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JAARVERSLAG 1 APRIL  2017 - 31 MAART 2018 VAN DE 

VERENIGING DE OUDE DORPSKERN 
 

1. Bestuurlijke aangelegenheden 
o Het bestuur: 

• Het bestuur komt dit jaar 8 maal bijeen. Daarnaast wordt er twee maal per jaar vergaderd met de 
commissievoorzitters en is er voor en na het seizoen overleg met de rondleiders van de Historische 
Rondwandeling. Doel is om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten en door kruisbestuiving een 
extra impuls te geven. 

• Wil Steenvoorden meldt zich aan als potentieel bestuurslid. Hij heeft een financiële achtergrond. Hij 
draait sinds december 2017 mee in het bestuur. Wederzijds wordt dit als positief ervaren. Hij zal t.z.t. de 
taken van de huidige penningmeester overnemen. 

• Elly Koerten neemt in stappen de ledenadministratie over. Dit ontlast de penningmeester! 
• Voor de functie van secretaris is, ondanks gericht zoeken, nog steeds geen opvolger gevonden. 

o Gerard van Stijn 
• In mei overlijdt na een ernstige ziekte helaas ons erelid  en oud-voorzitter Gerard van Stijn. Hij heeft met 

grote betrokkenheid en veel enthousiasme een nieuwe impuls gegeven aan De Oude Dorpskern.  
o Prioriteitenlijst: 

• De prioriteitenlijst, ingevuld op ALV vorig jaar wordt door DOD ter hand genomen. Speerpunten: 
Parkeren, Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht, Gemeentelijke Monumenten en integrale DOD visie op 
Erfgoed en RO. Op al deze dossiers wordt dit jaar vol ingezet.(zie hieronder) 

o  Omgevingsvisie: 
• DOD dient een zienswijze in. De tekst in de Omgevingsvisie is  te vaag en vertoont te weinig ambitie. 

Onduidelijk hoe de “droom” concreet wordt, Geen tijdpad, geen stip op de horizon.. 
• Ondanks heftige discussies wordt de Omgevingswet aangenomen. 
• Jaarlijks zal er een update plaats vinden. Een hels karwij! 
• Het rapport 25 jaar Beschermd dorpsgezicht gaat integraal onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie. 

o Bouwplan Sedos Boekerslootlaan: 
• DOD maakt bezwaar tegen dit plan in een brief naar College en Raad. Het plan is te groot,  

belemmert het zicht op de oude kern en is de opmaat voor grootschalig bouwen op het Buijze terrein t.z.t. 
Het plan wordt , na meerdere bezwaren, aangepast. 

o Bouwplan supermarkt Ten Brinke 
• Ondanks goedkeuring blijft het op de bouwplaats oorverdovend stil. 

o Website: 
• De website wordt aangepast aan het gebruik op de i-phone. Na deze opfrisbeurt is de website weer up-to-

date en gebruiksvriendelijker geworden. 
o Giften van onze Vereniging aan goede doelen: 

• In de statuten van onze vereniging is niet specifiek opgenomen dat wij aan goede doelen kunnen 
schenken. Bij een volgende statutenwijziging kan dit opgenomen worden. 

• Vanuit fiscaal oogpunt en onze ANBI status geen probleem om giften, via een speciale actie verworven, 
aan een goed doel te schenken. 

• In het kader van transparantie worden giften vanaf nu benoemd in de Jaarrekening, die ter goedkeuring 
aan de ALV wordt voorgelegd. 

o Registratie persoonsgegevens. (AVG) 
• De registratie van persoonsgegevens van onze leden moet wettelijk geregeld worden. 
• Inmiddels is onder ‘ledenadministratie’ op de website een pagina te vinden met de nodige informatie.  
• Leden moeten hun eigen gegevens in kunnen zien, c.q. op kunnen vragen. 

o Wijkvereniging Binnenhof 
• Op verzoek heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. 
• De wijkvereniging wil graag meegenomen worden in onze plannen en acties. 

o Nieuwjaarsbijeenkomst: 
• De nieuwjaarsbijeenkomst was  zeer geanimeerd met weer een aantal nieuwe gezichten. 

o Overlegstructuren 
• Het regelmatige overleg met de gemeente wordt als constructief ervaren. Het is zinvol en er wordt naar 

elkaar geluisterd. Overleg met overige instanties verderop in dit verslag. 
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2. Kernwaarden DOD: Cultuur, Erfgoed en Leefbaarheid 

Cultuur: 
o Cultuurnota, Sterren voor Cultuur 

• De nieuwe Cultuurnota kent 4 gebieden, waaronder ‘het verhaal van Noordwijk’. DOD en de commissies 
kunnen daar een rol in spelen om zo de geschiedenis en waarde van de oude kern nog beter  te promoten. 

