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Nieuwsbrief 17 – juni 2011 

______________________________________________________________________________ 

Uitnodiging voor de ledenvergadering van de 

Bewonersvereniging Schoorl-Centrum 

op woensdag 6 juni in De Oorsprong 

Aanvang 20.00 uur stipt (inloop met koffie v.a. 19.30 uur) 

 
In deze vergadering staan de nieuwe plannen m.b.t. Schoorl Klopt centraal. 

Elders in deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.  

De plannen bevinden zich op een keerpunt en we leggen ze daarom aan onze leden voor met 

de vraag om een standpunt in te nemen en om eventuele wijzigingen voor te stellen.  

We rekenen daarom op een grote belangstelling ! 

 

Agenda 

20.00-20.10 uur:  Opening en mededelingen, w.o. bestuurzaken en wijkschouw 

20.10-20.20 uur: Het verslag van de ledenvergadering van 30-11-2011 

   Het verslag van het overleg met de wethouder 07-05-2012 

20.20-21.00 uur: Schoorl Klopt 

21.00-21.20 uur: Heereweg 

21.20-21.30 uur: Rondvraag en sluiting 

 

Aansluitend is er gelegenheid om na te praten bij een glaasje en een hapje. 
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Bestuurszaken 

Het bestuur van de bewonersvereniging bestaat momenteel uit negen leden: 

Johan van der Baan (voorzitter) 

Stef Kunst (wnd. voorzitter) 

Hans Teijgeler (wnd. secretaris) 

René van Wechem (penningmeester) 

Joop Bekius 

Suzanne van Dooren 

Maarten Klein 

Wiebe Rinsema 

Willem Ruiter 

 

Twee bestuurleden treden af en zijn niet herkiesbaar: Stef Kunst en René van Wechem 

De vacature voor penningmeester wordt vanuit het bestuur vervuld door Suzanne van Doorn. 

De vacatures voor (wnd.)voorzitter en die voor secretaris staan nog open. 

Met het oog op de continuïteit van de vereniging wordt aan de leden dringend verzocht zich 

kandidaat te stellen en/of kandidaten voor te dragen ! 

Dit kan tot vlak voor de vergadering bij Stef Kunst (5092276). 

Notulen van de ledenvergadering van 30 nov. 2011 

1.1 Opening 

Om 21.20 uur opent  vicevoorzitter Stef Kunst de vergadering. Hij doet verslag van de ziekte en de 

revalidatie van Johan v.d. Baan en de gevolgen die dat heeft voor Johans functioneren als bestuurslid. 

Zo gaat hij soepel over naar het volgende agendapunt: 

1.2 Bestuurszaken 

Stef vertelt dat de vereniging naarstig op zoek is naar een secretaris. Ook stelt hij dat hij voornemens is 

om per 1 mei uit het bestuur te stappen.  

Joop Bekius heeft zich gemeld als nieuw bestuurslid en stelt zichzelf voor aan de vergadering. Joop is 

een geboren Bergenaar en heeft ruime ervaring op bestuurlijk gebied, zowel in de gemeenteraad als bij 

de provincie Friesland, waar hij momenteel werkzaam is. De vergadering is unaniem vóór zijn 

toetreden tot het bestuur. 
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1.3 Financiën 

De penningmeester, René van Wechem, licht het financieel verslag 2010 en de begroting 2011 toe. Over 

2010 heeft de vereniging € 1400 overgehouden. Dit bedrag wordt aan de reserves toegevoegd, die 

daarmee € 5500 gaan bedragen. Verwacht wordt dat in 2011 wederom een batig saldo zal overblijven, 

daar we weinig grote activiteiten hebben gehad. 

De kascommissie, bestaande uit Hans Laumanns en Hans Stoop, doet bij monde van de laatste verslag. 

De financiële administratie klopt en ziet er goed uit, derhalve stelt de commissie voor om de 

penningmeester decharge te verlenen. 

Voor de nieuwe kascommissie stellen Fem de Boer en Riekje Meij zich beschikbaar. 

Stef vertelt dat het bestuursplan om een snelheidsdisplay te kopen, achterhaald is, doordat wethouder 

Roem heeft beloofd dat de gemeente een of meer displays voor Schoorl zal bekostigen. Aansluitend 

vraagt Stef de aanwezigen om ideeën omtrent de besteding van de gemeentelijke bijdrage 2011.  

Ineke Sleutel noemt een nieuw transferium in Schoorldam als mogelijkheid. Dit idee blijkt al door het 

bestuur aan de wethouder te zijn voorgelegd. 

