Concept-Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De Oude
Dorpskern
Datum: 19 april 2016
1. Opening en vaststelling agenda:
 Voorzitter Paul de Vreede opent de vergadering met een speciaal welkom voor
Marie-José Fles en Harrie Salman.
 Secretaris Babs Cassee is herstellende van een heupoperatie en is daarom niet
aanwezig.
 Agendapunt ‘Nieuwe website DOD’ wordt na de pauze behandeld, vanwege
problemen met de wifi.
2. Bestuursaangelegenheden:
 Kernpunten
Vorig jaar stond de hoogte van de kosten van de Kernpunten ter discussie. De opties
‘contributie verhogen’ of ‘kosten drukken’ zijn onderzocht.
Er is een kostenreductie gerealiseerd door het drukwerk bij een andere drukker onder te
brengen. Daarnaast is er een sponsorcampagne opgestart die vruchten begint af te werpen.
De kostprijs van De Kernpunten is daarmee behoorlijk gedaald.
 Kerndotter
In het kader van ‘Noordwijk, 150 jaar badplaats’ hebben de redacties van Kernpunten en
Blauwdotter gezamenlijk een boekwerkje ontwikkeld over Noordwijk als badplaats en de
personen die van betekenis zijn geweest op het gebied van toerisme, sport, cultuur,
bedrijfsleven etc. In september zal deze bijzondere uitgave huis aan huis worden verspreid.
 Markt onder de Linden
Dit jaar wordt de Noordwijkse Tuinmarkt voor de 30e keer georganiseerd. Speciaal voor dit
lustrum wordt de markt een stuk langer (Voorstraat tot kruising Wilhelminastraat).
Ook zal er op de markt een expositieruimte worden ingericht waarin in het kader van 150 jaar
badplaats het thema natuur van verschillende kanten zal worden belicht.
 Historische Rondwandeling
De populariteit van deze activiteit groeit elk jaar, onder andere door opname in het
programma van de cursus Pensioen in Zicht. Iedereen die een nieuw lid aanbrengt krijgt als
cadeau een gratis rondwandeling aangeboden.
 Vacatures
Binnen het bestuur wordt nog steeds gezocht naar iemand die de PR op zich wil nemen.
Tevens worden er nog redactieleden voor Kernpunten gezocht. Tot slot zoeken we een
administrateur die de penningmeester ondersteunt in het beheren van de
ledenadministratie.
3. Vaststelling verslag ALV 21 april 2015:
N.a.v.:
 Vraag: komt de Kerndotter niet erg laat uit?
Noordwijk 150 jaar badplaats loopt tot het einde van het jaar.
 Hof van Holland. Gaat eind april weer open. Erboven komen hotelappartementen. De
wijziging van de bestemming moet nog bij de Gemeente worden aangevraagd. Er is
ruimte voor parkeren van hotelgasten op het eigen terrein.
 Hans Stol: de opmerking op pagina 6 was meer algemeen bedoeld. Er liggen nog
onbeantwoorde vragen bij de gemeente zoals het parkeren in de garage van Dirk
supermarkt, de verkeerscirculatie. Hans vraagt of de DOD nog verdere actie op deze
punten gaat ondernemen.
Dit punt wordt nader besproken onder agendapunt Ruimtelijke Ordening.
Met dank aan de afwezige notulist worden de notulen vastgesteld.

4. Secretarieel verslag 1 april 2015 t/m 31 maart 2016:
N.a.v.:
 Landelijke Opschoondag
Er waren weinig mensen bij de Opschoondag aanwezig.
De dochter van bestuurslid Karel Reekers heeft tijdens het opschonen een bijzonder lepeltje
gevonden van het jubileum Noordwijk 100 jaar badplaats.
Er is veel zwerfvuil door de kassabonnetjes van winkeliers uit de Kerkstraat.
Er liggen overal peuken met filters, deze worden verspreid door de vogels
Wat is er gebeurd met het plan om vuilnisbakken op te hangen in Voorstraat e.o.
Hondenpoep neemt af door de actie met de zakjes
De volgende onderwerpen neemt de DOD mee in de besprekingen met de gemeente:
- Vuilnisbakken
- Poepzakjes
- Handhaving vervuilers
 Muziektent Lindenplein
De muziektent heeft wifi. Het wachtwoord is muziektent.
 Torenklim
In de toren hangt een AED. Door wie wordt deze onderhouden? Werkt hij nog wel?
Bestuur zal TKC vragen, hoe het zit.
 Veldzicht
Idee: hang in plaats van 1 vlag, 4 vlaggen op. Naast de Nederlandse nog enkele
andere Europese vlaggen. Maar is natuurlijk geen verantwoordelijkheid DOD.
 Pompoenmarkt
Ellen van Steenbergen heeft het stokje overgenomen in de organisatie van de
Pompoenmarkt, samen met marktmeester Dick Helmers en een nieuwe commissie
van omwoners.
5. Financieel verslag 1 april 2015 t/m 31 maart 2016:
 De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers
 De balans laat een kleine toename zien van het eigen vermogen, dankzij een batig
exploitatieresultaat
 Het totale vermogen daalt licht, omdat de rekening courant van enkele activiteiten
(Torenklimmen, Muzikale Kerstwandeling en Muziek Verlicht Binnen houden hun
eigen reserves aan) is teruggelopen.
