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JAARVERSLAG 1 APRIL  2016 - 31 MAART 2017 VAN DE 

VERENIGING DE OUDE DORPSKERN 

 

1. Het bestuur: 

o Bestuurlijke aangelegenheden: 

 Het bestuur komt dit jaar 7 maal bijeen. Naast zaken, de oude dorpskern betreffende, komt ook 

de bestuurssamenstelling aan bod. Volgens het rooster van aftreden (vier jaar met een 

mogelijke verlenging van vier jaar) heeft Richard van Triest in november 2016 het bestuur 

verlaten. In 2017 volgt Babs Cassee en in 2018 Hans van der Hoeven en Paul de Vreede. 

Onmiddellijk vertrek is niet persé noodzakelijk, maar er wordt wel gericht gezocht naar 

opvolging., die tijdig mee kan gaan draaien in het bestuur om continuïteit en vernieuwing  te 

waarborgen. 

o Prioriteiten: 

 N.a.v. een vraag van een van de leden in hoeverre we de mening van de leden 

vertegenwoordigen in de diverse  overlegstructuren heeft het bestuur een lijst met prioriteiten 

opgesteld. Tot nog toe was het 100-puntenplan leidend, maar het is goed om met de leden in 

discussie te gaan over een nieuwe prioritering van onderwerpen. 

o Kerndotter: 

 In het kader van 150 jaar Badplaats hebben het GON en DOD een eenmalige uitgave verzorgd: 

De Kerndotter. Op 24 september werd het eerste exemplaar door wethouder Barnhoorn 

uitgereikt aan Willem Baalbergen, de ‘nieuwe Kloos van Noordwijk’. De uitgave was een succes 

en is huis aan huis verspreid. 

 Vooral bij het GON leeft de wens om  toe te werken naar een reguliere gezamenlijke uitgave 

van Blauwdotter en Kernpunten. Beide bladen hebben een geheel verschillend concept, dus dat 

wordt een ingewikkeld proces. Het initiatief ligt bij het GON. Voorlopig is het nog 

toekomstmuziek. 

o Website en Nieuwsbrief: 

 De nieuwe website functioneert  naar behoren, hier en daar nog wat kinderziektes. De 

Nieuwsbrief naar de leden is in een nieuw jasje gestoken. Steeds meer verloopt de informatie 

digitaal 

o Overlegstructuren: 

 Steeds vaker wordt DOD gezien als een serieuze gesprekspartner van de gemeente. Indien 

nodig is er overleg met de politiek, zowel wethouders als  raadsleden en ambtenaren. 

 Overleg met andere Culturele instellingen via Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk..  

 Twee maal per jaar overleg met Cultuur Historisch Genootschap.( CHG). Menko Wiersema 

wordt gezien als een deskundig lid van de werkgroep RO, die de ontwikkelingen op ruimtelijk 

gebied in de Bollenstreek nauwlettend in de gaten houdt. 

 Twee maal per jaar overleg met de voorzitters van de commissies van de afzonderlijke 

evenementen. 

 Harrie Salman is de officiële vertegenwoordiger van de DOD in de Commissie Erfgoed 

Noordwijk, die zich bezig houdt met de aanwijzing van gemeentelijke monumenten 

 

2. Kernwaarden DOD: Cultuur, Erfgoed en Leefbaarheid. 

Cultuur:  

o Najaarslezing: 

 Dit jaar een gezamenlijke actie van de 50-jarige Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

en DOD. Een lezing van Jelle van Dijk, die de ontwikkeling van broedvogels tellen naar vogels 

spotten en de verwevenheid met de kunstenaars die in die tijd in  Noordwijk woonden en 

werkten en de wetenschap op een boeiende manier wist over te brengen. 

 De Najaarslezing 2017 zal gaan over de bekende Duitse schilder Max Liebermann in het kader 

van het Max Liebermannjaar.  

o De Kerndotter: 

 Een belangrijk uitgangspunt was het gegeven dat de ontwikkeling van Noordwijk aan Zee als 

badplaats parallel liep aan de ontwikkeling van Noordwijk Binnen als ‘bollendorp’. En dat beide 

ontwikkelingen elkaar versterkt hebben. Het geheel geeft een mooi gevarieerd beeld van de 

ontwikkeling van de Bloemenbadplaats Noordwijk, dat verder gaat dan de geijkte plaatjes van 

strand, zee en boulevard.  



2 
 

 

 

Erfgoed: 

o Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht: 

 Het eerste conceptrapport was voor zowel gemeente als DOD  buitengewoon onbevredigend. 

