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Verslag Algemene leden vergadering 2014, maandag 8 december. 

 

 

1. Opening en mededelingen. 

Milou Wakka, secretaris van de wijkvereniging, stelt zich voor en opent de vergadering. Welkom 

allemaal, fijn dat u er bent. Een speciaal welkom voor Hans van Deuren (wijk coördinator van de 

gemeente) en Wil Slats (scheidend voorzitter). De agenda wordt goedgekeurd en er zijn geen 

mededelingen door de leden. 
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2. Verkiezing voorzitter. 

Martin Bruchner heeft zichzelf kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Er hebben zich geen 

tegenkandidaten aangemeld dus bij deze vraagt het bestuur toestemming van de leden om Martin 

voor te dragen als nieuwe voorzitter. Onder luid geklap is bij deze Martin Bruchner gekozen tot 

voorzitter voor drie jaar. Milou Wakka overhandigt hem symbolisch een polo met daarop de naam 

van onze wijkvereniging. Wij gaan met veel vertrouwen deze periode met Martin in. Onze nieuwe 

voorzitter neemt vanaf nu de vergadering over en geeft een korte introductie van zichzelf. 
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3. Goedkeuring verslag van vorig vergadering, 2013. 

Het verslag van vorig jaar wordt doorgenomen. Geen op-of aanmerkingen tekstueel of inhoudelijk, 

behalve de vraag hoe het met de eventueel te realiseren parkeerplaatsen op de Zeekoet is 

afgelopen. De werkgroep Parkeer en Verkeer komt hier op terug met een antwoord z.s.m. na deze 

vergadering. 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Van de commissies. 

 

1) Presentatie werkgroep Parkeer en Verkeer Algemene Ledenvergadering 2014 

Door Roy Looren de Jong. 
 
De werkgroep Parkeer en Verkeer bestaat uit Roy Looren de Jong, Leo Turk en René Zwagerman. Er 
wordt nauw samengewerkt met de werkgroep Groen 
 
Wat heeft de werkgroep het afgelopen jaar gedaan? 
 
Parkeren 
De werkgroep heeft de parkeerprobleem besproken met gemeente en wijkagent.  
Volgens de huidige normberekeningen (1.8 auto per voordeur)  zouden er te weinig parkeerplaatsen 
zijn in de wijk. 
Op aangeven van de werkgroep heeft de gemeente een aantal parkeerplaatsen extra gecreëerd. 
Helaas niet op alle plekken die de werkgroep heeft aangegeven. 
Daarnaast hebben diverse wijkbewoners hun voortuin omgebouwd tot parkeerplaats. Deze zaken in 
combinatie met het handhavingsbeleid wat de gemeente gevoerd heeft, hebben er toe geleid dat de 
parkeerdruk op het oog afgenomen is. Feit blijft wel dat in de weekenden en in bepaalde gedeeltes 
van de wijk de parkeerdruk zeer hoog is. Daarom is het handhavingsbeleid wat versoepeld maar 
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zullen echte foutparkeerders nog steeds beboet worden. De werkgroep blijft in gesprek met de 
gemeente om naar oplossingen te zoeken. 
 
Onderhoud 
Ook heeft de werkgroep diverse wandelingen door de wijk gemaakt om te bezien en vast te leggen 
welke gebreken en achterstallig onderhoud er aan de bestratingen, trottoirs en diverse 
straatmeubilair is ontstaan. Ook walkanten, beschoeiingen, hekken werden bekeken. Van dit alles is 
een rapport met foto’s opgesteld en naar de gemeente gestuurd. 
De gemeente heeft toegezegd serieus naar al deze zaken te gaan kijken. 
De algemene indruk is dat deelgebied II er het slechtst aan toe is, gevolgd door deel III (zeevogels). 
Vreemd genoeg zijn in deelgebied I (schelpen) de minste gebreken aangetroffen, wellicht het gevolg 
van de boomrenovatie een aantal jaren geleden.  
 
Veiligheid 
De werkgroep heeft ook verkeersonveilige situaties in kaart gebracht. Ook deze zijn vergezeld van 
foto’s bij de gemeente aangeboden.  
Ook hier heeft de gemeente toegezegd daar serieus naar te kijken. 
Zorg blijft wel dat er systematisch, vooral op de rondwegen, te hard worden gereden. 
 
Speeltuinen 
De gemeente bereidt een plan voor om de diverse speeltuinen in de wijk te renoveren, deels te 
saneren. Zij zullen dit is overleg met de wijkvereniging gaan doen. 
In grote lijnen zal het hier op neer komen dat kwantiteit zal worden geruild voor kwaliteit, gelijk als 
de ontwikkeling nu in de wijk de Grashoek. De plannen zijn echter nog niet concreet. In de loop van 
volgend jaar zal de gemeente een info-avond organiseren waarin de plannen verder in detail zullen 
worden uitgelegd. 
 
