
 

 
 

  
 

  

JAARVERSLAG 1 JAN. 2020 – 31 DECEMBER 2020 

VERENIGING DE OUDE DORPSKERN 

1. Een enthousiaste start 

o Op 14 januari beginnen we het nieuwe jaar met een geanimeerde Nieuwjaarsbijeenkomst in Royal. 

o Het belooft een bijzonder jaar te worden:  

• De Historische Rondwandelingen bestaan 40 jaar en dat zal luisterrijk gevierd worden met een 

feestelijke bijeenkomst in de Oude Jeroen 

• De Torenklimcommissie beleeft haar tweede lustrum, ze willen dat vieren met bijzondere activiteiten 

en  een gedenkwaardige uitgave van een tekening van de Toren. 

• We gaan 75 Jaar Bevrijding vieren met een 1 mei lezing door Koen Marijt in de Oude Jeroen, waarbij 

een tweede Kerndotter met Noordwijkse verhalen uit de oorlog feestelijk zal worden gepresenteerd 

aan de burgemeester. 

• De nieuwe commissie  Muzikale Kerstwandeling is bijna compleet en is al bezig is met plannen voor 

2020. 

• De Tuincommissie is al begonnen met de voorbereidingen voor de Markt onder de Linden in juni. De 

afgelaste zaterdag door de zware storm in 2019 zal voor standhouders gedeeltelijk worden 

gecompenseerd in de vorm van een lagere kraamhuur. 

o En tot slot: Paul de Vreede gaat na 10 jaar de DOD verlaten als voorzitter. Hij zal tijdens de ALV in maart  

feestelijk worden uitgeluid en worden opgevolgd door Pieter Jan Barnhoorn. Op die ALV zullen ook Frans 

Bruinzeel en Thea Janson worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden. 

 

Corona: 

o En toen werd het 15 maart en viel alles stil. In eerste instantie zijn het bestuur en alle commissies nog 

redelijk optimistisch. Misschien zullen er  hier en daar wat evenementen verzet moeten worden en de ALV 

iets doorgeschoven. De voorbereidingen kunnen dus gewoon doorgaan. 

Hoe anders is het gelopen. We hebben elkaar niet kunnen ontmoeten, er is niets gevierd en alle contacten 

met de leden  zijn uitsluitend digitaal verlopen.  

o De enige uitzondering hierop waren de Historische Rondwandelingen. Die zijn in juni, toen er sprake was 

van enige versoepeling, van start gegaan. Er kon in kleine groepjes en met de nodige afstand gewandeld 

worden. Een klein lichtpuntje. 

 

2. Bestuurlijke aangelegenheden: 

o Het bestuur: 

• Het bestuur kwam dit jaar 9 maal bijeen, waarvan een aantal malen digitaal. Het is een oplossing, maar 

niet optimaal. 

• De bijeenkomsten met de commissievoorzitters vervallen, wegens gebrek aan activiteiten. 

• De contacten met de gemeente verlopen via ZOOM vergaderingen en zijn moeizaam. De afspraken, 

n.a.v. de Evaluatie  ’25 jaar Beschermd Dorpsgezicht’ met het oogmerk om gezamenlijk ons Erfgoed te 

beschermen zijn nagenoeg uit beeld  en bij dit College is weinig ambitie te bespeuren om hier 

verbetering in aan te brengen. Overleg aan de voorkant i.p.v. zienswijzen achteraf werkt effectiever.. 

o PR en Communicatie: 

• Er worden dit jaar weer diverse Nieuwsbrieven verstuurd naar de leden. Vorm en inhoud worden 

voortdurend verbeterd. Dit geldt ook voor de website. 

• Er komt  dit jaar, zoals gebruikelijk,  twee maal een Kernpunten uit. De redactie wordt uitgebreid met 

Ingrid Slabbaert, Pieter Jan Barnhoorn en Caroline Spaans (verbonden aan de regionale pers). Tevens 

wordt er al nagedacht over vorm en inhoud van de eerstvolgende Kernpunten in 2021, nr. 100. 

• De redacties van Blauwdotter en Kernpunten brengen wel gezamenlijk hun tweede Kerndotter uit 

rondom 1 mei, die zo breed mogelijk wordt verspreid, ondanks de beperkende coronamaatregelen. Het 

is een fraaie uitgave, die enthousiast wordt ontvangen. De bijdrage uit het Cultuurfonds van € 5000.- is 

zeer welkom. 

o Digitale ALV: 

• Na twee maal uitstel wordt de digitale ALV onontkoombaar. Die wordt gepland van 1 t/m 15 oktober. 

• Bij de agenda en de stukken wordt een vragenlijst toegevoegd. De antwoorden worden digitaal 

verwerkt. De opmerkingen worden verwerkt in het verslag. 

• De respons is groot: 110 leden geven een reactie. Al met al een zeer bruikbaar alternatief. 

• Thea Janson en Frans Bruinzeel worden benoemd in het bestuur. 

