Nieuwsbrief nr 14 – april 2010
Bewonersvereniging
www.kern-schoorl.nl

Schoorl-Centrum
secretariaat@kern-schoorl.nl

Uitnodiging Jaarvergadering
op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd
Het bestuur nodigt de leden van de Bewonersvereniging uit voor de jaarvergadering.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De vergadering is opgedeeld in twee delen:

1-Lezing over Natura 2000 - 20.00 – 20.45 uur
Waarom Natura 2000?
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren snel achteruit. Duurzame
bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich
weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in
Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in
Nederland steeds eenvormiger wordt.
Wat doet Nederland?
Nederland heeft in eerste instantie totaal 162 gebieden aangemeld om onderdeel uit te maken van het
Nederlandse deel van het Natura 2000 netwerk. Inmiddels zijn daar vijf gebieden op de Noordzee
bijgekomen. Voor Schoorl is van belang dat het gebied van de Schoorlse duinen één van die gebieden
is.
Beheerplannen
Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Hierin staat wat er moet gebeuren
om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. Beheerplannen worden opgesteld in
nauw overleg met eigenaren, gebruikers en andere betrokken overheden, vooral gemeenten,
waterschappen en provincies. In de meeste gevallen neemt de provincie het initiatief bij het opstellen
van het beheerplan, in andere gevallen is dat het Rijk.
Lezing
De lezing wordt verzorgd door dhr. P. op't Hof (hoofd van de dienst landelijk gebied, de organisatie die
de ontwikkeling beheerplannen coördineert) en zal gaan over de te verwachten ontwikkelingen in het
gebied van Staatsbosbeheer. Ook wordt ingegaan op de betekenis van deze ontwikkelingen voor de
gebruikers van het gebied.
Vragen
Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Pauze – 21.00 – 21.15 uur
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2- Jaarvergadering 21.15 – 22.15 uur
Agenda
1. Opening
2. Verslag jaarvergadering 17 december 2009;
3. Jaarverslag secretariaat 2009;
4. Kascontrole: verslag door de kascommissiecommissie;
5. Financiën: verantwoording 2009;
6. Financiën: begroting 2010;
7. Bestuursverkiezing;
8. Stand van zaken;
9. Wijkplan 2011-2015;
10. Rondvraag;
11. Sluiting en afspraak volgende ledenvergadering.

Toelichting op de Agenda van de Jaarvergadering
2 - Verslag jaarvergadering 17 december 2009

Zie op bladzij 3 - 5.
3 - Jaarverslag secretariaat 2009

Zie op bladzij 6 - 7.
4 - Verslag door de kascontrolecommissie

Naast Hans Stoop is Hans Laumanns van reservelid nu lid van de kascontrolecommissie geworden. Zij
zullen verslag uitbrengen. Verder moet er een reservelid benoemd worden. Wie meldt zich aan?
5 – Financiële verantwoording 2009

Zie op bladzij 8.
6 - Begroting 2010

Zie op bladzij 9.
7 – Bestuursverkiezing

Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar René van Wechem, Nel Mul en Stef Kunst statutair
aftredend. René en Stef stellen zich herkiesbaar.
Wij zoeken iemand die Nel wil opvolgen, en nóg iemand die de (nog steeds) openstaande vacature in
het bestuur wil gaan vervullen.Opgave bij het secretariaat graag vóór of op 18 april a.s.
Wie meldt zich aan?
8 – Stand van zaken

Kort verslag van de stand van zaken m.b.t. de projecten; zie op bladzij10.
9 – Wijkplan 2011-2015

Eens in de vijf jaar moet er een nieuw wijkplan gemaakt worden. Het huidige plan loopt eind dit jaar af,
en er moet dus een nieuw plan gemaakt worden. Dit agendepunt is om hier bekendheid aan te geven en
de leden op te roepen mee te denken.
11 - Sluiting en afspraak volgende ledenvergadering