Tot slot 
Ook in 2015 zullen wij zaken op het gebied van parkeren, onderhoud en veiligheid blijven monitoren. 
Wel gaan we speciale aandacht geven aan de verkeersveiligheid en dan met name het harde rijden 
 
 
 
 
2) Presentatie werkgroep Groen en Milieu Algemene Ledenvergadering 2014 

 

Door Jacqueline Kuipers. 

 

De werkgroep Groen en Milieu bestaat uit Jacqueline Kuipers, Ria Sluys, Helmus Wildeman en Marina 

Pot. De werkgroep werkt nauw samen met de werkroep Parkeer en Verkeer 

 

Wat heeft de werkgroep het afgelopen jaar gedaan? 
 

Nationale  Opschoon dag  

Deze werd georganiseerd in maart 2014. De opkomst was helaas weer laag.  

De reden kan divers zijn geweest. Gelukkig oogt de wijk schoon hetgeen mede te danken is aan de Z-

ambassadeurs van Helmus Wildeman. Zij verwijderen het meeste zwerfafval in het Vinkeveld, 

waarbij speciaal woord van dank aan een zeer actieve ‘prikker’ Rob Choufoer! 

In 2015 wordt de opschoon dag wederom georganiseerd maar zal er meer aandacht aan worden 

geschonken door de gemeente. De commissie is in ieder geval weer present! 
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Repareren vogelkasten 

Door de heren Zonneveld en Choufoer geïnitieerd een aantal jaren geleden. Zij kijken de kasten elk 

jaar na en repareren of vervangen ze. Zij doen dat belangeloos, de wijkvereniging financiert het 

materiaal 

 

Vogelwandeling. In plaats van een vroege ochtendwandeling was er nu gekozen voor een late 

avondwandeling, De opkomst was groter, ongeveer 12 personen, hetgeen ook prima is. 

De commissie bekijkt of we dit in 2015 nog een keer organiseren of dat we nu een wandeling o.l.v. 

een boswachter door de Coepelduynen gaan organiseren 

 

Groenvoorziening 

De nieuwe groenvoorziening is prachtig! Er zijn nog enkele plaatsen waar de beplanting niet is 

aangeslagen. De gemeente heeft ons gevraagd deze in kaart te brengen. Dat is gebeurd. Zij gaan de 

meeste van die slechte plekken bijboeten. Dat gebeurt in het najaar en voorjaar.  

 

Bloembollen.  

Om de grasvelden in de wijk wat op te fleuren in het voorjaar gaat de wijkvereniging die van bollen 

voorzien. Dit jaar gebeurt dat als proef voor het eerst. De bollen, die door de gemeente ter 

beschikking waren gesteld (waarvoor dank!) zijn inmiddels aan de Tolhoren/Herenweg in de grond 

gepoot. Dit gaan we volgend jaar zeker ook doen! We moeten even kijken in welke vorm we het gaan 

gieten en waar we de bollen gaan planten. 

 

Tot slot 

Ook in 2015 blijven wij waken over al het groen in de wijk en willen we weer leuke dingen 

organiseren. Op de activiteitenagenda kunt u terug vinden wat er gaat gebeuren. Samen met de 

andere werkgroepen blijven we werken aan een continue verbetering van leefbaarheid en veiligheid 

in de wijk.  

 
 
 
 
3) Presentatie Activiteiten commissie 

 

Door Hilde van Houten 

 

De Activiteiten commissie bestaat uit Nancy Hellendoorn, Hilde van houten en Monique de Goeij 

 

Wat heeft de commissie het afgelopen jaar gedaan? 
 
Activiteiten 

Deze commissie is net één jaar jong is. In eerste instantie bedoelt voor activiteiten voor kinderen. Er 

is een speciale Facebook pagina in het leven geroepen voor deze commissie. Het is nog vallen en 

opstaan. Paas – en kerststukjes maken met kinderen was een succes maar de activiteit natvilten is 

wegens te weinig belangstelling niet door gegaan. 
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Programma 2015 

Op het programma voor 2015 staan o.a.: nestkastjes maken, paasstukjes voor jong en oud, 

kinderbingo, workshop voor volwassenen met steigerhout, Halloween vieren en kerststukjes maken 

voor jong en oud. 

Waar de commissie nog naar gaat kijken is organiseren van een viswedstrijd, een  voet- of basketbal 

toernooitje en een  kofferbakverkoop op Koningsdag 27 april. 

Maar alles hangt af van belangstelling uiteraard. Via de website houden wij iedereen op de hoogte! 

