
 

 
 

  
 

  

VERSLAG VAN DE DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 
DE VERENIGING DE OUDE DORPSKERN 

Datum: 1  t/m 15 oktober 2020 
 

1. Opening en mededelingen: 
o In verband met de door de regering uitgevaardigde maatregelen ter bestrijding van het 

Covid-19 virus heeft  de ALV van de Vereniging De Oude Dorpskern voor het eerst in haar 
geschiedenis digitaal plaats gevonden. 

o Op 1 oktober is de vergadering digitaal door de voorzitter geopend. Op 12 oktober is een  
reminder gestuurd. Op 15 oktober is de vergadering gesloten. In totaal hebben 110 leden 
gereageerd. Wij zijn erg blij met deze betrokkenheid. 

o De reacties van de leden en onze antwoorden hierop zijn in dit concept- verslag terug te 
vinden. 

 
2. Vaststelling verslag ALV van 16 april 2019: 

              Opmerkingen: 
o Frank Israel: 

• Bij Agendapunt 6 / Betrokkenheid: Israels moet zijn Israel.  
Reactie: Excuus voor deze schrijffout, we hebben dit inmiddels aangepast. 

o Carolien van der Bent: 

• “Ik lees nergens terug hoe men denkt over de bouwplannen van het Julianahofje in 
de kern van Noordwijk Binnen. Dit geeft zeker met de combinatie Bronckhorstschool, 
weekmarkt en het vervoer van bewoners ‘Heerenloo, Kringloopwinkel, veel parkeer- 
en verkeersdruk in dit toch al overbebouwde gedeelte. Bij de bouw van het 
Wilhelminahofje is ook niet de hoeveelheid parkeergelegenheid gecreëerd die 
gewenst is” 

Reactie:  Uw opmerkingen t.a.v. de bouw van het Julianahofje zijn op zich terecht, maar 
dit is een verslag van de vergadering van 16 april 2019. Op deze vergadering is het 
Julianahofje niet ter sprake gekomen. De DOD heeft in juli een bezwaarschrift ingediend 
(Zie https://www.deoudedorpskernnoordwijk.nl/ruimtelijke-ordening/), waar onze 
bezwaren aan de orde zijn gesteld. Inmiddels  heeft de Gemeenteraad besloten dat de 
bouw doorgaat, ondanks bezwaren van omwonenden. De bezwaar makende 
omwonenden hebben inmiddels aangegeven een gerechtelijke procedure te zullen gaan 
starten voor een aanpassing van de plannen. 

o Truus Beuk- Hagen:  

• Bij Agendapunt  8 / Nieuw gemeentebestuur/ Dennis Salman contactwethouder: 
“Een mooie taak voor Dennis Salman weggelegd. Ik zou er nog wel een tweede aan 
toe willen voegen. Het wordt nu te eenzijdig bekeken door één persoon”. 

Reactie: We gaan er van uit dat hij als contactwethouder, indien nodig, de wethouder die 
het betreffende onderwerp in zijn portefeuille heeft bij het onderwerp betrekt. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Secretarieel Jaarverslag 1 april 2019 t/m 31 december 2019: 
o Geen opmerkingen. 
Het verslag wordt goedgekeurd 

 
4. Financieel Jaarverslag boekjaar 1 april 2019 t/m 31 december 2019:  

o Geen opmerkingen.  
Het Financieel Jaarverslag wordt goedgekeurd 

 
5. Verslag Kascommissie: 

o De ALV heeft kennisgenomen van het verslag van de Kascommissie en haar advies, en 
verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid. 

 
6. Begroting 2020: 

o Thomas steenvoorden:  

• “Geen markt. Wel € 1000…- kosten?” 
Reactie:  De voorbereidingen voor de markt beginnen al vroeg in het jaar. Er waren dus al 
enige kosten gemaakt voor drukwerk e.d. 

De overgrote meerderheid gaat akkoord met het voorstel 
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7. Voorstel benoeming Kascommissie Jaarrekening 2020: Mevrouw Ellen van Steenbergen en de 
heer Edgar de Vries. 
o Beide leden zijn reeds gevraagd zitting te nemen in de betreffende kascommissie in de ALV 

van 2019 
Men gaat unaniem akkoord met de benoeming van beide leden 

 
8. Voorstel bestuurssamenstelling: 

o Trudy Trimbos:  

• “Dit onderdeel kan niet worden geopend.” 
Reactie:  Dat klopt, het bijbehorende bestand kon in de e-mail niet geopend worden. In de 
reminder is dat gecorrigeerd. Het bestand is wel te vinden op de website. 

