouderen. 

Schoorl Klopt 

De gemeente heeft in dit jaar veel werk verzet met het uitwerken van de bouwkundige 
plannen en de financiële onderbouwing. Daardoor is de Klankbordgroep, waarin de 
bewonersvereniging met twee personen zitting heeft, in 2010 niet geconsulteerd.  

Volgens de planning van de gemeente zal de Klankbordgroep in maart 2011 
geconsulteerd worden, voordat de gemeenteraad medio april geïnformeerd zal worden 
over alle varianten. 

Die plannenmakerij door de gemeente heeft wat vertraging opgelopen. Daardoor kon de 
ledenvergadering dit jaar niet doorgaan, omdat Schoorl Klopt het thema van die avond 
zou worden.  

Volgens de huidige planning zullen in de tweede helft van april 2011, doch vóór de 
feestdagen, alle varianten van de plannen aan de inwoners van Schoorl gepresenteerd 
worden. De bewonersvereniging zal dat combineren met haar ledenvergadering. De 
precieze datum zal tijdig bekendgemaakt worden. De presentatie zal toegankelijk zijn 
voor iedereen. Aansluitend zullen de eerste indrukken dan in de ledenvergadering 
besproken kunnen worden. Ook zal een concept wijkplan 2011-2014 besproken worden. 
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Wijkschouw 

Op 20 mei 2010 is er de jaarlijkse wijkschouw gehouden. Mede doordat Catrijp erbij 
gekomen was, was de lijst vrij lang (38 punten). De medewerking van de gemeente heeft 
te wensen overgelaten, zodat per 10 januari 2011 de stand van zaken als volgt is: 

• Afgewezen of niet relevant geacht: 7777 meldingen (18,5 %) 

• Doorgeschoven: 5555 meldingen (naar Schoorl Klopt en Heereweg) (13,2 %) 

• Geen uitsluitsel / niet uitgevoerd: 11114444 meldingen (36,9 %) 

• Uitgevoerd: 12121212 meldingen (31,6 %) 

Zie ook op de website, onder Projecten >> Wijkschouw >> Stand van zaken 

Ontsluiting van Bregtdorp 

Een reeds jarenlang lopend dossier, dat van de ontsluiting van het nieuwbouwgebied in 
Bregtdorp zit nog muurvast. Het gaat met name over de ontsluiting aan de noordzijde, 
alsmede over het uitvoeren van het groenplan. Er zijn in 2010 geen vorderingen 
gemaakt, om juridische redenen. 

Slotlaan – éénrichtingsverkeer 

Invoering van éénrichtingsverkeer is niet uitgevoerd, ondanks aandringen onzerzijds. 
Mogelijk komt het punt in het kader van een meer integraal gemeentelijk verkeersbeleid, 
opnieuw aan de orde. 

Permanente SID's 

Wij hebben op 27 november 2010 de gemeente gevraagd om permanentpermanentpermanentpermanent vier SID's (= 
Snelheids Informatie Display) te installeren op doorgaande routes, t.w. de Voorweg, 
Laanweg, Heereweg van het centrum tot de Voorweg, en Heereweg van Voorweg tot 
Groet.  

Bloembakken in Schoorl centrum 

Vanaf 2006 hebben bloembakken het centrum van Schoorl opgefleurd. Ook dit jaar heeft 
de bewonersvereniging (Lucia Bakker, tot eind 2009 onze secretaris) dit project van de 
Stichting Schoorl in Beweging ondersteund. 
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Verenigingszaken 

Bestuur 

Het bestuur van de Bewonersvereniging Schoorl-Centrum bestaat eind 2010 uit de 
volgende personen: 

• Johan van der Baan – voorzitter 

• René van Wechum – penningmeester 

• Hans Teijgeler – secretaris 

• Suzanne van Dooren 

• Maarten Klein 

• Stef Kunst 

• Wiebe Rinsema 

• Willem Ruiter 

Nieuwjaarsreceptie 2010  

Op 7 januari werd een nieuwjaarsreceptie gegeven, die druk bezocht werd. 

NB – De nieuwjaarsreceptie van 2011 zal op 8 januari gegeven worden in café-restaurant De Rustende 
Jager. 

Ledenvergadering 

Op 20 april werd de voorjaars-ledenvergadering gehouden in De Blinkerd. Het thema 
was Natura 2000. 

NB – De (facultatieve) najaars-ledenvergadering ging niet door (zie hierboven onder Schoorl Klopt). 

Financieel verslag over 2010 

Het financieel verslag zal op de voorjaars-ledenvergadering in april 2011 besproken 
worden. 

Afscheid van Lucia Bakker en Nel Mul 

Op 4 november 2010 werd er door het bestuur afscheid genomen van Nel MulNel MulNel MulNel Mul, vanaf de 
oprichting een actief lid van het bestuur, en van Lucia BakkerLucia BakkerLucia BakkerLucia Bakker, jarenlang de hyper-
actieve secretaris van het bestuur. 

Website 

Op 1 augustus 2010 werd onze website www.bewonersverenigingschoorlcentrum.nl 
gelanceerd, ter vervanging van de eerste site www.kern-schoorl.nl 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