 



 

 
 

  
 
 

 

o Afscheid Paul de Vreede: 

• Na tien jaar voorzitterschap wordt er ook digitaal afscheid genomen van Paul de Vreede. Een feestelijke 

bijeenkomst was helaas onmogelijk, een kleine delegatie uit het bestuur heeft thuis met een cadeau 

afscheid genomen. Paul wordt met grote instemming van de leden benoemd tot erelid van de 

vereniging. 

• Mede n.a.v. opmerkingen van een aantal leden over de werkwijze t.a.v. de benoeming van ereleden 

wordt er een protocol opgesteld. Ook de lijst van ereleden van de vereniging en de lijst van de 

voorzitters in de afgelopen jaren zijn nu te vinden op de website. 

Erfgoed: 

o Projecten in de Voorstraat: 

• De DOD dient een zienswijze in m.b.t. Voorstraat 114 / 116.  Er zijn zorgen over de verleende 

omgevingsvergunning, vooral t.a.v. het parkeren. Er moeten verplicht 6 parkeerplaatsen aangelegd 

worden op het terrein, maar de verplichting om er ook te gaan staan ontbreekt. Omwonenden maken 

zich zorgen. 

• De bouw van het Julianahofje zorgt ook voor onrust bij de omwonenden. Karel Reekers spreekt in op 

een ronde tafel bijeenkomst. (inmiddels heeft de ontwikkelaar zich om een aantal redenen 

teruggetrokken.) 

• Het Theaterhuis zal worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Het bestuur heeft overleg met 

de gemeente over de nieuwe invulling. Nog onduidelijk. 

• Boerderij hoek Douzastraat / Voorstraat.  De plannen lijken redelijk. Er is vooraf geen overleg geweest 

met de Commissie Erfgoed of DOD over het plan op deze cruciale plek. 

o Commissie Erfgoed: 

• Karel Reekers is benoemd tot lid van de Erfgoedcommissie. Hij is tevreden over de deskundigheid van 

de leden. De contacten met de gemeente zijn uiterst mager. 

o Werkgroep Toekomstvisie: 

• De gemeente maakt (weer) een nieuwe Omgevingsvisie. Een aantal leden verklaart zich bereid om een 

werkgroep te vormen die namens DOD onze visie over de oude kern op papier zet. 

• Een visionaire PowerPoint presentatie over de invulling van de oude kern is het resultaat, die 

enthousiast ontvangen wordt door de gemeente. Helaas is een slap aftreksel hiervan te vinden in de 

uiteindelijke omgevingsvisie. De DOD dient een zienswijze in. Het is afwachten of dat tot enig resultaat 

leidt. 

Leefbaarheid: 

o Commissie Leefbaarheid: 

• Enkele leden van de Vereniging zijn van mening dat aan het onderwerp Leefbaarheid te weinig 

aandacht wordt besteed, in tegenstelling tot Erfgoed en Cultuur. Het leidt tot verschillende gesprekken 

met de initiatiefnemers. 

• Gaandeweg de discussie concludeert het bestuur, dat de vereniging met de daarbij behorende 

commissies min of meer organisch is gegroeid en dat een dergelijke commissie goed moet worden 

ingebed in de bestaande structuur om op een succesvolle manier te kunnen functioneren. 

• Dit leidt er toe dat er een organogram wordt opgesteld, waarin de structuur duidelijk wordt 

weergegeven. Voorts wordt er een preambule opgesteld, die geldt voor alle commissies en die voor het 

grootste deel afkomstig is uit Statuten en HHR. (te vinden op de website) 

• Vanuit de gemeente en de Stichting Welzijn komen steeds vaker vragen, die meer liggen op het sociale 

vlak. Deze vragen zouden door een commissie Leefbaarheid ook kunnen worden opgepakt. 

• Een dergelijke commissie dient in overleg met de leden te worden gevormd. Digitaal wordt dit lastig. 

Wellicht kan er in 2021 weer live een discussieavond met de leden over belegd worden. Wordt 

vervolgd.  

• Het is een wens van het bestuur om de leden meer te betrekken bij de activiteiten van de vereniging. 

o Sfeerverlichting: 

• Een lichtpuntje in deze sombere tijden is de uitbreiding van de sfeerverlichting in de oude kern, mede 

dankzij een gift uit het Ondernemersfonds. Het gaat er steeds fraaier uitzien. Er is nog budget om 

volgend jaar nog een aantal bomen aan te lichten. Een en ander in goed overleg met de gemeentelijke 

groenvoorziening, die op dit punt zeer goed meewerkt. 

 

3. Afsluiting 

o We sluiten het jaar af met een eindejaarsattentie voor de vrijwilligers als hart onder de riem en een 

bemoedigende nieuwjaarswens naar al onze leden met de wens dat we elkaar ergens in 2021 weer in 

levende lijve kunnen ontmoeten.  

februari 2021.   Babs Cassee 