Over de begroting 2011 zijn verder geen vragen. 

1.4 Samenwerking andere wijkverenigingen 

Stef schetst de standpunten van de drie betrokken verenigingen, Centrum, Oost en Aagtdorp. Als 

mogelijk beste optie noemt hij een overkoepelend bestuur, met commissies of  werkgroepen die de 

specifieke wijkproblemen te lijf gaan. Hij vraagt de aanwezigen om hun oordeel. De volgende 

antwoorden vielen te noteren: 

1: Goed idee. Doen voordat de gemeente het ons opdraagt.  

2: Het heeft ook een nadeel, daar het wel een log apparaat wordt. 

3: Ziet grote voordelen. 

4: Een wijkvereniging is eigenlijk een belangenvereniging. Gescheiden belangen verdienen aparte 

verenigingen. 

5: Samenwerken is OK, doch met herkenbare wijken. 

6: De algemene ledenvergadering zal een stuk langer worden. Het geheel is een verkapte 

bezuinigingsoperatie van de gemeente. 

7: Elke commissie moet een bestuurslid leveren. 

1.5 Nieuwsbrief 

De situatie  rond De Blinkerd komt kort aan de orde, doch nieuws is niet te melden. 
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Bud Scharff schetst de situatie op de Huismansweg en zou graag een verhard parkeerterrein tegenover 

Teun de Jager zien. 

1.6 Rondvraag 

Bob Roebeling mist de presentielijst.  

Kees Bakker vraagt of de vereniging sterk genoeg is om de gemeente op zijn verplichtingen te wijzen, 

met name wat de Laanweg betreft.  

Bud Scharff vreest wateroverlast door een tweetal stuwtjes in een sloot in het groene hart en vraagt of 

de gemeente toestemming heeft verleend voor die stuwtjes. Wordt bekeken. Tevens signaleert hij een 

gevaarlijke situatie met twee betonnen paaltjes met ijzeren constructie erop aan de Sportlaan. 

Martin Mol vraagt naar het standpunt van het bestuur over “Schoorl klopt”. Stef zegt dat we als club, 

voor de volgende voorlichtingsavond, ons standpunt gaan bepalen. Het maatschappelijk draagvlak 

lijkt belangrijk te zijn voor de gemeente. 

Hans Stoop vraagt of er een signaal naar de gemeente kan gaan over het betaald parkeren buiten het 

seizoen. 

Ineke Sleutel wil graag iets veranderd hebben bij de aansluiting Slotlaan-Laanweg. Aan beide kanten 

van de inrit van de Slotlaan bevinden zich scherpe randen, zodat de bocht te ruim genomen moet 

worden om bandenschade te voorkomen. 

Tenslotte complimenteert Riekje Meij het bestuur met de verzorgde nieuwsbrief en de prima website 

en dankt het bestuur voor haar activiteiten. 

1.7 Afsluiting 

Om 22.20 uur sluit Stef de vergadering, nadat Wiebe Rinsema de vergadering toegezegd heeft dat 

nieuwe ontwikkelingen bij De Blinkerd in principe binnen een week op de website gemeld zullen 

worden. 

Samenwerking bewonersverenigingen Schoorl 

Samenvattend verslag van het overleg tussen de bewonersverenigingen van Aagtdorp, 

Schoorl-Centrum en Plan Oost betreffende de vraag of samenwerking tussen genoemde 

verenigingen wenselijk is en zo ja in welke vorm. 

Aanwezig waren: 

- Blanda de Beer en Gerrit Dassel (Plan Oost) 

- Jacob de Boer en Fred v.d. Schot (Aagtdorp) 

- Wim Meijers en Stef Kunst (Schoorl-Centrum) 
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Gaande de bespreking ontwikkelde zich de volgende gedachtegang, hier puntsgewijs 

weergegeven, die op draagvlak van bovenstaande gesprekspartners kan rekenen: 

1. De huidige structuur van de drie verenigingen blijft behouden. Die doet recht aan de 

ontstaansgeschiedenis en aan het bestaande draagvlak. Er wordt dus niet gedacht aan een 

samenvoeging van de verenigingen. 

2. Samenwerking wordt wenselijk geacht als het gaat om zaken die van overstijgend belang 

zijn. Daarbij komt dat samenwerking een versterkend effect kan hebben op de 

besluitneming van de gemeente. 

3. Aan die samenwerking moet op deugdelijke wijze vorm worden gegeven, waarbij ook aan  

juridische vormgeving (genoemd werd de stichtingsvorm) wordt gedacht. 

