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Nieuwsbrief nr16 – november 2011 
______________________________________________________________________________ 

UITNODIGING 

voor de ledenvergadering van de Bewonersvereniging Schoorl-Centrum 

op woensdag 30 november, in De Blinkerd, aanvang 20.00 uur 

AGENDA  

20.00-21.00 uur 

"Schoorl Klopt" , recente informatie over de ontwikkeling van het dorpscentrum. 
Inleiding door stedenbouwkundige Aad Trompert. 
Aansluitend gelegenheid om vragen te stellen. 

 

21.15-22.00 uur 

Jaarvergadering van de vereniging met als gesprekspunten: 
 Bestuurszaken 
 Financiën 
 Samenwerking met andere wijkverenigingen 
 Overige punten uit de Nieuwsbrief 
 Rondvraag en sluiting 
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Reconstructie van de Heereweg 

Dit jaar is de reconstructie van de Heereweg begonnen, 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 werd in de voorbereidingen betrokken door de gemeente, en ze 
heeft aan de direct betrokkenen gevraagd wat er volgens hen verbeterd zou moeten 
worden. 

Accomodatiebeleid 

De sporthal bij De Blinkerd nadert zijn 
voltooiïng. Nog een paar weken en zaal, 
kleedruimten en sportcafé kunnen in gebruik 
genomen worden. Een grote moderne hal naast 
een gedateerd hoofdgebouw, een beetje een 
vlag op een modderschuit.  

Wat gaat er verder met ons dorpscentrum 
gebeuren? Zoals bleek tijdens de laatste 
bijeenkomst van de WAS (Werkgroep 
Accommodatiebeleid Schoorl) weet de 
gemeente het nog niet helemaal zeker. Komen 

de activiteiten van De Oorsprong nu wel of niet naar Catrijp? Hoe gaat dat dan met het 
parkeerbeleid?  

We kunnen er helaas nog geen zinnig woord over zeggen. Volgens de wethouder is de 
zaak voor 95% rond, maar details werden en worden ons onthouden. Een zeer 
onbevredigende situatie, die bij ons weleens het gevoel oproept dat we als 
bewonersvereniging niet erg serieus worden genomen. 

Schoorl Klopt: de metamorfose van het centrum van Schoorl. 

Onder deze kop viel in april 2011 de nieuwsbrief van de gemeente op ieders deurmat.  

We werden daarmee globaal geïnformeerd over de inhoud van het project en over de 
stand van zaken. Op basis van de vastgestelde uitgangspunten werd gewerkt aan een 
aantal alternatieve uitwerkingen van het conceptplan zoals we dat allemaal kennen. 

Na de zomer kwam de klankbordgroep twee keer bijeen om de uitgewerkte alternatieven 
m.b.t. bouwen, verkeer en groen te bespreken. De bewonersvereniging heeft zitting in 
de klankbordgroep, zij het dat slechts op persoonlijke titel kan worden meegedacht, 
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uiteraard tegen de achtergrond van wat wij (denken te) weten over de standpunten van 
de leden. Mede daarom hebben wij gepleit voor een zo snel mogelijke informatie van de 
leden. 

We zijn dan ook bijzonder blij dat op onze ledenvergadering van 30 november a.s. - als 
eerste voorlichting aan het publiek - uitgebreide informatie over de plannen zal worden 
voorgelegd.  

Dit zal gebeuren door stedenbouwkundige Aad Trompert zelf, die e.e.a. met beelden zal 
toelichten. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen.  

Daarmee is ook gezegd dat een echte discussie en een standpuntbepaling door de 
leden wordt uitgesteld naar later datum (voorjaar 2012?). Om dat laatste goed te kunnen 
doen is grondige kennis van de voorliggende plannen noodzakelijk (daar is deze ronde 
voor bestemd) en daarnaast is nodig dat we meer weten over de haalbaarheid van de 
plannen. Te denken valt, met name, aan de financiële haalbaarheid. Aan de uitwerking 
daarvan wordt nog gewerkt. 

Wijkschouw 2010 

Het jaartal is geen vergissing: in 2011 vond er op ons aangeven geen wijkschouw 
plaats. Reden: de uitkomsten/afspraken van de wijkschouw 2010 waren voor een flink 
deel nog niet afgehandeld. Wel hebben we ons beijverd om punt voor punt de resultaten 
van de wijkschouw 2010 na te lopen om tot harde afspraken te komen. 

Op18 oktober 2011 werd de bijgestelde lijst aan ons doorgestuurd. Een aantal punten 
kunnen als afgehandeld worden beschouwd, terwijl op andere op korte termijn actie te 
verwachten is. Het voert te ver daar in deze nieuwsbrief uitgebreid op in te gaan, maar 
een enkel punt is het vermelden waard: 

 Voor café-restaurant Het Trefpunt zal het openbare groen (lees: bomen) zoveel 
mogelijk worden hersteld. 

 Gammele banken op pleintje naar de Rustende Jager en bij viskar worden 
vervangen. 