 
Op de website treft u tevens de activiteitenkalender voor 2015 aan. 
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5. Verslag van de penningmeester. (Rick van Doorn). 
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6. Gast:  Hans van Deuren. (coördinator wijkgericht werken, speelruimtebeleid gemeente 

Noordwijk). 

Wijkverenigingen doen mee! 

 

Binnen Noordwijk zijn verschillende wijkverenigingen actief. De activiteiten kunnen per wijkvereniging 

sterk verschillen; waar de ene vereniging meer een gezelligheidsvereniging is, ziet de ander haar rol 

meer in advisering bij bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte. De gemeente waardeert de 

inzet en betrokkenheid enorm. 

 

Voor de gemeente zijn wijkverenigingen een waardevolle gesprekspartner bij onder andere 

beleidsvraagstukken en projecten. Ze zijn de ogen en oren in de wijk, weten wat er speelt en hebben 

een actieve achterban om te raadplegen of anders mee aan de slag te gaan. Kortom; een belangrijke 

schakel binnen het netwerk van de gemeente. 

 

In hoeverre is een wijkvereniging representatief voor de wijk? Dat is moeilijk te zeggen. Vanuit de 

gemeente zal er daarom ook altijd consultatie met andere belanghebbenden (bewoners) moeten 

plaatsvinden. Wanneer de gemeente aan (nieuw) beleid of een plan werkt dan worden 

belanghebbenden zoveel mogelijk betrokken. Wie zijn de belanghebbenden en wat zijn hun 

verwachtingen? Hoe kunnen we ze het beste betrekken? Wat is de beleidsruimte (ruimte voor ideeën 

en inspraak)? Wat is de ruimte in tijd en geld? Allemaal belangrijke vragen binnen het 

participatieproces. Wanneer we dit goed doorlopen kunnen we (zo nodig) met vertrouwen het 

besluitvormingsproces in. Maar ook in dit stadium zijn er verschillende manieren om invloed op de 

besluitvorming uit te oefenen:  

 

Spreekrecht 

U kunt uw mening over plannen van de gemeente laten horen door gebruik te maken van het 

spreekrecht tijdens een commissie- of raadsvergadering. U mag vijf minuten inspreken. U moet zich 

hiervoor  wel voorafgaand aan de vergadering opgeven bij de Griffie. Meer informatie  

 

Inspraak 

Voor veel plannen organiseert het college van burgemeester en wethouders inspraak. In sommige 

gevallen is het college dit wettelijk verplicht. Maar in Noordwijk gaan we verder dan dat. Want ook 

wanneer het gaat om plannen en conceptbesluiten die gaan om de directe woon- of leefomgeving van 

de inwoners, om ruimtelijke projecten of als het plan een specifieke groep Noordwijkers betreft wordt 

er inspraak georganiseerd. 

Het doel van inspraak is de inhoud van een plan of conceptbesluit te verbeteren, beter rekening te 

houden met specifieke  wensen en omstandigheden en de voor en nadelen duidelijk in kaart te 

brengen. Ook maakt de gemeenteraad steeds meer gebruik van hoorzittingen om de meningen van 

inwoners over bepaalde onderwerpen te achterhalen.  

 

U kunt natuurlijk ook zelf met een idee of probleem zitten die u graag zou willen aankaarten bij de 

gemeente. Voor zaken die de leefbaarheid aangaan (anders dan een melding openbare ruimte of een 

reparatieverzoek) is de wijkregisseur contactpersoon binnen de gemeente Noordwijk. De wijkregisseur 

onderhoudt contact met wijkverenigingen, gemeentelijke afdelingen en andere partijen. Hij is op de 

hoogte van op stapel staande projecten en beleidsmatige ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben 

over zaken in uw wijk neem dan gerust contact op. H.vandeuren@noordwijk.nl  

 

http://www.noordwijk.nl/bestuur-en-organisatie/inspraak-vergadering_41175/
mailto:H.vandeuren@noordwijk.nl
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Ook het college van burgemeester en wethouders is benaderbaar. Het college is belast met het 

dagelijks bestuur van de gemeente. U bent als inwoner altijd van harte welkom om met hen in gesprek 

te gaan. De leden houden hiervoor wekelijks een inloopspreekuur. Elke donderdagavond is de 

burgemeester of één van de wethouders tussen 19:00 uur en 20:00 uur aanwezig op het 

gemeentehuis. Voor meer informatie over het spreekuur kunt u terecht bij het Bestuurssecretariaat. 

Bestuurssecretariaat@noordwijk.nl  

 

7. Rondvraag en sluiting. 

Zijn er vragen of opmerkingen laat het ons weten via het contact formulier op onze site. 

www.wijkverenigingvinkeveld.nl 

 

 

mailto:Bestuurssecretariaat@noordwijk.nl
http://www.wijkverenigingvinkeveld.nl/