4. Van belang daarbij is dat de samenwerkende verenigingen een duidelijk gezicht hebben 

voor de gemeente (ambtenaren en bestuurders), waarbij te denken valt aan: 

a. Een heldere formulering van de ambities van de samenwerking. 

b. Een formele erkenning van de kant van gemeente van de status in het geheel van de 

burgerinspraak (Dit tegen de achtergrond van de huidige discussie in het kader van 

de notitie “Burgers Betrokken”) 

c. Het vastleggen van ‘spelregels’ voor een vruchtbare samenwerking. 

d. Het betrekken van medewerkers v.d. gemeente bij het ontwikkelen van adviezen, al 

of niet in de vorm van meerjarenplan. 

5. Van belang voor het behoud en verstevigen van de achterban is: 

a. Goede communicatie, w.o. betrokkenheid bij de besluitneming m.b.t. onderhavige 

samenwerking. 

b. betrokkenheid bij de ontwikkeling van adviezen (bijv. door deelname aan 

commissies) 

c. Het afstemmen van de agenda’s van de ledenvergaderingen. 

6. Als de leden van onze verenigingen instemmen met bovengenoemde ‘koers’ dan kan aan 

een projectgroep de opdracht worden gegeven tot nadere uitwerking, met daarbij voor 

ogen: 

- Een tijdpad van max. twee jaar tot de oprichtingsvergadering; 

- Uitwerking van juridische vormgeving na inwinnen van deskundig advies; 

- Het betrekken van de gemeente (met raad en daad) bij het oprichtingsproces. 

- Het tussentijds informeren van de achterbannen. 

We spreken af bovenstaande gedachtegang in april/mei aan onze onderscheiden 

ledenvergaderingen voor te leggen met de vraag of de intentie ervan kan worden 

onderschreven.  

Tevens vragen we aan de leden om suggesties voor het vervolg.  
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Verslag van het overleg met wethouder C.Roem op  7 mei 2012 

Het halfjaarlijkse overleg met de wijkwethouder werd over de volgende zaken gesproken. 

1. Transferium 

Onzerzijds werd een voorstel ingediend voor de inrichting van een transferium bij de Hoek 

van Koel, op het terrein waar RWS momenteel nog zijn bouwketen heeft staan. Dit terrein 

biedt als voordeel dat het al verhard is, dat het dicht bij het dorp ligt en dat er al een fietspad 

meteen achter het terrein ligt waarop kan worden aangesloten. 

Het voorstel werd positief ontvangen en zal door de wethouder worden ingebracht in zijn 

bespreking met RWS, een dezer dagen. 

2. Ontsluiting Bregtdorp 

In de ledenvergadering van november 2011 werd het ontbreken van enige voortgang op dit 

punt genoemd als een voorbeeld van de onbetrouwbaarheid van de gemeente. Er lag immers 

een overeenkomst en die is tot op heden niet nagekomen. 

Tegen deze achtergrond werd door ons stevig ingezet op nakomen van de afspraken. Bij 

ontbreken van enige dossierkennis van de kant van de wethouder (ondanks de door ons 

toegezonden stukken) werd de bespreking verdaagd naar 16 mei. 

Op die datum spraken we met de toenmalige projectleider dhr. Eric van Hout. Die was goed 

op de hoogte maar moest erkennen dat de zaak nog geen prioriteit had gehad. We hebben 

daartoe opgeroepen en horen binnenkort schriftelijk hoe e.e.a. zal worden aangepakt. 

Onzerzijds hebben we aangekondigd het proces “hinderlijk” te volgen. 

3. Huismansweg 

Er is sprake van kapot gereden bermen, het negeren van verkeersbepalingen en de 

toenemende druk vanaf het overloopparkeerterrein. Er is sprake van samenhang met de 

ontsluiting van Bregtdorp, aangezien de Huismansweg nu de enige ontsluiting is naar de 

Voorweg. 

De situatie wordt ter plekke bekeken (tijdens de wijkschouw van 31 mei) en er wordt 

aansluitend in samenspraak met de afdeling Verkeer gezocht naar een oplossing. 

Terzijde: intussen beraden de bewoners zich ook op mogelijke oplossingen om te zien welke 

op voldoende draagvlak kan/kunnen rekenen. 

4. Schoorl Klopt 

Zie volgende bladzijde. 
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Schoorl Klopt 

De plannen zijn nogal gewijzigd nu duidelijk is geworden dat: 

 ze financieel niet haalbaar zijn, met name door de hoge sloopkosten; 

 de Jelgersma van der Hoop Stichting harde eisen stelt m.b.t. de inrichting van het groen. 