• Gemeente ziet een rol voor PCEN om als trekker te fungeren, DOD heeft twijfels over deze werkwijze. 
DOD blijft in overleg met de wethouder om de structuur te verbeteren. 

o Najaarslezing in de Oude Jeroen 
• Helmus Wildeman verzorgt een interessante lezing over de Duitse schilder Liebermann voor een goed 

gevulde kerk. 
• Als vervolg hierop wordt in juni 2018 de zgn. Liebermannroute geopend:. 23 Panelen, verspreid over het 

dorp op plekken waar Liebermann geschilderd heeft. DOD sponsort een paneel, dat komt te staan bij het 
Lindenplein of in de Voorstraat. 

 
Erfgoed: 
o Erfgoedcommissie: 

• De Commissie bemoeit zich intensief met het opstellen van de Cultuurhistorische Waardekaart, met de 
totstandkoming van het  Evaluatierapport 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht en met de aanwijzing van 
Gemeentelijke Monumenten. 

• Harrie Salman blijft voorlopig nog deel uitmaken van de commissie. 
o Erfgoedwet: 

• De nieuwe Erfgoedwet wordt opgenomen in de Omgevingsvisie. Een nieuwe manier van werken voor 
alle partijen. DOD blijft betrokken. 

• Het opstellen van een digitale Cultuurhistorische Waardekaart is verplicht en maakt onderdeel uit van de 
Omgevingsvisie. Gemeente, DOD, Erfgoedcommissie en CHG werken hierin samen. 

• Hein Verkade en Harrie Salman leveren de nodige input.  
• Er worden geen rijksmonumenten meer aangewezen. Wordt taak van gemeente. 

o Opstellen Gemeentelijke monumentenlijst. 
• Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor de aanwijzing van Gemeentelijke Monumenten. 
• DOD, de Commissie Erfgoed en de Bond Heemschut worden betrokken bij het opstellen van de lijst. 
• Niet alle eigenaren zijn enthousiast. Vrijwilligheid blijkt vaak niet te werken. 

o Rapport Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht 
• Op 17 januari 2018 wordt in WZC Jeroen het rapport ‘Evaluatie ‘25 jaar Beschermd Dorpsgezicht’ 

gepresenteerd aan College, leden en belangstellenden uit de kern. 
• Er is een samenvatting beschikbaar voor de aanwezigen en na de presentatie volgt een levendige 

discussie.. 
• Er komt een vervolg aan de hand van een enquête met een discussieavond in Royal. N.a.v. de uitkomsten 

wordt  een visiedocument opgesteld voor de gemeente. Het rapport krijgt dus  een vervolg en belandt niet 
onderin de la! 

o Muziektent: 
• Het groot onderhoud is voor DOD niet te betalen. Bovendien staat de tent op gemeente grond en is dus 

juridisch eigendom van de gemeente. Na veel besprekingen is de Muziektent overgegaan naar de 
gemeente. Richard van Triest blijft betrokken, beschikbaar als helpende hand, indien nodig. 

• De door DOD aangedragen argumenten zijn één op één overgenomen. 
 

Leefbaarheid 
o Verplaatsing Weekmarkt naar Kloosterplein 

• Een moeizaam dossier. Het blijft een oplossing waar met name de Bronckhorstschool grote moeite mee 
heeft. Ook parkeren en veiligheid zijn lastig op te lossen,  vindt ook DOD.  De definitieve beslissing lijkt 
in mei of juni 2018 te worden genomen. 

o Jeroensplein 
• De paaltjes gaan verdwijnen en worden vervangen door ronde kopjes. De afscheiding aan de zijde van de 

Raadhuisstraat wordt gevormd door grote bakken met bomen en groen. 
o Parkeerproblematiek: 

• De parkeernorm van de gemeente is veel te laag. Dit leidt tot grote parkeerdruk in de oude kern, mede 
door het veelvuldig splitsen van panden in kleine appartementen. 
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• Het parkeerterrein van Marente valt weg, werknemers zoeken een plek in de Wilhelminastraat. 
o Parkeerdrukmeting van DOD. 

• DOD start met een zestal vrijwilligers een gedegen parkeerdruk onderzoek om sterk te kunnen staan in 
het overleg met de gemeente. 

• 2 à 3 tellingen verspreid over verschillende data gedurende twee weken in april 2017. Een flinke klus. 
Karel Reekers maakt een gedetailleerd en nauwkeurig overzicht. 

• De resultaten stemmen niet vrolijk. De parkeerdruk is in sommige straten meer dan 100 %. 
• Zelfs de gemeente ervaart de meting als zeer bruikbaar. Later komt de gemeente met een eigen onderzoek 

 
3. Evenementen: 

o Tuinmarkt: 
• Ieder jaar weer een knap staaltje van organisatiekunst. Het is een markt van professionele omvang en 

perfect georganiseerd. 
• Een groot succes is een uitstekend verzorgde en handige plattegrond waarop alles te vinden is..  
• De fietsroute langs de open tuinen buiten de kern vindt gretig aftrek. 
• De uiteindelijke opbrengst is € 5000.-. Hulde aan de Tuincommissie en de vrijwilligers. 