Men gaat unaniem akkoord met het voorstel 
 

9. Voorstel benoeming Paul de Vreede tot erelid van de Vereniging. 
De overgrote meerderheid  gaat akkoord met het voorstel 

 
10. Rondvraag: 

o Frank Israel:  

• “Op de website onder Vereniging graag de lijst van ereleden opnemen”. 
Reactie: Die gaan we zo spoedig mogelijk op de website plaatsen. 

o Ed Beuk: 

• “Is er een protocol aan de hand waarvan besloten wordt of iemand al dan niet wordt 
voorgedragen als erelid?  Zijn daar privileges aan verbonden of is het alleen maar een 
titel? Zo niet, dan verzoek ik het bestuur daar over na te denken, c.q. invulling aan te 
geven. 
Suggesties: Gratis toegang tot alle evenementen en gereserveerde plaatsen met een 
woord van welkom, zoals dat ook aan leden van het college toekomt. Een attentie bij 
verjaardag of lustrumjaar van de Vereniging. Is het erelidmaatschap gebonden aan 
voorwaarden en geldt het een leven lang? Opsomming in het jaarverslag, zodat het leeft 
binnen de Vereniging.” 

Reactie:  Bij het voorstel om Paul de Vreede als erelid te benoemen stuitte het bestuur op 
dezelfde vragen. De bedoeling is om dit de komende tijd op de bestuursagenda te zetten en 
een protocol uit te werken. Het vermelden op de website hoort daar vanzelfsprekend bij.  

o Pieter van Bers: 

• “In tegenstelling tot het gestelde in het stuk over de bestuurssamenstelling, woont Pieter 
Jan volgens mij niet in De Oude Dorpskern”. 

Reactie:  "Graag verwijzen wij naar artikel 2 van de statuten. ‘Weerszijden van de 
Boekerslootlaan, vanaf de Douzastraat tot aan het Sluispad, maakt onderdeel uit van het 
gebied van de Oude Dorpskern. Het woonhuis van Pieter-Jan Barnhoorn maakt dus wel deel 
uit van dit gebied. (Zie https://deoudedorpskernnoordwijk.nl/statuten-van-de-vereniging/ ) 

o Richard van Triest: 

• “De DOD zou zich meer moeten inspannen om als erfgoed-waakhond een positie te 
krijgen en te houden. De gemeente Noordwijk laat behoorlijk veel steken vallen met 
betrekking tot erfgoed”. 

Reactie: Het behoud van erfgoed is een punt van constante aandacht van het bestuur. Over 
de relatie met de gemeente is enige tijd geleden in een brief gevraagd om die relatie te 
verstevigen door regelmatig en vroegtijdig overleg met de gemeente over dit soort zaken. De 
gemeente heeft het bestuur uitgenodigd daar over te komen praten. Dat gesprek is wat 
vertraagd door Covid-19 perikelen maar staat nu weer op de agenda. Verslag ervan zal op de 
website en via de nieuwsbrief worden gepubliceerd. Bovendien is Karel Reekers inmiddels lid 
van de Erfgoedcommissie, die scherp toeziet op het behoud van het historisch erfgoed in 
Noordwijk. (Zie https://deoudedorpskernnoordwijk.nl/erfgoed/ ) 

o Mianne van Vugt - van Groeningen: 

• “In een eerdere vergadering heb ik gevraagd wat er ging gebeuren met de boerderij van 
Hoogeveen. In de Douzastraat en wat heeft de Vereniging gedaan aan pand Voorstraat 
114/ 116, dat  in het Beschermd Dorpsgezicht staat en Rijksmonument is.” 

Reactie : Zie ook de reactie op Richard van Triest. Het vergt van het bestuur een 
voortdurende waakzaamheid. We doen dit door het schrijven van brieven, bezwaarschriften, 
inspreken bij ronde tafel gesprekken. Projecten, waarbij we de ‘waakhond-functie’ hebben 
ingezet in de afgelopen periode: Voorstraat 114 / 116 (meerdere malen), Het Julianahofje, 
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vervanging Theaterhuis en de omgevingsvisie. Daarnaast in gesprek met de betrokken 
wethouders. De plannen rondom de boerderij in de Douzastraat zijn in de maak, maar nog 
niet bekend. Dit houden we in de gaten. Onze reacties zijn te vinden op de website. 
(Zie https://deoudedorpskernnoordwijk.nl/erfgoed/ ) 

o Carolien van der Bent: 

• “Graag zou ik zien dat er wat meer gekeken wordt naar de parkeer- en verkeersdruk 
rondom de Kerkstraat en meer groen in de wijk. De weekmarkt veroorzaakt voor de 
omwonenden veel parkeerdruk, vooral op woensdagavond en op donderdag. Verder is 
mij opgevallen dat men op het Kloosterplein elke dag moet betalen vanaf 7.00 uur., was 
voorheen 9.00 uur. Dat betekent dat nog meer mensen die rondom de Kerkstraat wonen 
hun parkeerplek elders gaan zoeken. Voorstel om op parkeerterrein naast kledingzaak 
Embrace de blauwe zone op te heffen, zodat men daar vrij kan parkeren.” 