De najaarsvergadering zal worden gehouden op 23 of 25 november 2010 om 20.00 uur in De
Oorsprong.
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Verslag ledenvergadering 17 december 2009
Aanwezig 58 leden. Afbericht van: Hans en Marleen Stoop, Karel Teunnisse, Gerard en Joke van Kempen, Nico
en Marianne Ooijman, Anoeska de Wit, Odile Rasch, Liesbeth van Maarleveld, Ank Boers en Bert van Dijk, Stef
Kunst, Scotty Massar, Cor Leenhouts

Deel I. Inleiding over de reconstructie van de N9Schoorldam
De projectleider van Rijkswaterstaat vergezeld door
medewerkers van de aannemer vertelt een en ander
over de uitvoering van de reconstructie van de N9.
Op onderstaande foto is de nieuwe situatie te zien.
Wat gaat er allemaal gebeuren?
De N9 wordt over ongeveer twee kilometer om
Schoorldam heen gelegd. Er komt een nieuw
viaduct, waarmee de Verlengde Kanaalweg over de
N9 wordt geleid. Ook komen er nieuwe rotondes
waarmee de op- en afritten van het viaduct
aansluiten op de N9 en de Damweg. Op de
omgelegde N9 geldt een maximumsnelheid van 80
kilometer per uur. Aan de westkant komt een
parallelweg voor het bestemmingsverkeer naast de
N9.
Viaduct
De weg tussen Schoorl en de brug over het NoordHollands Kanaal (de Verlengde Kanaalweg) gaat
met een viaduct over de N9 heen. De N9 wordt
verdiept aangelegd, onder de Verlengde Kanaalweg
door. Hierdoor steekt het viaduct niet te veel boven
het landschap uit. De rest van de N9 wordt op
maaiveldhoogte
(gelijk
aan
de
weilanden)
aangelegd.
Rotondes
Er worden twee rotondes aangelegd waar de op- en
afritten van het viaduct over de N9 op aansluiten. De
op- en afrit ten westen van de N9 komen uit op een
rotonde in de Damweg. De oostelijke op- en afrit
komen uit op een rotonde bij de brug over het
Noordhollands Kanaal. De Verlengde Kanaalweg
sluit op beide rotondes aan.

Fietstunnel
Voor fietsers en voetgangers wordt een goed
verlichte tunnel onder de N9 aangelegd. De tunnel
ligt tussen de parallelweg (vlakbij de westelijke
rotonde) en de Damweg (vlakbij huisnummer 67).
Over de sloot naast de Damweg komt een brug
waar de oostkant van de fietstunnel op uitkomt.
Bushaltes
Vlak bij de westelijke rotonde in de Damweg komen
twee nieuwe bushaltes, om de huidige bushaltes te
vervangen. De plaatsen van de bushaltes zijn door
de vervoersmaatschappij bepaald.
Omgeving N9 wordt nog verder ingevuld
De wensen over de inrichting van de omgeving zijn
geïnventariseerd in overleg met onder andere
Rijkswaterstaat, bewoners, winkeliers, de gemeente
Bergen, de provincie Noord-Holland en het
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De
wensen zijn gebruikt bij het opstellen van
uitvoeringsplannen.
Natuurcompensatie
Als natuur plaats moet maken voor een bouwproject
moet dat gecompenseerd worden met de aanleg
van nieuwe natuur. Dat is wettelijk zo bepaald. Voor
de omlegging van de N9 wordt ongeveer een
hectare bomen gekapt. Ter compensatie hiervan
worden op verschillende plekken bomen (onder
andere eiken en knotwilgen) en struiken aangeplant.
Bij de viaducten en rotondes, maar ook bijvoorbeeld
langs de parallelweg en de ‘oude’ N9, en bij de
carpoolplaats. Er komt extra ruimte voor waterberging.

Pagina 3 van 10

Dierenleven

3. Bestuursverkiezing

Er worden wildtunnels aangelegd, zodat dieren
zonder gevaar de overkant van de N9 kunnen
bereiken. Mogelijke schade aan het dierenleven
wordt verder gecompenseerd met de aanleg van
zogenaamde ‘paddenpoelen’, waarin de rugstreeppad een toevlucht kan vinden. Daarnaast worden
vleermuiskasten opgehangen en wordt er een
vleermuisbunker gerealiseerd.

