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JAARVERSLAG 1 APRIL  2015 - 31 MAART 2016 VAN DE 

VERENIGING DE OUDE DORPSKERN 
 

1. Het bestuur: 
o Bestuursaangelegenheden: 

Het bestuur komt dit jaar 8 maal bijeen voor een reguliere bestuursvergadering. De 
belangrijkste zaken die aan de orde komen: 
• Het Bouwplan Supermarkt hoek Kerkstraat/Bronckhorststraat. 
• Parkeren in de kern. 
• Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht. 
• Groot onderhoud en beheer Muziektent 
• Vernieuwing website 
• ‘Kernpunten’ wordt twee maal uitgebracht. De drukkosten worden gehalveerd.. 
• Sponsoractie wordt voorbereid en gestart met aantrekkelijke folder. 
• Najaarslezing Maja van Hall 
• Nieuwjaarsborrel met weer nieuwe gezichten. 
• Opschoondag met als vondst in de struiken: een lepeltje van 100 jaar Badplaats! 

 
o Overlegstructuren: 

• Regelmatig overleg met de gemeente over projecten in de kern van Noordwijk Binnen.  
• Eerste aanzet met Bureau Droog, Gemeente en andere belanghebbenden over plan 

Kerkstraat en omgeving. De uitvoering is inmiddels erg vertraagd. 
• Overleg met Noordijk Marketing verloopt tot nog toe ronduit teleurstellend 
• Overleg met andere Culturele instellingen via Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk..  
• Overleg met GON over uitgave ‘Kerndotter’ i.h.k.v. 150 jaar Badplaats. 
• Twee maal per jaar overleg met Cultuur Historisch Genootschap.( CHG). Onlangs is 

Menko Wiersema voorgedragen om namens PCEN zitting te nemen in een werkgroep 
RO van het CHG. Doel: Ruimtelijke ontwikkelingen in de streek volgen en tijdig 
signaleren als er historische waarden verloren dreigen te gaan. (Bollenschuren, 
bijzondere landschappen, etc.) 

• Twee maal per jaar overleg met de voorzitters van de commissies van de 
afzonderlijke evenementen, waaronder natuurlijk de Markt onder de Linden, van 
oudsher onderdeel van DOD.  
 

2. Kernwaarden DOD: Cultuur, Erfgoed en Leefbaarheid. 
Cultuur:  
o Cultuurcafé: 

• De komst van boekhandel van der Meer zorgt met het Cultuurcafé voor een verrijking 
van het cultureel aanbod in de kern. 

o Veldzicht: 
• De heropening van Veldzicht met een prachtig historisch overzicht is een welkome 

aanvulling op ons culturele aanbod. 
o Najaarslezing: 

• De Najaarslezing, verzorgd door Hedy d’Ancona over het leven van Maja van Hall en 
door Jan Teeuwissen over haar werk en de plaats die zij inneemt tussen een 
generatie van belangrijke vrouwelijke beeldhouwers. Een mooie combinatie. 

o Daarnaast zorgen de aangesloten organisaties voor een levendig cultureel aanbod 
Erfgoed: 
o Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht: 

• De opdracht voor de evaluatie Beschermd Dorpsgezicht - ernstig vertraagd door 
ziekte - is onlangs verstrekt aan Bureau BAAC. De (tijdelijke) vervanger heeft ook de 
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Gemeentelijke Monumentenlijst afgemaakt. Doel is om het gelijk op te laten lopen met 
de nog op te stellen Omgevingsvisie.  

o Websites  
• De website van het PCEN is verrijkt met een beeldbank met oude foto’s. Op 22 mei 

worden de website en de folder gepresenteerd in het museum van het GON. 
• De website van DOD is volledig vernieuwd. Toegankelijk en aantrekkelijk. De 

aangesloten organisaties vullen hun eigen pagina met nieuws en hun evenementen.. 
o De Kerndotter: 

• In het kader van 150 jaar Badplaats wordt het plan opgevat voor een gezamenlijke 
uitgave van Kernpunten en Blauwdotter. Er wordt een redactie gevormd, een format 
gemaakt en sponsoren gezocht. Doel is de verbinding te laten zien tussen Zee 
(toerisme) en Binnen.(bollencultuur).  Het blad wordt huis aan huis verspreid. 

o Bollenschuur van van Eeden: 
• De Bollenschuur van van Eeden is definitief verkocht. Belangrijke historische 

overblijfselen uit de bollencultuur zijn overgebracht naar Veldzicht. Het blijft een 
rijksmonument, dus zorgvuldige invulling is vereist. DOD blijft de invulling van het 
terrein erachter (nog steeds bedrijfsbestemming) volgen. 

o Muziektent: 
• De Muziektent blijkt een lastig dossier. Afspraken uit het verleden zijn onzorgvuldig 

vastgelegd. De juridische structuur is onduidelijk. Er moet groot onderhoud worden 
gepleegd. De muziektent kan publiekelijk gebruikt worden. De discussie over wie dan 
verantwoordelijk is, is nog niet afgerond met de gemeente. 

o Carillon: 
• De fel oplopende discussie over het klinken van het Carillon in de nacht is na een 

enquête tot ieders tevredenheid opgelost. Het carillon zwijgt van 24.00 – 6.00 uur. 
o Sfeerverlichting: 

• Het Lindenplein is dit jaar en 2017 nog verlicht. 
• De twee proefopstellingen waren niet mooi. 
• Een goede oplossing is bijkans onbetaalbaar. 