In overleg met de gemeente (Saskia Olivierse), DOD en bureau BAAC is besloten het rapport 

opnieuw te schrijven met een betere opzet en  betere conclusies en aanbevelingen.  

o Gemeentelijke Monumentenlijst/Erfgoedcommissie: 

 De lijst is opgesteld door de Commissie Erfgoed Noordwijk. Uiteindelijk zijn 63 panden 

voorgeselecteerd en de bewoners zijn ingelicht. De raad heeft een krediet goedgekeurd voor 

een zgn. nulmeting. Inmiddels zijn 38 bewoners de trotse eigenaar van een gemeentelijk 

monument. Meer moeite hadden sommige partijen met een budget voor onderhoud. De lijst zal 

ongetwijfeld nog groeien. De geselecteerde panden zijn te vinden op de gemeentelijke website. 

 Harrie Salman heeft aangegeven dat het tijd wordt de Erfgoedcommissie in september 2017 te 

gaan verlaten. We zijn hem veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij vier jaar lang  

betrokken is geweest bij de totstandkoming van de commissie en het opstellen van de 

Gemeentelijke Erfgoedlijst. Karel Reekers zal hem t.z.t. opvolgen.  

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. Inmiddels is 

er een begroting opgesteld. De muziektent kan publiekelijk gebruikt worden. De discussie over 

wie dan  verantwoordelijk is, is nog niet afgerond met de gemeente. 

o Sfeerverlichting: 

 Dit jaar was het laatste jaar met de oude opstelling. De verlichting is verwijderd. Nieuwe 

proefopstellingen wederom geen succes. Een goede oplossing is nog niet gevonden.  Vooral de 

financiën zijn struikelblok. In het kader van ‘de zeven sterren, die moeten stralen’ -  waaronder 

de beide dorpscentra -  hoopt de commissie nog iets te kunnen bereiken.. 

Leefbaarheid: 

o Supermarkt Ten Brinke Groep: 

 Het bestuur heeft zich tot het uiterste ingespannen om te komen tot een plan, dat beter aansluit 

bij ‘De Kern Gezond’, het plan dat door de Raad is aangenomen. De fracties zijn bezocht, er is 

met wethouders gesproken en het algehele gevoelen, op één fractie na, was hetzelfde: 

Gemiste kansen! 

 Helaas heeft de 2
e
 Welstandscommissie het plan na enkele aanpassingen (o.a. minder 

parkeerplaatsen!) goedgekeurd. De laatste mogelijkheid was bezwaar aantekenen bij de 

Commissie voor Beroep- Klaagschriften. Dat hebben we verloren. 

 De supermarkt komt er. D.w.z. een kleine winkel met te weinig parkeerplekken, overlast van 

winkelwagentjes en een gevaarlijke verkeerssituatie en helaas waarschijnlijk weinig 

toegevoegde waarde voor de Kerkstraat. 

o Ontwikkeling ‘Visie Kerkstraat en omgeving” 

 Het Bureau Droog Trommelen heeft een rapport geschreven met 2 varianten: Een zeer 

beperkte, waarbij er in wezen niet veel verandert en de Keuvel het centrale punt blijft en een 

verder strekkende variant, waarbij ook de H.. Geestweg, het Jeroensplein en de Voorstraat 

wordt betrokken. De laatste variant sluit goed aan bij de ideeën van DOD, nl. meer ambitie 

m.b.t. vitaliseren van de oude kern. DOD heeft haar standpunt  verwoordt bij de presentatie in 

de raadscommissie. Wordt vervolgd.. 

o Verplaatsing weekmarkt en renovatie Kloosterplein: 

 Gemeente heeft een bureau ingehuurd om te zoeken naar consensus over renovatie en 

verplaatsing. Het duurt lang, winkeliers worden ongeduldig.  

 DOD is van mening dat dit de kans is om het Kloosterplein te onderkelderen en zo 

parkeerproblemen in de kern drastisch te verminderen. Winkeliers willen daar niet op wachten, 

zij hebben haast. Nog geen definitief besluit 

o Parkeerdrukmeting: 

 De toenemende verdichting in de kern door het bouwen van kleine appartementen leidt tot 

onaanvaardbare parkeerdruk. De parkeernorm is veel te laag, 

 Het parkeeronderzoek van de gemeente uit 2015 is door de tijd ingehaald..  

In een gesprek met de wethouder is een nieuw onderzoek toegezegd. DOD is bereid om met 

eigen mensen metingen uit te voeren. Wordt vervolgd.  
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o Omgevingsvisie 2030: 

 Een lijvig en goed geschreven rapport, waarin alles samen komt. De zeven sterren moeten 

stralen, waaronder de beide dorpscentra. Er wordt nog steeds input van de bewoners 

gevraagd, het is geen statisch document.  