 Aan de uitbreiding van de verlichting van de Oorsprongweg wordt binnenkort 
uitvoering gegeven.  

De verwerking van alle punten op onze website zal dezer dagen plaatsvinden. Zie onder 
Projecten >> Wijkschouw >> Stand van zaken. 

Samenwerking wijkverenigingen. 

In september 2011 vond overleg plaats n.a.v. de evaluatie van het wijkgericht werken 
(ook dáár is een afkorting voor: WGW).  
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Verbetering wordt gezocht o.a. in de vorm van samenwerking en/of samengaan van 
wijkverenigingen. De gemeente ziet het huidige aantal (18) liefst teruggebracht tot 6 à 8. 

Eerder al waren we in onze bestuursvergadering tot de gedachte gekomen om de 
mogelijkheden van samenwerking binnen Schoorl eens te onderzoeken. We maakten 
daarbij de volgende afwegingen. 

We zien diverse voordelen:  

 Gemeenschappelijke belangen, zoals: 
o Schoorl Klopt 
o accommodatiebeleid 
o verkeer 
o groen 
o waterbeheer 

 Je kunt een sterkere vuist maken 
 Efficiency kan ermee worden vergroot 
 Bestuursleden zijn wellicht gemakkelijker te werven. 

Als nadelen werden genoemd: 

 Betrokkenheid kan afnemen 
 Meer bureaucratie. 

Een model van één vereniging met daaraan gekoppeld een aantal commissies lijkt het 
meest voor de hand te liggen. 

Besloten werd de belangstelling te peilen bij Plan Oost en Aagtdorp. Beide verenigingen 
staan ervoor open, zij het met verschillende insteek.  

Plan Oost geeft voorkeur aan ad hoc samenwerking met behoud van huidige structuur.  

Aagtdorp wil graag samen optrekken in de vorm van een gemeenschappelijk wijkplan 
voor de periode 2013- 2015, uitgaande van twee verenigingen.  

Wij hebben in beide gesprekken aangegeven voorstander te zijn van samenwerking, 
met als perspectief bestuurlijke eenwording.  

Daarbij willen we van de gemeente weten of, en zo ja hoe, samenwerking ook financieel 
wordt ondersteund. Wij denken daarbij aan een financiering die ruimte biedt voor een 
redelijke vergoeding van het werk van het secretariaat. 
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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 2011 geen vorderingen 
gemaakt, om juridische redenen. 

Permanente SID's 

Van de vier SID's (= Snelheids Informatie Display) die wij op 27 november 2010 aan de 
gemeente gevraagd hebben is er nu één toegezegd. 

Transferium 

Tijdens het gesprek met wijkwethouder Roem op 10 nov. 2011 werd de aanpak van de 
parkeerproblemen in het centrum, o.a. door een nabijgelegen transferium (nabij N9), 
door ons nog eens onder de aandacht gebracht. 

Bloembakken in Schoorl centrum 

Vanaf 2006 hebben bloembakken het centrum van Schoorl opgefleurd. Ook dit jaar heeft 
de bewonersvereniging dit project van de Stichting Schoorl in Beweging ondersteund. 
Het geven van water aan de planten wordt door de gemeente verzorgd. 

 

Ingezonden bijdrage 

Wij, uitvaartvereniging De Laatste Eer, zijn een vereniging die al sinds 1923 actief is in 
Schoorl, Groet en Camperduin. Voor onze diensten huren wij van de Gemeente de aula 
en maken gebruik van de begraafplaats aan de Molenweg in Schoorl. 

Wij willen graag de begraafplaats onder uw aandacht brengen omdat deze binnen het 
gebied van de bewonersvereniging ligt. 

De begraafplaats biedt ruimte voor 1200 graven. Verder biedt de sobere maar effectieve 
aula gelegenheid als ontvangstruimte. 
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Recentelijk is het Lijkenhuisje door studenten van het opleidingsbedrijf Espeq 
gerestaureerd. Eveneens is de bestrating rond de aula vernieuwd en zijn de 
toegangshekken gerestaureerd. 

Over de ontwikkeling van de begraafplaats onderhouden we contacten met de 
Gemeente voor het geven van adviezen. 

De begraafplaats neemt een belangrijke plaats in te midden van de bewoners van 
Schoorl, Groet en Camperduin. Meer informatie vindt u op www.uitvaartschoorl.nl 

Verenigingszaken 

Bestuur 

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

 Johan van der Baan – voorzitter 
 Stef Kunst - vice-voorzitter 
 René van Wechem – penningmeester 
 Suzanne van Dooren 
 Maarten Klein 
 Wiebe Rinsema 
 Willem Ruiter 
 Hans Teijgeler 

De volgende bestuursleden hebben kenbaar gemaakt te willen aftreden: 

 Johan van der Baan (als voorzitter, i.v.m. gezondheidsredenen) 
 Stef Kunst  (m.i.v. 1 mei 2012) 

Daarnaast is er al geruime tijd een vacature voor de functie van secretaris. 