Al enige tijd werd gezicht naar een nieuwe
secretaris, omdat Lucia Bakker al eerder was
afgetreden, maar nog steeds waarnemendsecretaris was. Hans Teijgeler heeft zich bereid
verklaard het secretariaat over te willen nemen. Het
bestuur stelt voor Hans te benoemen als nieuwe
secretaris. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Planning
De huizen aan de Damweg zijn zo laat en na het
zomerseizoen 2009 mogelijk gesloopt, de aannemer
is gestart met de grondwerkzaamheden, waarmee
men nog wel tot maart 2010 bezig zal zijn.
Omstreeks april/juni gaat gebouwd worden aan het
viaduct en de fietstunnel. Alle werkzaamheden gaan
gelijk op met die bij het kruispunt De Stolpen.
Omstreeks juli/augustus is de weg in zijn
omleidingsvorm gereed. Daarna start men met de
oost-west-verbindingen. Uiteindelijk is de geplande
einddatum begin 2012.
Informatiepunt
Op de website van Rijkswaterstaat:
www.Rijkswaterstaat.nl is meer informatie te vinden.
Kies het onderdeel Projecten en zoek dan naar de
N9. Via telefoonnummer 0800 8002 (gratis) of email: 08008002@rws.nl kan men meer informatie
krijgen of kunnen problemen worden gemeld.
Na een rondje vragen en opmerkingen, konden de
aanwezigen de tekeningen bekijken en aanvullende
vragen stellen aan de projectleider en de aannemer.
De voorzitter bedankt de spreker en medewerkers
van de aannemer voor hun bijdrage en kondigt een
korte pauze aan. Daarna wordt de vergadering
vervolgd met diverse huishoudelijke zaken.
Deel 2: Ledenvergadering
1. Verslag vergadering 19 mei 2009
Het verslag wordt zonder vragen of op-merkingen
goedgekeurd.
2. Financieel verslag 2008 en verslag door de
Kascommissie
Hans Teijgeler doet namens de Kascommissie
verslag. Tijdens de controle werd een verschil van €
52,= ontdekt. Dit had te maken met de trage
overzetting van de bankrekening door de Rabobank,
waardoor de penningmeester een bedrag uit eigen
zak had voorgeschoten. Dit is op een later moment
aan hem terugbetaald. Het herziene overzicht 2008
is (met deze correctie) ter vergadering beschikbaar
voor de leden.
Na het verslag van de kascommissie wordt het
financieel verslag over 2008 (herziene versie)
vastgesteld en wordt aan de penningmeester
décharge verleend.

Omdat het werkgebied van de vereniging is
uitgebreid met Catrijp, stelt het bestuur voor het
aantal bestuursleden uit te breiden tot 9 en aan te
vullen met twee bestuursleden uit Catrijp. Als
kandidaten zijn bereid gevonden Wiebe Rinsema en
Maarten Klein. Beiden worden benoemd.
Met de benoeming van bovengenoemde nieuwe
bestuursleden resteert er nog steeds 1 vacature.
Voorzitter Johan van der Baan uit zijn zorg over de
toekomst van de bewonersvereniging, want het blijkt
lastig om nieuwe vrijwilligers voor het bestuur te
vinden. Te verwachten is dat enkele huidige
bestuursleden in de nabije jaren ook willen stoppen
en dan zijn er wel nieuwe mensen nodig. Voor de
voortzetting van het wijkgericht werken, is dit wel
belangrijk.
4. Schoorlse Zaken
Schoorl Klopt
In de Nieuwsbrief is uitgebreide informatie te lezen
over wat er allemaal is gebeurd rond dit project.
Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Vanuit de
ledenvergaderingen worden enkele opmerkingen
gemaakt:
Mevrouw Udinga meldt dat een aantal bewoners van
de Laanweg bezwaar heeft gemaakt tegen de
nieuwe omleidingsweg en de nieuwe krusing,
waarvan zij hinder verwachten.
De heer Van Reenen is niet gelukkig met de
aansluiting van de nieuwe omleidingsweg nabij de
Molenweg en het feit dat de weg een stuk van de
tuin kruist. De Peeckstichting zal naar zijn
verwachting niet bereid zijn een stuk van de tuin af
te staan. Naar zijn mening moet er naar een andere
aansluiting worden gekeken.
De heer Muelink vindt het vreemd dat er niet tegelijk
met het plan een onderzoek naar de economische
haalbaarheid is gedaan. En hij wijst ook op het oude
contract tussen gemeente en de Jelgersmastichting
waarbij de gronden indertijd werden verworven.
Volgens hem zijn daarin indertijd afspraken
vastgelegd over groensingel e.d. En tot slot wijst hij
op de waterstromen vanuit het duin naar het lager
gelegen gebied. Wat gebeurt er met die
waterstromen als er een ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd?
Johan van der Baan en Hans Laumanns, die
namens
de
Bewonersvereniging
hebben
meegepraat in de Klankbordgroep, vertellen nog
eens hoe het plan tot stand is gekomen. Ze wijzen
erop, dat de eerder gemaakte losse plannen op fors
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verzet stuitten. Dankzij de door de Bewonersvereniging georganiseerde bijeenkomst in mei 2008
waar veel protest klonk tegen de toen gepresenteerde plannen, werd een nieuwe start gemaakt met
geheel nieuwe plannen. Geconstateerd moet
worden, dat het nu voorliggende plan veel meer een
totaalvisie op de vernieuwing van het dorp bevat dan
de eerdere losse plannetjes.