 
Leefbaarheid: 
o Supermarkt Ten Brinke Groep: 

• Het grootste dossier van dit jaar is het plan voor de bouw van een supermarkt hoek 
Kerkstraat / Bronchorststraat door de Ten Brinke Groep. 

• Het  plan faalt op alle fronten: Te weinig parkeerruimte, verkeersoverlast, veiligheid  in 
het geding en aantasting van de historische kern. 23 Juni dient DOD een stevig 
bezwaarschrift in.  

• Voorlichting door de projectontwikkelaar aan omwonenden wordt pas gegeven in 
augustus na de sluitingstermijn voor bezwaarschriften! DOD flyert in de buurt. Het 
leidt tot een grote opkomst en felle discussies. 

• Ons bezwaarschrift wordt ontvankelijk verklaard, we worden gehoord op 5 nov. 
• Karel Reekers zoekt een deskundige die ons bijstaat, Dr. Frank Mulder. Hij schrijft een 

verweerschrift, waar niemand omheen kan. Ons verzoek om een 2e Welstandsadvies 
wordt gehonoreerd. Op 20 jan. wordt het bouwplan  weeafgekeurd, nu door de 
Welstandscommissie Leiden. 

• De projectontwikkelaar is nu bezig met “kleine esthetische aanpassingen”.  
o Parkeerdrukmeting: 

• De toenemende parkeerdruk door verdichting  in de oude kern leidt, mede op verzoek 
van DOD, tot een parkeerdrukmeting. 

• DOD is ontevreden met de uitkomst (een dag in jan.) en vraagt om meerdere 
metingen op verschillende tijdstippen. 
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• De bewoners wordt door gemeente gevraagd om mee te denken. Dat leidt niet tot 
oplossingen. 

o Verkeerscirculatieplan: 
• Ook in het kader van nieuw te ontwikkelen plannen rondom de Kerkstraat blijft het 

moeizaam. DOD heeft mogelijke oplossingen aangedragen. Daadkracht is vereist. 
o Hof van Holland: 

• De opening van het Hof van Holland is nabij. Een aanwinst voor de oude kern! 
o 150 jaar Badplaats: 

• In het kader van dit jubileum zullen er ook in Noordwijk Binnen diverse activiteiten 
plaatsvinden, waar DOD bij betrokken is. 

 
3. Vrijwilligers en Evenementen: 

o Dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers zijn alle onderstaande evenementen 
dit jaar weer een enorm succes geworden. Veel dank daarvoor. 
 

o De Markt onder de Linden: 
• Ook dit jaar weer een enorm succes. Wel wordt door het meeliften van andere 

organisaties het evenement zo groot, dat het voor de organisatie steeds moeilijker 
wordt om het te behappen.Ook de eisen van de gemeente worden aangescherpt.  

• Gemeente bepleit in het kader van veiligheid spreiding van evenementen over de 
maand juni. 

o Historische Rondwandelingen: 
• Burgemeester Rijpstra  opent feestelijk het seizoen op 16 juni.  
• Ook dit jaar weer meer bezoekers, waar onder veel buitenlanders. Rondleidingen voor 

aparte groepen worden populair. 
• Ard Pronk en Gerard van der Pijl melden zich aan als nieuwe gidsen. Rens Tienstra 

en Dick Passchier nemen afscheid. 
• Dick was vanaf het begin betrokken bij de rondleidingen. Voor zijn enthousiasme en 

grote betrokkenheid zijn wij hem veel dank verschuldigd. 
o Torenklimcommissie: 

• Het klimseizoen in 2015 was bijzonder kort door de langdurige restauratie van de 
Toren, die er weer prachtig bij staat. Niettemin een succesvol seizoen. 

• Weer veel animo voor de levende Kerststal en de oliebollenklim. 
• Op 31 maart wordt het seizoen 2016 officieel geopend met de aanbieding van twee 

fraaie verrekijkers uit het Lugterduinenfonds. 
o De Pompoenenmarkt: 

• Na het vertrek van Marga Salman is een nieuwe organisatie gevormd. 
• Er wordt een draaiboek opgesteld. Alles is perfect geregeld. 
• Een intieme pleintje en een sfeervol evenement, dat ieder jaar meer bezoekers trekt. 

o Muziek Verlicht Binnen: 
• Het evenement wordt succesvol verplaatst naar het Lindenplein.  
• Er zijn kraampjes met versnaperingen voor ouders. 
• De Kerstman met arrenslee en elfjes maken weer een mooie ronde, voorafgegaan 

door de Kerstengel en haar Heer. 
• Er wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers en vooral coördinatoren. 

o De Muzikale Kerstwandeling: 
• 1100 kaarten moeiteloos verkocht. Enthousiaste reacties van bezoekers. 
• Het Lindenplein was een gezellig trefpunt met foodtrucks. 
• Er blijft € 3000.over voor het goede doel: Vluchtelingenwerk 

 
maart 2016 
Babs Cassee, secretaris 