o Historische Rondwandelingen: 
• Er wordt dit jaar voor het eerst gewerkt met thematische wandelingen: Calorama, de Heilige bruggen en 

de beide Jeroenskerken.  
• Een groot succes, met name voor Calorama is (te) veel belangstelling. Wordt vervolgd dus.  
• Hein Verkade start een opleiding voor de gidsen. 

o Torenklimmen: 
• De Torenklim gaat  in 2018 haar 10e klimjaar in. In 9 jaar meer dan 10.000 mensen omhoog. 
• De hechte  groep gidsen (25 tot 30) is vrij constant, mede dankzij de jaarlijkse excursies. 
• Er worden telkens nieuwe activiteiten ontwikkeld om het aantrekkelijk te houden. 
• Men moet op zoek naar jongere vrijwilligers, de pioniers van het eerste uur moeten wegens leeftijd 

afhaken.  ‘Jong’ blijkt in de praktijk toch meestal 60 plus te zijn. 
• Nieuw: Paaszaterdag eieren zoeken en 7 juni het evenement “Hoog van de Toren Blazen 
• Er is contact gezocht met het Technasium van de Northgo om jongeren te interesseren voor het 

ontwerpen van een seismograaf voor op de Toren. 
o Sfeerverlichting: 

• Met de gammele restanten wordt in 2017 het Lindenplein nog verlicht. 
• De commissie is in onderhandeling met PCO- infra. en de gemeente. Vroeg in 2018 moet de offerte en de 

opdracht geregeld. 
• Het vergt tijd en veel inspanning om de benodigde fondsen bijeen te krijgen, de inbreng van de gemeente 

(o.a. snoeien) te regelen en de juiste duurzame verlichting te vinden. Hopelijk in 2018 weer 
sfeerverlichting in de kern.  

• Het Ondernemersfonds en het Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk doneren beide een bedrag. 
Verdere acties om het budget rond te krijgen volgen nog. 

o De Muzikale Kinderkerstwandeling: 
• Muziek Verlicht Binnen wordt in een nieuw jasje gestoken. Henk Koerten maakt samen met Herma van 

Piekeren een nieuwe opzet. De start in Calorama is een succes. e kaarten zijn binnen een uur uitverkocht.  
Volgend jaar komt er een extra editie bij om meer ouders en kinderen te kunnen laten genieten. 

o De Muzikale Kerstwandeling: 
• Een prachtig besneeuwde Voorstraat en fantastische huiseigenaren die zonder mopperen de natte jassen 

en schoenen accepteren in hun huis. 
• Iets minder bezoekers, maar toch een mooie opbrengst voor Fietsmaatjes van € 3000.- 

o De kerstmarkt: 
• Helaas lukt het niet om in 2018 een Kerstmarkt te organiseren, deels door miscommunicatie, deels door 

gebrek aan ruimte in de Oude Jeroen.    
o Pompoenmarkt: 

• Definitief verplaatst naar Veldzicht en dus onderdeel geworden van het GON. De markt hoorde daar 
wonderwel thuis en was een succes. 
 

Tot slot: Een woord van oprechte dank aan al die vrijwilligers die bereid zijn om tijd en energie te steken in al die 
prachtige evenementen die met elkaar zorgen voor een bloeiende Oude Dorpskern 
April 2018,   Babs Cassee,secretaris 
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Prioriteiten(DOD(2017(en(verder

sector onderwerp doelstelling score(ALV

I Cultuur Historische*rondwandeling meer*bezoek*op*dinsdagavond 4

Pompoenenmarkt voortbestaan*verzekeren*op*Veldzicht* 3

Muziek*verlicht*binnen voortgang,*mogelijk*in*iets*andere*vorm 6

Kerstmarkt herstart*in*eenvoudige*vorm 9

overige*opmerkingen Torenklimmen:*meer*bezoek*realiseren 1

Oranjefeesten*Noordwijk*Binnen 2

Aandacht*voor*archeologische*vondsten 1

Attractie*op*landelijk*niveau*in*Binnen 1

II Erfgoed Evaluatie*Beschermd*Dorpsgezicht scherpere*welstand/beter*toezicht 9

Gemeentelijke*monumenten opstart*moet*nu*snel*beginnen 3

overige*opmerkingen Erfgoedfonds*oprichten 1

St*Jeroensbedevaartskerk*125*jaar 1

III Leefbaarheid Parkeren problematiek*op*de*kaart*zetten 9

Visie*Kern*Gezond onze*wensen*geborgd*in*omgevingsvisie, 12

wetgeving*en*welstand

Kerkstraat*visie*detailhandel integraal*plan*met*oude*kern*en*Jeroensplein 12

Sfeerverlichting behoud*in*de*kern 9

2e*Supermarkt*in*Raadhuisstraat monitoren*op*parkeren*en*veiligheid 5

Muziektent stop*huurcontract*met*beperkte*kosten S

overige*opmerkingen weekmarkt 1

huur*mobiele*muziektent*(Voorhout) 1

Jeroensplein*centraal*evenementenplein 1

groenvoorziening*rond*kerk 1

zebra*oversteek*Kerkstraat*naar*Oude*Jeroen 1