Rondvraag
*Op de Laanweg wordt te hard gereden. Wanneer
komt de SID weer eens terug in de wijk? Het bestuur
zal dit aankaarten bij de wijkschouw van 2010.

Als er wordt gezegd, dat men er niet bij zijn
betrokken, dan is dat niet juist. In de Klankbordgroep waren veel groepen vertegenwoordigd en is
er op een open manier door iedereen meegedacht
en meegepraat. Ook op de ledenvergaderingen is
er gesproken over de vraag of vernieuwing van het
centrum werd gewenst (ja, zei de ledenvergadering
toen) en in mei 2009 werd het plan uitvoering
toegelicht door de stedenbouwkundige. Uit die
vergadering bleef het gevoel over, dat men in grote
lijnen het plan positief beoordeelde.
Wel werd een aantal knelpunten geconstateerd,
waaronder de kruisingen bij Molenweg en
Laanweg.Op deze en nog wat andere zaken heeft
het bestuur in haar reacties aan de gemeente en bij
de behandeling van de gemeenteraad gewezen. Dat
heeft er ook toe geleid, dat de raad in een aantal
moties een aantal nadere onderzoeken heeft
gevraagd, o.a. naar het kruispunt op de Laanweg.
Welk plan er ook wordt gemaakt, er zullen altijd
diverse belangen moeten worden afgewogen en er
zullen altijd mensen zijn, die minder gelukkig met
een plan zijn. Het is aan de gemeenteraad om de
belangen af te wegen en individuele bewoners
hebben alle rechten en mogelijkheden om hun
belangen te verdedigen via de formele inspraakprocedures.
In de volgende fase worden de plannen uitgewerkt
in een Structuurvisie en Bestemmingsplan en
hieraan gekoppeld zijn diverse inspraak- en
bezwaarprocedures waarvan mensen gebruik
kunnen maken. In deze fase komt ook het
onderzoek naar de economische haalbaarheid.
Vanuit de leden volgen nog enkele opmerkingen:
*Sommigen vragen zich af of een nieuwe
supermarkt wel doorgaat nu Jumbo de Super de
Boerwinkels heeft gekocht. Gaat AH nog wel door
met zijn plan?
*De heer Weijers -vroeger zelf in de politiek actiefroept mensen met individuele proble-men op om
contact op te nemen met de fracties van de diverse
partijen. Daar kun je jouw belang naar voren
brengen. Daarna is de besluitvorming echter aan de
gemeenteraad.
*De heer Van Reenen geeft het bestuur mee
waakzaam te zijn, gelet op de ervaringen die
opgedaan zijn met de Mediation-overeenkomst
Bregtdorp, waar de gemeente heeft laten zien dat ze
makkelijk afwijkt van gemaakte afspraken.
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Jaarverslag van het secretariaat over het jaar 2009
Bestuur
Het bestuur bestond in 2009 uit de volgende
personen: Johan van der Baan, René van Wechem
(penningmeester), Lucia Bakker (waarnemend
secretaris), Stef Kunst, Nel Mul en Willem Ruiter.
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2009 7 keer vergaderd (3/2, 3/3,
7/4, 2/6, 15/9, 3/11 en 1/12).
Er werden twee ledenvergaderingen georganiseerd.
Op 19 mei 2009 werd de jaarvergadering gehouden
met daarna een informatief deel over de plannen
voor vernieuwing van het centrum van Schoorl, het
project Schoorl Klopt. De ontwerper van het plan,
stedenbouwkundige Aad Trompert gaf een
uitgebreide toelichting en daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het verslag van
deze vergadering is opgenomen in de Nieuwsbrief
van december.
Op donderdag 17 december 2009 werd de
najaarsvergadering gehouden. Voor de pauze werd
door Rijkswaterstaat een lezing gegeven over de
plannen voor de reconstructie van de N9 bij
Schoorldam.
Na de pauze werden enkele huishoudelijke zaken
behandeld, waaronder de verkiezing van drie
nieuwe bestuursleden. Het bestuur werd uitgebreid
tot 9 bestuursleden. Hans Tejjgeler werd benoemd
als nieuwe secretaris en Wiebe Rinsema en
Maarten Klein zijn de vertegenwoordigers van de
wijk Catrijp geworden.
Er is nog 1 vacature in het bestuur. Zie verder het
verslag van deze vergadering, elders in de
Nieuwsbrief van april 2010.
Zaken die in het bestuur aan de orde kwamen in
de loop van het jaar