De wijzigingen houden kortweg in dat er niet zal worden gesloopt, op beperktere schaal aan 

het centrum zal worden gesleuteld en dat dit gebeurt zonder enig beroep te doen op grondruil 

met de JvdH-stichting. 

De raadscommissie buigt zich op 7 juni over de indertijd vastgelegde uitgangspunten teneinde 

die aan te passen aan de nieuwe situatie. 

En inmiddels heeft dhr. Trompert een nieuw plan op tafel gelegd onder de titel “Zoeken naar 

alternatief masterplan”. 

In navolgende informatie worden in grote lijnen de contouren van dat “masterplan” geschetst 

waarna zal worden aangegeven waarover wij als bestuur met de leden van gedachten willen 

wisselen. Hoewel het “masterplan” nog niet definitief is afgerond zijn wij van mening dat een 

standpuntbepaling nu gewenst is, enerzijds omdat een nog weer nieuwe planwijziging niet 

voor de hand ligt, althans niet op hoofdpunten. Anderzijds omdat onze vertegenwoordigers in 

de klankbordgroep feedback willen hebben van de ledenvergadering. 

Op navolgende pagina treft u het “masterplan” gevisualiseerd en aan de hand daarvan 

kunnen de hoofdlijnen worden geschetst. We doen dat puntsgewijs, in willekeurige volgorde. 

1. De Sportlaan blijft intact en wordt slechts gedeeltelijk verlegd om ruimte te maken voor het 

zogenoemde ‘gouden randje’ (3 vrijstaande woningen, 2x 2-onder-één-kap)  

2. Aan de oostzijde ervan komt een fietspad, dat na de bocht wordt doorgetrokken tot aan de 

Molenweg. 

3. De bebouwing is gepland als aangegeven op de tekening, onder het kopje “Fase 1 Hart” 

4. Voor de realisatie van het ‘gouden randje’ wordt zoals gezegd de Sportlaan wat verlegd en 

wordt een deel van de parkeerplaats gebruikt. 

5. Ter compensatie worden elders (noordwaarts, na bocht in Sportlaan) nieuwe 

parkeerplaatsen aangelegd. (zie onder punt 7) 

6. Een tweede supermarkt en een daaronder liggende parkeergarage maakt deel uit van het 

plan. (Aan betreffende ondernemer is gevraagd aannemelijk te maken dat een tweede 

supermarkt nog gewenst is. De gemeente zal dit door een onafhankelijk bureau laten 
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toetsen). NB. Op bijgaande tekening bevindt de supermarkt zich tussen de bebouwing aan 

de zuidzijde, hier groen getekend, als zijnde het groene dak ervan. 

7. Onder het kopje “Stolplocatie” wordt de overig geplande bebouwing aangegeven, alsmede 

de positionering van de paardensport en de jeu de boules. 

8. De 20 jeu de boules banen (rose) zijn gepland aan de noordzijde van het plangebied, met 

daarnaast in oranje het clubgebouw. 

9. Daarbij ook parkeerplaatsen ook voor de trailers van de paardenvereniging. 

Tenslotte: in de planning is voorzien in een fasering, niet alleen voor de realisatie van 

bovenstaande zaken, maar ook voor een mogelijke uitbreiding (o.a. verplaatsing Rustende 

Jager) later.  

De ledenvergadering wordt gevraagd zich uit te spreken over deze nieuwe plannen. 

We stellen voor dat te doen op drie manieren. 

A. Ten eerste door een globale standpuntbepaling 

Aan de vergadering wordt voorgesteld om met de volgende stelling in te stemmen:  

De Bewonersvereniging Schoorl-Centrum is van mening dat de nieuwe plannen een stap in de 

goede richting zijn en dat ze derhalve in grote lijnen op haar  steun kunnen rekenen. 

B. Ten tweede door een standpuntbepaling op onderdelen 

Aan de vergadering wordt voorgesteld op navolgende onderdelen een voorkeur uit te 

spreken: 

a. De functie van de Sportlaan e.o. - De discussie gaat over de vraag of de Sportlaan 

het karakter krijgt van erfontsluiting (30 km, klinkerbestrating) of van een 

doorgaande weg (50 km, asfalt). 

b. De wenselijkheid van een tweede supermarkt en daaraan gekoppeld de 

wenselijkheid van een parkeergarage en van uitbreiding van het winkelbestand.  

c. De inrichting van het groene hart - De discussie gaat over de vraag of beoogde 

sportactiviteiten niet beter in het buitengebied (bij voetbalvelden) geconcentreerd 

kunnen worden, conform de ontwikkelingen in het zogenoemde accommodatie 

beleid.  

