
    Bewonersvereniging 
 

 

Schoorl-Centrum 
Secretaris.: Hans Teijgeler,   

Laanweg 28, 1871 BJ Schoorl  

072-5092005 

website: www.bewonersverenigingschoorlcentrum.nl / e-mail: secretaris-bsc@ziggo.nl 
______________________________________________________________________________ 

~ 1 ~ 
 

Nieuwsbrief 18 – december 2012 

______________________________________________________________________________ 

Uitnodiging voor Nieuwjaarsreceptie 

U wordt uitgenodigd voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op  11 januari 2013 van 

17.00 - 18.30 uur in Restaurant De Herberg, Heereweg 30. 

Bestuurszaken 

Het bestuur van de bewonersvereniging bestaat momenteel uit vijf leden: 

Maarten Klein (voorzitter) 

Hans Teijgeler (wnd. secretaris) 

Suzanne van Dooren (penningmeester) 

Wiebe Rinsema 

Willem Ruiter 

Eén kandidaatbestuurlid heeft zich aangemeld, t.w. Wouter Hartman Kok. Hij was in 

het verleden al bestuurslid. 

De vacature voor secretaris staat 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 ! 

Contributie 2013  

U wordt verzocht uw contributie voor het jaar 2013, €10,= per huishouden, liefst vóór 15 

februari over te maken op bankrekening 14.69.12.926 t.n.v. Bewonersvereniging Schoorl-

Centrum onder vermelding van uw adres: straat en huisnummer.  

Verslag van het kennismakingsoverleg met wethouder Hekker op 11 juli 2012 

Verslag van het kennismakingsoverleg Bewonersvereniging Schoorl-Centrum met de 

wijkwethouder Aletta Hekker, gehouden op 11 juli 2012, om 15:30 uur in het 

gemeentehuis. 

1.  Opening en vaststellen agenda 

De vergadering wordt geopend en de agenda ongewijzigd vastgesteld. De 

bestuursleden van Schoorl-Centrum stellen zich voor. Aanwezig zijn: Willem Ruiter, 

Suzanne van Dooren en Joop Bekius.  

2.  Mededelingen 
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Er is nog geen nieuwe voorzitter en secretaris. Het is lastig voor de vereniging om aan 

nieuwe bestuursleden te komen. De vereniging bestaat voor het meerendeel uit 

ouderen. Daarnaast is het moeilijk voor mensen om vanuit het algemeen belang zitting 

te hebben in de vereniging. Men praat toch meer vanuit eigen belang en dat is niet de 

bedoeling.  

3.  Samenwerking met Schoorlse wijkverenigingen 

Er is overleg tussen Schoorl-Centrum, Plan Oost en Aagtdorp. De bedoeling is een 

samenwerking op thema’s te bewerkstelligen. Aagtdorp en Plan Oost werken met 

themawerkgroepen. Te denken valt aan thema’s als verkeer, voorzieningen en 

ruimtelijke ordening. Dat past goed in de nieuwe vorm van wijkgericht werken.  

4.  Voortgang meerjarenplan, proces en inhoud 

De bewonersvereniging maakt zich zorgen over de voortgang van de WAS. Op 20 juli is 

er een bijeenkomst en er zijn nog geen stukken.  Vraag is of alle activiteiten uit de 

Oorsprong in de Blinkerd terecht kunnen. Ook wordt er door de gemeente geen 

uitvoering gegeven aan de mediationovereenkomst over Bregtdorp. Er zou een tweede 

ontsluitingsweg komen maar er gebeurd niets. Schoorl Klopt is een belang onderwerp 

dat de komende jaren in Schoorl gaat spelen. Mede in samenhang met het parkeren.   

5.  Toekomst wijkgericht werken 

De bewonersvereniging wil graag dat de communicatie richting bewoners verbetert en 

zo transparant mogelijk is. We moeten elkaar niet verrassen met projecten vanuit de 

gemeente of met standpunten van bewoners.  

Het overleg tussen gemeente en bewonersvereniging moet constructief zijn. Vanuit 

ieders verantwoordelijkheid moet er samengewerkt worden. 

En wat vooral belangrijk is dat afspraken nagekomen worden. 

De bewonersvereniging wil graag regelmatig overleg hebben met de gemeente. Aletta 

onderschrijft dat van harte.  

Verslag van de lunchbijeenkomst met wethouders Hekker en Roem op 31 
oktober 2012 

Aanwezig zijn de wethouders Hekker en Roem en bestuursleden van de 

wijkverenigingen Schoorl Centrum, Schoorl Oost, Aagtdorp, Camperduin en Groet. 
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Bestuursleden van Schoorl Oost, Aagtdorp en Schoorl Centrum, melden in de eerste 

ronde dat er al de nodige stappen zijn gezet om tot samenwerking te komen. Er zijn al 

diverse bijeenkomsten van de besturen geweest en nu is de afspraak gemaakt om het 

wijkoverstijgend onderwerp Verkeer als eerste gebruiken voor een gezamenlijke 

aanpak. 