*Net als in 2008 is veel tijd besteed aan de plannen
voor het centrum, het Project Schoorl Klopt. In de
Klankbordgroep die door de gemeente werd
gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van een
groot aantal bij het centrum betrokken organisaties,
werd vanuit de Bewonersvereniging deelgenomen
door Johan van der Baan en Hans Laumanns.

*Besloten werd om vanuit het jaarlijkse wijkbudget
dat elke vereniging van de gemeente krijgt, opnieuw
een bijdrage te leveren aan de Bloembakken in het
centrum. Oorspronkelijk is dit project gestart door de
Bewonersvereniging. In 2009 is de organisatie ervan
overgegaan naar de Stichting Schoorl in Beweging,
die namens de ondernemers activiteiten in de
zomermaanden organiseert. Om de bakken elk jaar
op te kunnen hangen is nog steeds een bijdrage
vanuit het wijkbudget nodig.

*De gemeentelijke Beleidsnotitie Burgerparticipatie
(“Burgers Betrokken”) werd besproken en van een
reactie voorzien.
*De toekomstige financiële situatie van de
vereniging kwam aan de orde met daaruit
voortvloeiend het voorstel aan de leden om per
1/1/2010 weer contributie te gaan heffen (akkoord
bevonden door de ledenvergadering).
*Het accommodatiebeleid, dat wil zeggen de
huisvesting van Oorsprong en Blinkerd/Sport-hal (na
de brand) was een terugkerend agendapunt.
*De verbetering van het 2e deel van de Laanweg is
regelmatig aan de orde geweest. Er was een klein
groepje bewoners/leden dat samen met ons
bestuurslid René van Wechem heeft meegedacht bij
de planvorming. In juni 2009 werd het ontwerpplan
aan alle bewoners van de Laanweg gepresenteerd
op een informatiebijeenkomst.
Omdat veel bewoners, en ook de Molenwiekschool,
graag wilden dat de stoplichten op de hoek
Laanweg/Gortersweg zouden blijven, was er extra
budget nodig. Want in het beschikbare budget was
hierin niet voorzien. Daarom werd uitvoering van de
reconstructie doorgeschoven naar 2010. Wel is en
blijft een stevig discussiepunt met de gemeente de
toepassing van zgn. stil asfalt. In het wijkplan heeft
dit altijd als wens van de wijkvereniging gestaan en
het blijkt uitermate moeizaam om deze wens
gerealiseerd te krijgen.