 Het is zaak voor DOD om het behoud van de oude kern en alles wat daar mee samenhangt 

stevig te borgen.  Het rapport: “De Kern Gezond” moet uitgevoerd worden. 

 Het bestuur dient een zienswijze in, zo nodig aangevuld met suggesties uit de ALV van 18 april 

2017 

 

3. Evenementen: 

o De Markt onder de Linden: 

 Dit jaar in het kader van 150 jaar Badplaats extra groot met een tent op het Jeroensplein. Het is 

weer een druk bezochte en sfeervolle markt, maar veel extra inspanning voor de commissie. 

De verkeerschaos in het dorp was (te) groot. Volgend jaar weer terug naar het oude concept 

met nadruk op “Gezond Groen”. De opbrengsten waren dankzij de vele extra’s een beetje 

teleurstellend. 

 Josje van der Tonnekreek nam dit jaar afscheid als voorzitter. Onder haar leiding is er veel 

veranderd in de organisatie. Ze laat een goed georganiseerd team achter. Een woord van 

oprechte dank is op zijn plaats. Marianne Johansson volgt haar op. 

 Tevens werd er met veel dank voor alle inspanningen afscheid genomen van Gaby Beuk en 

Janine Lamers. Zij werden resp. vervangen door Alice Slabbaert en Rianne Verbeek. Lia 

Bierman gaat de vrijwilligers coördineren. 

o Historische Rondwandelingen: 

 Er is een dalende trend merkbaar op de reguliere dinsdagavond. Dit werd goed gemaakt door 

reguliere rondwandelingen van Pensioen in Zicht (PIZ) en veel particuliere rondleidingen.   

 In 2017 worden nieuwe thema’s geïntroduceerd: Calorama, De Heilige Bruggen en de 

relikwieën van Jeroen. Bij de plekken van de Heilige Bruggen komen bordjes. 

 De nieuw aangetrokken rondleiders zijn na hun ‘opleiding” enthousiast begonnen.  

o Torenklimcommissie: 

 Ook de Torenklimcommissie heeft te maken met een dalende trend in bezoekers. Wellicht is de 

markt wat verzadigd. De enthousiaste Torengidsen doen er alles aan om nieuwe invalshoeken 

te vinden. De organisatie klinkt als een klok, dus alle vertrouwen daarin. 

 Er wordt gewerkt aan de vervolmaking van het gerestaureerde uurwerk binnen: Klokken. 

o De Pompoenenmarkt: 

 Helaas was het de laatste Pompoenmarkt op de sfeervolle Florahof. De enthousiast begonnen 

organisatie ziet helaas geen kans meer om de markt  te organiseren door verschillende 

omstandigheden.  

 Het bestuur is in overleg met Veldzicht om de markt daarheen te verplaatsen. Daar hoort het 

prima thuis, maar de Pompoenmarkt zal dan helaas als evenement van DOD verdwijnen. DOD 

dankt de huidige commissie van harte voor hun inspanningen. 

o Muziek Verlicht Binnen: 

 In het kader van de afsluiting van 150 jaar Badplaats konden zowel Muziek Verlicht Binnen als 

de MKW gebruik maken van een prachtige tent op het Lindenplein. Dit droeg bij aan een extra 

mooi evenement. Het was voor Ed Beuk de afsluiting van zes jaar Muziek Verlicht Binnen. Het 

bestuur dankt Ed voor alle inspanningen om dit evenement, vaak geplaagd door wind en regen 

tot een succes te maken. Het heeft zeker bijgedragen aan een sfeervolle decembermaand in de 

kern.  

 Het stokje wordt overgenomen door Henk Koerten, die samen met Herma van Piekeren de 

traditie voortzet, maar de wandeling wel in een nieuw jasje gaat steken. 

o De Muzikale Kerstwandeling: 

 Als altijd weer een succesvol evenement. De tent bleek een gezellig ontmoetingspunt. De 

kaarten, zowel in de voorverkoop als op de dag zelf werden moeiteloos verkocht en veel  

enthousiaste reacties van bezoekers. 

 Er kon na afloop € 5000- .worden overgemaakt naar de Stichting ‘Het Vergeten Kind’ 

 

Wij willen dit jaarverslag  afsluiten met een woord van oprechte dank aan alle vrijwilligers. Zonder hen 

geen evenementen, dus zonder hen geen bloeiende  Oude Dorpskern. 
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April 2017, Babs Cassee, secretaris 