C. Ten derde door aanbevelingen of suggesties in overweging te geven - aan de vergadering 

wordt gevraagd hier invulling aan te geven, voor zover gewenst. NB. U kunt suggesties of 

aanbevelingen ook aan ons mailen: secretaris-bsc@ziggo.nl  

mailto:secretaris-bsc@ziggo.nl
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Renovatie Heereweg deel 2 geeft veel overlast voor Groet en Catrijp 

De noodzakelijke renovatie en het aanbrengen van het zo gewenste voetpad langs de 

Heereweg van Catrijp naar Groet geeft zeer veel verkeershinder en omrijden  voor de 

omwonenden.  

Het openbaar vervoer moet worden omgeleid.  De buurtbus meer ingezet worden. We moeten 

door de polder via de N9 naar Schoorl centrum,  Bergen en Alkmaar.  

De ellende duurt het langst voor de bewoners van Groet en Camperduin.  Het vrachtverkeer 

moet zelfs via Petten omrijden, want het mag niet door de polder (Breelaan en Nieuweweg). 

De schatting van de tijdsduur is ca. 6 maanden. Een klein lichtpuntje is er wel. De gemeente 

gaat trachten door middel van overwerk de tijdstuur aanzienlijk te bekorten.  

De werkzaamheden zijn in 5 delen geknipt: 

    Fase 1:    Voorweg                         - Koningsweg. 

    Fase 2:    Koningsweg                       -   R.K kerk /  Jan van Scorelpark. 

    Fase 3:  R.K kerk / Jan van Scorelpark - Regbertslaan. 

    Fase 4: Regbertslaan                     -  Achterweg / Noorderweg. 

    Fase 5:     Achterweg / Noorderweg  -  Wagemakersweg 

We hopen dat iedereen zich aan de regels van de Gemeente houdt. Als auto’s en vrachtauto’s 

tegen het aangegeven eenrichtingsverkeer gaan rijden dan kunnen erg gevaarlijke situaties 

gaan ontstaan. 

Hier is niemand mee gediend. Denk ook aan de kinderen op de fiets, want deze kwetsbare 

groep wordt als eerste het slachtoffer. Een suggestie is meer de fiets te nemen als U naar 

Schoorl of Bergen moet. Sneller en beter voor U gezondheid.   Als iedereen meewerkt is het 

leed het snelst geleden. 

Financiën 

Op de volgende bladzijden treft u de verantwoording over het jaar 2011, alsmede de begroting 

voor 2012 aan.  
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Wijkschouw 2012 

In de stromende regen fietsten we langs de door ons voorgestelde punten. 

Om te beginnen langs het terrein van RWS waar we graag een transferium ingericht zien. Het 

idee werd omhelst maar de bal ligt bij RWS die eigenaar is van het terrein. Als die wil 

verkopen dan heeft de gemeente het eerste recht. Even afwachten dus. 

Vandaar fietsten we langs de Dijkraete, door plan Evendijk, langs de dr. Heringalaan en door 

het bos richting centrum, zijnde de door ons voorgestelde fietsroute. Vraag daarbij is of een 

tweede oost-west fietsroute naar het centrum gewenst is nu er al een door plan Oost, via 

Groenelaantje en Laanweg loopt. Wordt nader bekeken. 

Vervolgens naar de Oorsprongweg: de diepe gaten aldaar zullen z.s.m worden gerepareerd. 

De situatie rond het knooppunt Schoorlse Zeeweg, Heereweg, Molenweg blijft problematisch. 

Een simpele ingreep lijkt niet voorhanden. Nu de plannen voor Schoorl Klopt veranderen 

dient zich de vraag aan of dit stuk Heereweg niet apart moet worden aangepakt. 

Vervolgens doken we Bregtdorp in om de mogelijke ontsluiting ervan ter plekke in 

ogenschouw te nemen. Wordt vervolgd. 

Vandaar naar de Huismansweg. Ook daar ligt een eenvoudige oplossing niet voor de hand. 

Belangrijke ‘boosdoeners’ zijn voornoemde (ontbrekende) ontsluiting van Bregtdorp en het 

verkeer dat vanaf het overloop parkeerterrein komt en alleen via de Huismansweg weg kan. 

De suggestie om de paaltjes in de Molenweg te verplaatsen naar de Huismansweg werd met 

scepsis ontvangen. Mogelijk kan het overloopparkeerterrein worden ontsloten via de 

Sportlaan. Andere suggesties zijn welkom. 

Tenslotte: de entree van de Slotlaan zal op korte termijn worden verbeterd. 