Bij Groet en Camperduin liggen al relaties, met name op praktisch gebied als het 

gezamenlijk aanschaffen van spullen voor Buurtborrels, evenementen e.d. 

Wethouder Hekker benadrukt dat het moet gaan om een duurzame structuur van 

samenwerking, zonder zware bureaucratische procedures. 

Wethouder Roem geeft een toelichting op de budgetten en verwachtingen m.b.t. de 

toekomstige bezuinigingen. 

E.e.a. leidt tot de noodzaak scherpe keuzes te maken voor zaken die echt noodzakelijk 

zijn, m.a.w. hoe beter onderbouwd, hoe breder het draagvlak in de wijk, hoe meer kans 

er is op honorering.  

De besturen kunnen in het algemeen instemmen met de nieuwe begrotingsregels; een 

minimum voor de noodzakelijke verenigingsactiviteiten wordt van belang geacht. 

Roem en Hekker zeggen toe de praktische uitvoering van subsidiering Kernoverleggen 

nog nader uit te werken. Dit geldt ook voor regels omtrent verantwoording en 

verslaglegging. 

Voorstel om twee maal per jaar te overleggen met de gemeente wordt ondersteund. 

Minimaal zullen de kernoverleggen ook nog twee keer per jaar bij elkaar komen 

(Kernoverleg Schoorl 4 x per jaar). 

Van belang is de integratie met de planning- en controlcyclus van de gemeente. Naar 

het zich laat aanzien zullen in de voorjaarsbijeenkomst de plannen voor het volgend jaar 

moeten worden vastgesteld en in het najaar de evaluatie van de realisatie. In de 

uitwerking van de werkwijze wordt dit punt meegenomen. 

De status en rol van het kernoverleg – informerend, adviserend -behoeven nog nadere 

uitwerking. Wethouder Hekker zegt toe dit nader uit te werken. 

Verder pleiten besturen voor vroegtijdige informatie over op handen zijnde plannen. 

Wijkverenigingen kunnen de gemeente goed adviseren om het participatietraject per 
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project invulling te geven. Ook vroegtijdige informatie over Ruimtelijke Ordeing zaken 

is nodig voor een goede samenwerking. 

Over de punten “ontsluiting Bregtdorp” en “wateroverlast na herstrating Heereweg” 

zal wethouder Roem nog met een reactie komen. 

Voorzitter Aagtdorp meldt een aantal veiligheidsincidenten en vraagt of de gemeente 

dit tot zorg strekt. Wethouder Hekker kan hier niets over zeggen omdat Veiligheid een 

zaak is van de Burgemeester. Zij zal het wel onder de aandacht brengen. Andere 

bestuursleden wijzen op informatie die via de “wijkagent” kan worden verkregen. 

Schoorl Oost pleit voor een consistent beleid voor parkeerheffingen in de gemeente. 

Wethouder Hekker neemt hier nota van. 

Ontsluiting Bregtdorp en verkeersproblemen Huismansweg 

Door de vereniging is een brief geschreven i.v.m. de ontsluitingsproblemen van 

Bregtdorp. Door de gemeente is niet conform het Bestemmingsplannen, de 

mediationovereenkomst en de overeenkomst met de stichting “Bregtdorp houden zo” 

de ontsluitingen van Bregtdorp gerealiseerd. Onder andere leidt dit ook tot problemen 

in de Huismansweg.  

Door de heer Bud Scharff is namens de bewoners van de Huismansweg een brief 

geschreven over de ontstane onthoudbare situatie in de Huismanweg. Door de stichting 

is eveneens een brief geschreven naar de gemeente ter ondersteuning van het door de 

heer Scharff gestelde. 

Voortgang renovatie van de Heereweg 

De voortgang van de renovatie van de Heereweg loopt wat uit. Er komt dan een einde 

aan het lange stuk omrijden voor de inwoners van Groet en Camperduin.  

Echter we zij nog niet van de problemen af. Met de nieuwe riolering is er onvoldoende 

rekening gehouden met stortbuien en de grote hoeveelheden drangwater vanuit de 

duinen.  De wegen en erven lopen onder en de kelders vol. De gemeente moet  met een 

duidelijk plan komen om de problemen te verhelpen.  O.a. Kruisingen Voorweg – 

Heereweg - Bobbeleweg. 

De foto’s zeggen genoeg. 
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Heereweg 106 resp. Kruising Bobbeleweg - Heerenweg 

  

De gemeente heeft toegezegd de problemen op te lossen. 

De Blinkerd/De Oorsprong 

De concentratie van allerlei activiteiten in De Blinkerd is een complexe operatie, die 

nogal wat voeten in de aarde heeft en waar inmiddels al jaren over vergaderd is. Ter 

illustratie publiceren we hier, met toestemming van de schrijver, een recente brief van 

de Belangengroep De Oorsprong Schoorl aan wethouder Hekker. 