E.e.a. impliceert dat er vacatures open staan voor de functie van voorzitter en secretaris 
en voor een gewoon lid van het bestuur. 

We doen een dringend beroep op onze leden om zich voor enkele jaren beschikbaar te 
stellen en daarmee het voortbestaan en de continuïteit van de vereniging te waarborgen. 

Kandidaten kunnen zich bij Stef Kunst aanmelden (5092276). Bij hem ook kun je 
inlichtingen krijgen over aard en omvang van het werk. 
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Nieuwjaarsreceptie 2011  

Op 8 januari 2011 werd een nieuwjaarsreceptie gegeven in De Rustende Jager, die druk 
bezocht werd. 

NB – De nieuwjaarsreceptie van 2012 zal vrijdag 6 januari van 17-19 uur gegeven worden. De plaats is 
nog niet bekend. 

_____________________________________________________________________________________ 

Bewonersvereniging Schoorl-centrum 
  Verantwoording 2010  (febr. 2011, versie 2) 

 
 

2010 2010 
 

  
 

2010 2010 
 

 
Begroting Realisatie 

 
  

 
Begroting Realisatie 

 KOSTEN Euro Euro 
 

  INKOMSTEN Euro Euro 
 

   
  

  Algemene vergaderkosten 800 170 
 

  Subsidie Gemeente Bergen 1250 1250 
 Secretariaatskosten 200 37 

 
  

   Kopieerkosten 180 48 
 

  Ledenbijdragen 1000 1425 
 Bankkosten 110 129 

 
  

  Acties 250 0 
 

  Onttrekking eigen vermogen 40 
 Representatie 500 742 

 
  

   Onvoorzien 250 110 
 

  
  

   
  

  Toevoeging eigen vermogen 1439 
 

  
  

 
    

 
  

 
    

 
 

2290 2675 
 

  
 

2290 2675 
 

      
       Toelichting: 

      Banksaldo per 31 december 2009 2716 
      Algemene vergaderkosten: Een ledenvergadering (10 april 2010)  

   Secretariaatkosten: Kosten Kamer van Koophandel, printerpapier, porto 
   Kopieerkosten: Nieuwsbrief en overigen 

     Acties: Geen gepland 
      Representatie: Nieuwjaarsborrel, diner bestuur, afscheidskado Nel en Lucia (€ 317 + €340+ €85) 

 Onvoorzien: Bloemstuk begrafenis Gé Klinger €55 +advertentie € 55 
   Overlopende post naar 2011 74 Advertentie Duinstreek n.a.v. overlijden Gé Klinger + bankkosten 

  Overlopende post van 2009 19 Bankkosten 
     Banksaldo per 31 december 2010 4101 

      
      Wijkbudget: 
  

Het wijkbudget wordt door de Gemeente beschikbaar gesteld 
 Ontvangst: 1270 

  
voor kleine verfraaiingen binnen het dorp, €1.500 niet gebruikt. 

Uitgaven: 1270 
  

Bloembakken centrum 
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Bewonersvereniging Schoorl-centrum 
  Begroting 2011 (versie 2) 

 
 

2010 2011 
 

  
 

2010 2011 
 

 

Realisati
e 

Begrotin
g 

 
  

 

Realisati
e 

Begrotin
g 

 KOSTEN Euro Euro 
 

  OPBRENGSTEN Euro Euro 
 

   
  

  Vergaderkosten 170 800 
 

  Subsidie Gemeente Bergen 1250 1250 
 Secretariaatskosten 37 200 

 
  

  Kopieerkosten 48 180 
 

  Ledenbijdragen 1425 1400 
 Bankkosten 129 140 

 
  

  Acties/overig 0 2000 
 

  Uit eigen vermogen -1439 1670 
 Representatie 742 750 

 
  

  Onvoorzien 110 250 
 

  
  

 
    

 
  

 
    

 
 

1236 4320 
 

  
 

1236 4320 
 

      
      Toelichting: 

      Banksaldo per 1/1/2010 4101 
      Vergaderkosten Er worden twee vergaderingen begroot 

Secreriaatskosten: Kosten Kamer van Koophandel + kosten secretariaat + eigen website 
Kopieerkosten I.v.m. ontwikkelingen rondom Schoorl Klopt worden extra kopieerkosten voorzien 

Acties/overig: 
Inhuren sprekers voor ledenvergadering, inschakelen deskundige om 'Schoorl Klopt' te 
adviseren     

Representatie: Nieuwjaarsborrel leden 8 jan. 2011  (€ 275,-), jaarlijks diner bestuur, overige representatie    

Ledenbijdragen: Verplichte bijdrage bedraagt € 10 per huishouding ontvangst van ca. 140 leden 

           Verwacht banksaldo 
31/12/2011 2456 

      
   

          
Wijkbudget: 

  
Het wijkbudget wordt door de Gemeente beschikbaar  

Ontvangst: 2850 
  

gesteld voor kleine verfraaiingen binnen het dorp 
    

Uitgaven: 
         

-  Bloembakken 1270 
         

-  Nog in te vullen 2011 1500 
         

 

        
 