*Natura 2000-bijeenkomsten. Aan de Klankbordgroep Natura2000 werd vanuit onze vereniging
deelgenomen door Stef Kunst en Nel Mul.
*Voorzitter Johan van der Baan heeft deelgenomen
aan de Landschapsconferentie van de gemeente.
Dit was een eerste stap in de ontwikkeling van de
gemeentelijke Gebiedsvisie.
Dit uitgebreide
inspraakproject is tegelijk de aanleiding geweest
voor het aftreden van de wethouder ruimtelijke
ordening. De kosten van het project bleken ruim
overschreden te worden.
*De bewonersvereniging heeft een bijdrage
verstrekt voor het plaatsen van een kunstijsbaantje
in de herfstvakantie 2009.
Overleggen
Met de wijkwethouder (Adri Plomp) en met de
wijkcoördinator (Daphne van Gelderen), soms
aangevuld met vakambtenaren, is een aantal keren
overleg geweest.
De realisatie van de zaken uit ons wijkplan is een
vast bespreekpunt. Onderwerpen die aan de orde
zijn geweest waren verder: het invoeren van
eenrichtingverkeer in de Slotlaan (één van de
voorstellen uit de Notitie van Februari 2007 van de
Bewonersvereniging), de ontsluiting van Bregtdorp
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(realisatie van de extra ontsluitingen conform de
Mediation-overeenkomst), de Kofferbakmarkt, en
Schoorl Klopt.
Met de wijkambtenaar werd gesproken en vooral
ook veel gemaild over de afhandeling van kleinere
zaken/onderhoudsgebreken en de klachten die in de
wijkschouw (1 x per jaar) werden geconstateerd.
Daarnaast is er 1 of 2 keer per jaar overleg tussen
de gemeente en alle wijkverenigingen. Namens
onze vereniging nemen Johan van der Baan en
Willem Ruiter hieraan deel.

vereniging wilden oprichten. De meerderheid koos
voor aansluiting bij een bestaande vereniging.
Op een later moment is er in goed overleg met de
Wijkvereniging van Plan-Oost afgesproken, dat Plan
Bovenweg over zou gaan naar hen. Op die manier
werd de uitbreiding van het werkgebied evenwichtiger verdeeld. In de ledenvergadering van
december 2009 zijn twee bestuursleden uit de wijk
Catrijp benoemd (Wiebe Rinsema en Maarten
Klein).
Samenwerking van de wijkverenigingen

Nieuwe activiteit: Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 9 januari 2009 werd voor de eerste keer een
nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Bedoeld als
een middag waarop onze leden elkaar kunnen
ontmoeten zonder dat er tegelijk ook vergaderd
moet worden.
Hoewel de bijeenkomst nog niet in groten getale
werd bezocht, was het een gezellige bijeenkomst en
werd besloten in 2010 door te gaan met dit initiatief.
Wijkschouw 2009
Jaarlijks wordt een ronde door de wijk gemaakt met
vertegenwoordigers van de gemeente. In 2009 op
25 mei.
Het is de bedoeling dat klachten over de
woonomgeving, die meer zijn dan een scheve
stoeptegel e.d., bekeken worden en er afspraken
worden gemaakt over hoe en op welke termijn de
klachten opgelost worden.

Vanaf de start van het wijkgericht werken komen de
wijkverenigingen soms los van de gemeente bij
elkaar. Dit alles werd in een informele sfeer
georganiseerd met als vast punt de secretaris van
de wijkvereniging Aagtdorp, die ook het
coördinatiepunt was van dit wijkenoverleg. In het
najaar van 2009 is op een bijeenkomst van alle
wijkverenigingen uitgesproken, dat er geen behoefte
was aan een formele (in verenigings- of stichtingsvorm) organisatie van dit wijkenoverleg.
Het bestuur is van mening, dat een extra laag
tussen gemeente en wijkverenigingen niet nodig is
en alleen maar extra belasting van het bestuur
betekent. Op informele wijze bij elkaar komen en op
incidentele basis is via de e-mail een benodigd
overleg snel te realiseren.
Op een initiatief (begin 2010) om dit toch te gaan
doen, heeft het bestuur haar standpunt nogmaals
kenbaar gemaakt en uitgesproken, dat wij daaraan
niet zullen deelnemen.