Reactie:  Namens de DOD heeft Karel Reekers in een brede werkgroep gezeten van 
omwonenden, de school, ondernemers en de gemeente, die alle problemen die u aankaart 
besproken hebben. In een oude kern zal parkeren nooit tot tevredenheid van iedereen 
worden opgelost. Het verplaatsen van de weekmarkt was een gegeven, waar ook een heel 
veel  inwoners blij mee zijn. De parkeerproblematiek is zo goed mogelijk opgelost door het 
openstellen van het Jeroensplein en de parkeergarage van Van der Broek.  Voor het opheffen 
van de blauwe zone op  het Verkadeplein is bewust niet gekozen, omdat dit onmiddellijk zou 
leiden tot permanent parkeren van omwonenden. Dat geeft weer problemen voor bezoekers 
van winkel en St.Jeroenskerk. 
Het  vervroegen van het betaald parkeren zal ongetwijfeld te maken hebben met de start van 
de weekmarkt vanaf 8 uur, hetgeen weer is gebeurd op verzoek van de school. Zoals u ziet: 
Er spelen vele belangen op een klein stukje grond. 

o Martine Bakker: 

• “Wordt Noordwijkerhout en haar erfgoed ook bij de Vereniging opgenomen?” 
Reactie: Nee, Noordwijkerhout valt niet onder het werkgebied van De Oude Dorpskern. Alle 
erfgoedverenigingen binnen de gemeente Noordwijk zijn verenigd in het Platform Cultureel 
Erfgoed Noordwijk. Ervaringen en ideeën worden daar uitgewisseld. Ook kan iedere 
Erfgoedvereniging subsidie aanvragen voor een project uit het Erfgoedfonds, beschikbaar 
gesteld door de gemeente. Uit eerdere contacten is duidelijk geworden, dat zowel 
Noordwijkerhout als De Zilk er aan hechten om hun eigen erfgoedvereniging in stand te 
houden en eigen activiteiten te ontwikkelen. 
 

Opmerkingen: 
o Ed Beuk: 

• “Dit is de tweede keer dat ik de lijst invul. Op welke manier is geborgd dat deze 
vragenlijst maar één keer kan worden ingevuld?  En op welke wijze kunnen de 
antwoorden worden herleid naar de invuller? M.a.w. hoe betrouwbaar zijn dan straks de 
conclusies?” 

Reactie:  Het programma haalt dit er automatisch uit. De resultaten worden dus ook maar 
een keer meegeteld. Ook zijn de antwoorden te herleiden naar de invuller. 

o Mianne van Groeningen:   

• “De verbinding voor deze site is niet veilig. De oude dorpskern noordwijk.nl heeft een 
ongeldig antwoord verzonden. Voer het programma Windows netwerkcontrole uit.”. 

Reactie:  Er zijn meerdere leden die hier last van hebben. De errormeldingen komen 
waarschijnlijk van uw anti-virusprogramma. Onze website is naar aanleiding hiervan grondig 
doorgelicht bij onze hosting partij ‘Transip’. Zij geven aan dat er met het domein niets aan de 
hand is en alles veilig is. 

 
 Complimenten: 

o Bertie Blok – Van der Voort:   

• “Uitstekende heldere verslaglegging.”. 
o Marie José Fles: 

• “Dank aan Paul de Vreede voor al zijn inzet en samenwerking. Mooi dat e.e.a. digitaal 
geregeld kon worden. Succes, Pieter Jan met je voorzitterschap!” 

o Louis van Baalen:  

• “Een gedegen stukje werk.” 
 

https://deoudedorpskernnoordwijk.nl/erfgoed/


 
o Hans van der Hoeven:  

• “Mijn complimenten aan de penningmeester voor zijn eerste jaarverslag van deze 
vereniging. De financiële situatie van onze vereniging kan wederom als gezond worden 
beschouwd!  
Zondermeer mee eens om onze scheidende voorzitter erelid te maken, ik zou hem nog 
wel contributie laten betalen! 
Complimenten aan bestuur voor deze digitale- goed werkende- ALV. Ik neem aan dat de 
uitslag na 15 oktober ook digitaal verspreid wordt.” 

 
11. Sluiting 

o Op 15 oktober heeft de voorzitter de digitale ALV 2020 van de Vereniging De Oude Dorpskern 
gesloten. 

 
Oktober 2020 
Babs Cassee 
secretaris 

 
 
 