(WAS = Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl, JGZ = JeugdGezondheidsZorg, SWB = 

Stichting Welzijn Bergen, MFA = MultiFunctionele Accomodatie) 

_____________ 

Schoorl, 17 december 2012 

Aan de wethouder van de gemeente Bergen mw. A. Hekker.. 

Geachte mevrouw Hekker, 

De Werkgroep Accommodatiebeleid Schoorl heeft op haar laatste vergadering van 4 

december jl. afgesproken om te reageren op het door de hr. Van Leeeuwen ter 

vergadering uitgedeelde indelingsplan van in te passen activiteiten van de Oorsprong in 

het grondplan van de Blinkerd  na een verbouwing.  

Afgesproken is toen om uiterlijk 18 december 2012 te reageren. 

Bij dit overzicht ontbrak een JGZ-punt welke ook als eindresultaat was aangegeven. 
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Ook de optionele punten waren nergens meegenomen (kantoren S.W.B., huisarts, 

fysiotherapeutenpraktijk, fitnessruimte en anders……) 

In het persbericht van de gemeente Bergen over de ondertekening van de 

intentieovereenkomst m.b.t. het gebruik van de Blinkerd wordt aangegeven dat het 

ombouwen van de Blinkerd moet resulteren in een MFA waar alle huidige en 

toekomstige gebruikers en inwoners van Schoorl en Groet terecht kunnen. 

Om dit inzichtelijk te krijgen, hebben wij het inpassingsoverzicht bekeken, inclusief de 

bijlagen van de S.W.B. en de Blinkerd. 

In beide overzichten ontbrak een gedeelte van de huidige gebruikers, zodat we over een 

incompleet overzicht moeten beslissen en adviseren. 

Op ons persoonlijk gedane verzoek aan de S.W.B. om inzicht over het gebruik van het 

gebouw de Oorsprong over de jaren 2011 of 2012 te geven, werd ons dat geweigerd 

door de directeur van deze Stichting. 

Het gebruik van het gebouw De Blinkerd geeft een incompleet beeld. De losse 

evenementen worden wel genoemd (zonder ruimte-invulling of dagdeelinvulling), 

maar ook hier niet het totale huidige gebruik van het pand, denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het horeca-restaurantgedeelte zoals bij jubilea of andere feesten of bijeenkomsten . 

Het ons nu aangereikte overzicht geeft al een overlapping op de maandag- en 

woensdagavond van de theaterzaal. Ergo: door incomplete gegevens zijn wij helaas niet 

in staat om een verantwoord commentaar te leveren. We vragen u dan ook om ons p.o. 

de gebruiksgegevens van de Oorsprong te sturen zodat wij adequaat kunnen reageren. 

M.b.t. de jeugdvoorziening is duidelijk zonder verder overleg met jeugd en jeugdwerk 

een inpaspoging gedaan. Dat overleg was wel in het voortraject afgesproken.  

De gestelde doelgroep (zie uw persbericht) van 12-22 jaar wordt hier niet mee gediend. 

Het ontbreken van een eigen bar in de getekende ruimte, maar ook het ontbreken van 

een discoruimte geeft aan dat de jeugd niet het speerpunt is zoals zo vaak aangegeven, 

maar eerder een sluitstuk. Ook staat de vraag open, waar moet de jeugd van 4-12 jaar 

komen? 

Kortom het stuk is nogal incompleet en is zoals al door de heer van Leeuwen ter 

vergadering werd aangeven op het laatste moment in elkaar gezet. 
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Hoe nu verder? 

Voorstel van de Belangengroep De Oorsprong Schoorl: 

 Het aanleveren van uitgewerkte gegevens m.b.t. tot inpassing van 

Oorsprongsctiviteiten (nog op te vragen bij S.W.B.) en bovenlokale activiteiten in de 

geplande ruimtes van de Blinkerd. 

 Opschorting van de  de politieke besluitvorming totdat bovenstaande inpassing  tot 

algemene tevredenheid  en in redelijkheid is goedgekeurd door de W.A.S. 

 Deze opschorting geldt ook m.b.t. de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek én 

wat wij noemen  het maatschappelijk draagvlak voor een overgang naar de Blinkerd. 

 In bedrijf houden van de Oorsprong tot er een goede en werkbare oplossing is 

gevonden voor de activiteiten van de Oorsprong inclusief jeugd en vrijwilligers. 

 Versneld overleg over de opvang van de jeugd in Schoorl/Groet 

Wij willen hierbij nog melden dat reeds in 2011, 9 van de 14 W.A.S.-leden dit voorstel 

aan uw college hebben gedaan. We zijn nu bijna 2 jaar verder en moeten constateren dat 

er nog steeds geen voortgang is geboekt in gegevensoverzicht of overleg met bv. 

adequate jeugdopvang. 

Vertrouwend u hiermede voorlopig voldoende te hebben geinformeerd, tekenen wij, 

met vriendelijke groet, 

Belangengroep De Oorsprong Schoorl 

R.Bijl 

__________________ 

Op 16 januari 2013 om 20.00 uur zal er een openbare informatieavond plaatsvinden in 

De Blinkerd. 