 Om grotere en geplande uitgaven op te vangen zijn er drie bestemmingsreserves. In
alle gevallen is er sprake van uitgaven in het afgelopen boekjaar of het komende.
Voorbeelden zijn de Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht, sfeerverlichting, onderhoud
muziektent, brochure Kerndotter en advies vestiging supermarkt
 De kosten van Kernpunten zijn sterk gereduceerd door wisseling van drukker en
meer sponsorinkomsten. De vraag van de Kascommissie vorig jaar over het
eventueel verhogen van de contributie kan op deze wijze weggenomen worden.
 Een vraag werd gesteld of de kosten van de Najaarslezing niet te drukken zijn door
bijv. het vragen van een vrijwillige bijdrage achteraf of de gratis koffie te laten vallen.
Bestuur neemt dit mee.
 De Kascommissie doet verslag en geeft de penningmeester een compliment voor
het getrouwe beeld en goede inzicht in de resultaten.
 De Kascommissie adviseert om er op toe te zien dat alle activiteiten kostendekkend
zijn. Hierbij wordt gewezen op de Torenklimcommissie en de Pompoenmarkt.
 In de commissie is Hans Stol aan aftreden toe. Hij wordt bedankt voor zijn inzet;
Naast Willem van Vugt zal Pieter van Bers toetreden.
 De vergadering verleent de penningmeester decharge voor het afgelopen boekjaar
en keurt de begroting voor het komend jaar goed.

Ad 2. Vervolg bestuurszaken:
 Na de pauze toont de voorzitter de nieuwe website. Wordt zeer goed ontvangen.
 Suggestie uit de zaal om Kernpunten voortaan alleen digitaal te versturen wordt met
overweldigende meerderheid door de zaal afgewezen. Bovendien zijn er ook nog een
groot aantal leden, die geen internet gebruiken.
6. Ruimtelijke ordening en erfgoed:
 Gemeentelijke monumenten: Harrie Salman licht de ALV in over de voortgang van de
Erfgoedcommissie. Er is nu een lijst met 63 panden als Gemeentelijk Monument,
deze lijst is nog geheim. Eerst worden de bewoners ingelicht en moet het door het
College en de Raad geaccordeerd worden. Er komt een compensatieregeling
waarvoor een fonds in het leven wordt geroepen. Als “duveltje uit een doosje”
kwam recent vanuit overheidswege de instructie om te komen per Gemeente tot een
lijst van “Beeldbepalende objecten”. Vage begripsomschrijvingen en alom verwarring.
Erfgoedcommissie moet hier ook naar kijken. Harrie zal in overleg met Bestuur een
DOD positie bepalen in deze discussie.
 Parkeren blijft “hot issue” de bekende problemen komen weer ter sprake. Dringende
oproep van Hein Verkade aan Bestuur om van de Gemeente te eisen dat het
parkeerprobleem rond evenementen ( bijvoorbeeld weekmarkt) wordt opgelost door
Jeroensplein open te stellen voor parkeren.
 Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht: Het eerste rapport wordt begin juni verwacht. Het
bestuur zal de leden en betrokkenen t.z.t. informeren.
 Ontwikkelingen rondom supermarkt Ten Brinke groep: De DOD heeft gezorgd voor
een 2e welsstands-keuring in Leiden. Deze welsstandscommissie heeft het plan
afgekeurd, aangezien het niet voldoet aan de hoge eisen, die in de oude kern gelden.
De ontwikkelaar heeft daarna een nieuw ontwerp gemaakt, dat inmiddels aan
belanghebbenden is gepresenteerd. De DOD beraadt zich met haar adviseurs over
verdere stappen.
7. W.v.t.t.k.:
 Wethouder Fles geeft een historisch overzicht van de “carillon problemen” en
licht de ALV in over de uitkomst van de enquête. Onder 1240 direct
omwonenden verspreid met een 30% respons. 57% is het er mee eens om
gedurende de nacht ( 24.00 tot 06.00 uur) het carillon uit te schakelen en 42%
oneens. De klok blijft overigens wel slaan om het halve en hele uur.
 Sfeerverlichting Voorstraat: alternatieve oplossingen, bedoeld om de kosten te
verlagen, zijn nog niet gevonden. Voorlopig kunnen we door, met als idee om
minder verlichting op het Lindenplein te monteren en iets meer op de
Voorstraat.
8. Rondvraag:
 Kan er iets gedaan worden aan onderhoud van bankje in de Overtuin. ( Bestuur zal
het meenemen in overleg met de Gemeente)
 Bladluis nog steeds een probleem, geen oplossing voor. Gemeente snoeit nu om de
twee jaar i.p.v. 3 jaar.
 De verwijzing naar De Oude Dorpskern op de toeristische richtingbordjes is een
gemis. (heeft de aandacht van bestuur)
De voorzitter sluit de zeer geanimeerde vergadering en nodigt een ieder uit voor borrel met
hapje.