Van de wijkschouwlijst van 2009 is een aantal zaken
uitgevoerd, maar nog niet alles. Voorjaar 2010 heeft
de gemeente laten weten, dat er op een andere, en
vooral snellere, manier met de actiepunten van de
wijkschouw zal worden omgegaan. Dit omdat er
vanuit de wijkverenigingen klachten waren over het
gebrek aan snelheid van afhandeling. Met een
andere werkwijze hoopt de gemeente dit te
verbeteren.
Uitbreiding werkgebied bewonersvereniging
Een aantal bewoners van de wijk Catrijp heeft medio
2009 het initiatief genomen om ook in deze wijk te
komen tot wijkgericht werken. De brand in de
sporthal maakte dat zij snel tot actie richting
gemeente zijn overgaan. Daarna is er contact
gelegd met onze vereniging en was de vraag of wij
ons werkgebied zouden willen uitbreiden. Het
bestuur stond hier positief tegenover mits er een
aantal actieve bestuursleden uit deze wijk zouden
komen.
Op 8 juni werd een bijeenkomst georganiseerd
waarvoor alle bewoners van Catrijp en Plan
Bovenweg werden uitgenodigd. Aan hen werd de
vraag voorgelegd of zij zich wilden aansluiten bij
Bewonersvereniging Schoorl-Centrum of een eigen
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Stand van zaken
Schoorl Klopt

De gemeente is nu aan het werk met het concretiseren van de plannen van de stedebouwkundige
Trompert, aangepast door een aantal amendementen door de gemeenteraad (zie raadsbesluit van 25 nov.
2009), en vervolgens een exploitatiebegroting. Dit zal zeker tot na de zomer duren. U hoort van ons
zodra er meer te melden is.
Laanweg

De definitieve plannen zijn nog niet beschikbaar. Enkele belangrijke punten zijn:
• het voetpad aan de noordzijde wordt doorgetrokken tot aan de apotheek;
• onder het fietspad wordt een nieuwe regenwaterafvoer gelegd;
• op de kruising Laanweg-Slotlaan komt een plateau;
• op de kruising Laanweg-Molenweg-Gortersweg komen nieuwe verkeerslichten met, zo is het plan,
een "wachtstand rood"-regeling. Dat houdt in dat alle lichten normaal op rood staan, en dat het
naderend verkeer gemeld wordt d.m.v. detectielussen in het wegdek, waarop het licht op groen gaat.
De tijd tussen detectie en schakelen kan zodanig worden ingesteld dat bij 50 km/u de lichten op tijd
op groen gaan, tenzij er door voetgangers/fietsers/ruiters op de Gortersweg of Molenweg al op de
knop gedrukt is ("first come, first served");
• het ziet er naar uit dat er iets afdoende gedaan zal worden tegen de grondwater-overlast in de
wintertijd (drangwater vanaf de ijsbaan), door de aanleg van een duinrel langs de noordzijde van de
Laanweg, vanaf de Sportlaan (aansluiting op bestaande –ondergrondse- duinrel) tot aan het Groenelaantje.
Heereweg

Volgend de laatste gegevens zal de reconstructie van de Heereweg, vanaf de Sportlaan tot aan Groet, in
2011 uitgevoerd worden. De leden wordt gevraagd knel- en verbeterpunten op te geven bij ons
bestuurslid Maarten Klein, Konigsweg 9, maarten.klein@quicknet.nl .
Wijkschouw 2010

De jaarlijks wijkschouw zal plaats vinden op 20 mei 2010. De leden wordt verzocht knel- en
verbeterpunten op te geven bij de secretaris, Laanweg 28, secr-bsc@quicknet.nl. Overigens is het niet
de bedoeling klein ongerief te melden (losse stoeptegels, defecte lantaarns, e.d.). U kunt dit direct bij de
gemeente melden, tel. 072-888 0000 of via hun website (onder "Melding van een defect").
NB – Als er lange tijd geleden zo'n melding is gedaan aan de gemeente, zonder dat het euvel verholpen
is, dan horen wij dat graag van u.
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