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1. CONCEPT - VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN  
DE VERENIGING DE OUDE DORPSKERN 

 
Datum: 21 april 2015 

 
1. Opening en vaststelling agenda: 

o De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
o Er zijn een zestal afmeldingen van leden die diezelfde avond de bijeenkomst over de 

Omgevingsvisie bijwonen. 
o De agenda wordt conform vastgesteld. 

 
2. Bestuursaangelegenheden: 

o Bestuurssamenstelling: 
• De vergadering gaat akkoord met het voorstel om Karel Reekers te benoemen tot 

bestuurslid met de portefeuille RO/Erfgoed. 
• Richard van Triest blijft gewoon bestuurslid, met aandacht voor Erfgoed. 
• Ellen van Steenbergen is wegens drukke werkzaamheden al eerder teruggetreden uit 

het bestuur en heeft al afscheid genomen. 
• Er is grote behoefte aan een p.r. functionaris en een redacteur voor Kernpunten. 
• Ook een administrateur voor het ledenbestand zou welkom zijn. 

 
o Evenementen in 2015: 

• Markt onder de Linden: Grenzeloze allure. Marianne Johansson doet een oproep voor 
vrijwilligers. 

• Historische Rondwandeling: 23 juni feestelijke opening: Loop mee met B & W. 
• Pompoenenmarkt: We nemen afscheid van Marga Salman, ze gaat verhuizen. Ellen 

van Steenbergen neemt haar taak over. De voorzitter bedankt haar voor het opzetten 
van dit leuke initiatief met een bos bloemen en een theelepeltje met de pomp. 

• Najaarslezing: Over Maja van Hall, aansluitend bij de expositie in het GON, vanaf 
oktober t/m maart 2016. 
 

o Prioriteiten DOD: 
• Onderhoud en eigendom Muziektent: Blijft een ingewikkelde constructie. Bij gemeente 

ook geen duidelijkheid. In 2016 nieuw contract.  
• Website: De nieuwsbrief naar leden ziet er slecht uit. Het upgraden kost tijd, maar is 

wel noodzakelijk. 
Pieter Schrier: Website via Google moeilijk te vinden. Antwoord:Probleem ligt bij 
Google. Wordt uitgezocht. 

• Overleg met Noordwijk Marketing: DOD wil graag opgefriste fiets- en wandelroutes 
heruitgeven. Overleg is nog gaande. Geld speelt een belangrijke rol. 

• Infoborden: Wordt gezocht naar mogelijkheden. Voor en over de DOD 
 

o Ontwikkeling functie Jeroensplein: 
• Zoeken naar meer activiteiten op het plein, zoals Muziek- en Schilderfestival, toneel, 

bloemenmarkt, versproductenmarkt etc. (beleving) 
• Zoeken naar een manier om het plein af te schermen voor de wind (tochtgat). 
• Wim Siemerink: Gaat het straatje voor Gemeentehuis weer open? 

Antwoord: Hangt af van de ontwikkelingen rondom VCP. 
 

o Vervolg ledenwerving: 
• Ledenwerfactie heeft ongeveer 60 nieuwe leden opgeleverd. 
• Persoonlijke benadering werkt het beste.  
• Het lepeltje met de pomp is een aangename beloning. 

 
o Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk (PCEN): 

• Zes aangesloten organisaties. Engelandvaardersmuseum nieuwe loot. 
• De folder en nieuwe website zijn bijna klaar. Er kan doorgelinkt worden naar de 

website van aangesloten organisaties. 
• Samenwerking wordt steeds hechter. 
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3. Vaststelling verslag ALV 7 mei 2014: 

o Ed Beuk: Aanvulling op pagina 3, Muziek Verlicht Binnen: “met Kerstman, arreslee, elfjes 
en kerstengel”. (aangepast) 
N.a.v.: 

o John Brandenburg: Dank voor de actie m.b.t. de zichtbaarheid van “De Slagboom  aan 
het begin van de Voorstraat. 

o Het verslag wordt voor het overige conform vastgesteld. 
 

4. Secretarieel jaarverslag 1 april 2014 t/m 31 maart 2015: 
o Helmus Wildeman: Pag. 2: kerkmeesters moet zijn kerkrentmeesters (aangepast) 
N.a.v.:  
o Inmiddels opgericht: De stichting Oude Jeroen In Noordwijk Geborgd (OJING). De 

Stichting beoogt een gloedvol bestaan voor de Oude Jeroen in de komende eeuwen. Een 
gebouw voor Noordwijkers en buitenstaanders. Een divers bestuur streeft naar inkomsten 
op allerlei gebied om het gebouw te kunnen onderhouden. 

o Het verslag wordt voor het overige conform vastgesteld. 
 

LEVE DE VRIJWILLIGERS: 
o De activiteiten van de diverse commissies worden nog eens benoemd. Het bestuur wil 

graag benadrukken dat zonder hun inspanningen De Oude Dorpskern veel van haar 
aantrekkingskracht zou verliezen. Veel dank dus aan de vrijwilligers van: 
• De Markt onder de Linden 
• Muziek Verlicht Binnen 
• De Muzikale Kerstwandeling 
• De Torenklimcommissie 
• De Historische Rondwandeling 
• De Pompoenenmarkt 

o Daarbij mogen de vrijwilligers van de Opschoondag niet worden vergeten. Dit jaar met 13 
man. Volgend jaar hopelijk met meer mensen (en kinderen) weer aan de slag.  

 
5. Financieel jaarverslag: 

o De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers.  
o Dit jaar hebben we door een aantal oorzaken een klein verlies, maar de vereniging is op 

zich gezond.  
o De bestemmingsreserves worden niet opgepot, maar daadwerkelijk ingezet, te weten: 

• Kunst en cultuur: Sfeerverlichting en opknappen Muziektent. 
• Erfgoed: Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht, communicatie, PCEN. 
• Leefbaarheid: Jeroensplein, infoborden, fiets- en wandelroutes, VCP, 

bestemmingsplannen. 
• De leden gaan akkoord met de besteding van de bestemmingsreserves. 

 
o De kascommissie doet verslag van haar bevindingen en stelt voor om het bestuur décharge te 

verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat met applaus akkoord. 
o De kascommissie stelt voor om contributieverhoging te overwegen, met name vanwege  de 

hoge kosten van Kernpunten. Het bestuur neemt dit voor kennisgeving aan en komt er t.z.t. op 
terug. 

o Uit de vergadering wordt voorgesteld om de penningmeester een vaste aanstelling te geven 
vanwege zijn duidelijke en accurate verslaglegging! Waarvan acte. 

 
6. R.O. en Erfgoed (Karel Reekers): 

o Beschermd Dorpsgezicht: 
• Na 25 jaar evaluatie: Wat ging goed, wat kan beter. 
• Kijken naar de toekomst, welke veranderingen? Welke aanbevelingen komen er uit? 
• Gezamenlijke opdracht van gemeente en DOD. Gemeente is opdrachtgever. 
• Hans Stol: Wat zijn de doelen en welke uitkomsten wil je zien? 

Karel Reekers: Opdracht is evaluatie met behoud van het goede. Daarna de 
aanbevelingen.  

• Suggestie 1: Maak een heldere formulering en zet die op de website. 
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• Suggestie 2: Het Beschermd Dorpsgezicht uitbreiden met meer straten. 
• Ton van Rijnberk: Déjà vu- gevoel. Voor een groot deel al beschreven in 2004 (Kern 

Gezond) . Bouw voort op datgene wat al bestaan, anders kom je nooit aan een eind. 
Houd de kosten in de gaten. Ook hier speelt, dat de wetgeving gaat veranderen en wij 
er op moeten toezien dat cultuur-historische waarden daarin goed worden verankerd. 

o Omgevingsvisie: 
• De input van DOD is meegenomen in de startnotitie. 
• Discussie wordt op dit moment gevoerd. 

VCP	  is	  apart	  punt,	  los	  van	  omgevingsvisie 
• VCP is werkdocument geworden: Een lijst van knelpunten, de visie is helaas 

verdwenen. 
o Hof van Holland: 

• Wordt nu gesloopt. Men rekent op een bouwtijd van 14 maanden. Redelijk 
optimistisch. Opening Brasserie Hof van Holland op 1 maart 2016! 

• N.a.v. o.a. de ingediende zienswijze van DOD heeft de gemeente een 
parkeerdrukmeting gehouden. Rapport is op de site van gemeente te lezen.  
Conclusie: Parkeerdruk is alleen ´s nachts merkbaar. 

• DOD vindt conclusies voorbarig. Heeft om meerder meetmomenten gevraagd 
gedurende het gehele jaar. 

• Hans Stol: Heeft nooit antwoord gekregen op zijn vele brieven namens DOD over 
parkeren en parkeerdruk. 

• De bouwer voldoet op zich aan de parkeernorm. De gemeente vraagt nu aan 
bewoners om creatief mee te denken over nieuwe parkeerplekken  

o Komst van AH in de kern. 
• DOD zit er met andere belanghebbenden bovenop v.w.b. leefbaarheid (laden en 

lossen, verkeersstromen, parkeerdruk) en de kwaliteit van het gebouw, passend in de 
omgeving, zoals ooit afgesproken. 

• DOD heeft grote zorgen over verkeersveiligheid. 
• Eylard van Hall: Weekmarkt in 2016 naar Kloosterplein. Is een feit. 
• Half mei liggen plannen ter inzage. 

 
7. Sfeerverlichting: Frans Bruinzeel 

o Spoedverlichting vereiste instelling spoedcomité: Hans van der Hoeven, Frans Bruinzeel, 
Ed Beuk en Richard van Triest. 

o In overleg met gemeente. Resultaat: een mooi verlicht Lindenplein voor 3 jaar. Fase 1. 
o Fase 2 in voorbereiding: Nieuwe moderne verlichting. Gemakkelijker te bevestigen en te 

verwijderen. 
o Het gaat geld kosten, er is hulp van sponsoren en de gemeente nodig, maar het comité is 

optimistisch. 
o Bewoners worden gevraagd om met elkaar een boom voor hun deur te sponsoren. Wordt 

vervolgd. 
 

8. Rondvraag: 
o Peter Schrier: Heeft ons vergeefs gezocht op de Opschoondag. Doet volgend jaar graag 

weer mee. 
o John Brandenburg: De volgende opmerkingen: 

• Gedenksteen op Kerkstraat nr. 2 (oude Raadhuis) is mooi opgeknapt. 
• Met kleine lettertje ‘Noordwijk’ achter het logo zou hij mooi vinden. 
• Komt er nog een extra klok in de Jeroenstoren?  

Ellen van Steenbergen: Nee, niet mogelijk. Te zwaar, te duur, verkeerde toonsoort en 
galmgaten zitten verkeerd. 

• Op de Pompoenenmarkt Aziatische Noordwijkers pompoenen laten snijden. (wordt 
niet overgenomen) 

PAUZE 
 

Na de pauze houdt burgemeester Jan Rijpstra een boeiend betoog over zijn passie: 
Voor sport, Vaderland en Oranje. Ter illustratie toont hij een remake van een prachtig 
boek, ooit op perkament uitgegeven met Art Nouveau versieringen en aangeboden 
aan Koningin Wilhelmina door de Nederlandse sportwereld. 
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Daarna was het tijd voor een drankje, wegens de tekorten van de vereniging zonder 
bitterballen dit keer. 


