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De agenda wordt 

vastgesteld. 

Er zijn geen 

mededelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De roep vanuit de wijk om extra parkeerplaatsen 

blijft voortduren. De gemeente heeft aangegeven 

hier naar te luisteren mits het verzoek vanuit de 

bewoners zelf komt. Met hulp, eventueel, van de 

wijkvereniging. Wethouder Salman is bereid groen 

voor grijs op te offeren mits gedragen door 

minimaal 50% van de direct omwonenden. Direct 

om wonende ben je als je direct zicht hebt op de te 

realiseren parkeerplaatsen vanuit je woonkamer of 

keuken. 

Zie verder verslag Parkeer en verkeer 

** 

Wethouder Marie-José Fles heeft uitleg gegeven aan bestuursleden van (bijna) alle 

wijkverenigingen wat de WMO voor Noordwijk betekent. Vooralsnog is er voor de 

wijkvereniging geen actieve rol. Wel een signalerende rol.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Helaas hebben Monique de Goeij (activiteiten 

commissie) en René Zwagerman (werkgroep 

Parkeer en Verkeer) hun werkzaamheden voor de 

wijkvereniging beeindigd. Wij danken hen hartelijk 

voor hun inzet, betrokkenheid en tijd. 

** 

Ons volledige communicatiebeleid kunt u 

teruglezen op onze website 

www.wijkverenigingvinkeveld.nl  Onze 

communicatiemiddelen zijn: 4 keer per jaar een 

nieuwsbrief, vergaderingen, website, Facebook, 

mailingen naar de leden en de infokast boven de brievenbus bij de AH. 

** 

In januari 2016 kunt u via de mail een kleine enquête van ons verwachten. Hierin vragen 

wij u uw mening te geven over het functioneren van de wijkvereniging. Wij zouden het 

bijzonder op prijs stellen als de leden hun medewerking verlenen. 

 

 

http://www.wijkverenigingvinkeveld.nl/


 

** 

Dit jaar bestaat Noordwijk als badplaats 150 jaar. Wij zullen als wijkvereniging daar geen 

deel van uit maken en ook geen activiteiten organiseren. 

** 

In maart gaan wij een ledenwerfactie houden. Precieze invulling staat nog niet vast. 

Wel denken we o.a. aan een kraam bij de AH en huis aan huis flyeren. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het verslag van vorig jaar wordt doorgenomen. 

Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt 

goedgekeurd. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parkeer en verkeer 

Roy Looren de Jong samen met René Zwagerman 

en Leo Turk vormen de commissie Parkeer en 

Verkeer. 

Naast parkeer en verkeer houdt de commissie zich 

ook bezig met het speelplaatsenbeleid. Uitkomsten 

hiervan en van overleggen met gemeente en 

eventuele genomen maatregelen worden op de 

website en in de nieuwsbrief gepubliceerd. 

 

 Voor groen is er een onderhoudsschema, voor grijs niet. De wijkvereniging weet 

dus niet altijd wat er staat te gebeuren op dit vlak. 

 

 De fietsboxen bij de Shell zijn tot nu toe nul (!) keer verhuurd. Er ligt een verzoek 

bij de gemeente om deze weg te halen en een meer “gewone” fietsenstalling voor 

in de plaats. Fietsboxen zijn echter eigendom van de provincie Zuid-Holland. 

 

 De commissie wil, met behulp van de gemeente, een campagne beginnen in de 

wijk over verkeersregels. 

 

 Een nieuwe ontwikkeling in de parkeerproblematiek is dat het huidige college 

open staat voor burgerinitiatieven. Als meerdere geclusterde bewoners ruimte 

zien om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen, kunnen zij hiervoor een verzoek 

indienen bij de gemeente. Niet verplicht, maar wel gewenst is dit in overleg met 

de wijkvereniging te doen. 

 

 Afgelopen voorjaar zijn wijkvereniginen uitgenodigd bij een raadsvergadering 

waarbij kon worden verteld wat er zoal speelt in de wijk. Hierbij werd het 

Vinkeveld nog gecomplimenteerd voor het feit dat bij de scholen veel minder dan 

in andere wijken gevaarlijke verkeerssituaties zijn. 

 

Groen en milieu 

De werkgroep bestaat nog steeds uit dezelfde mensen, te weten Marina Pot, Ria Sluys, 

Helmus Wildeman en Jacqueline Kuipers. 

 Ook afgelopen jaar hebben we weer rondes door de hele wijk gemaakt. En, net als 

de vorige keer viel het op dat de wijk er prima uitziet. Schoon, dankzij onze Z-

ambassadeurs o.l.v. Helmus Wildeman. Na onze laatste schouw zijn er planten 

bijgeboet op de meeste plaatsen waar wij het aangegeven hebben.  



 In het Vinkeveld is ook een aantal bomen en takken omgewaaid na de zware 

storm van afgelopen zomer. Hiervan is nog niet alles herplant, er staan nog 

diverse stronken her en der. Maar er wordt aan gewerkt.  

 Alle bomen zijn aan een inspectie onderworpen of ze nog gezond zijn, stormproof. 

Dat is de gemeente ook verplicht. Er gaat nog een aantal bomen verdwijnen, 

maar de meeste zullen weer worden herplant. 

 Afgelopen jaar is de wijkvereniging benaderd om het contact met de gemeente 

aan te gaan omtrent de overlast die een aantal Pinusbomen veroorzaakt. Er zijn 

foto’s genomen, gemeente, bewoners en wijkvereniging zijn in gesprek gegaan. 

Met als resultaat dat er voor 1 boom een kapvergunning is afgegeven. Deze boom 

had sowieso nog maar een paar takken en groeide ook door een andere boom 

heen. De nieuwe beplanting sloeg doordat het er erg donker was ook slecht aan 

 Op de Tolhoren is door een inwoner van die straat, via ons, extra beplanting 

aangebracht. 

 Ook de vogelkastjes zijn dit jaar weer onder handen genomen. De wijkvereniging 

stelde het geld beschikbaar. 

 De opkomst bij de opschoondag in maart viel tegen. Mede soor het slechte weer.  

Bekeken wordt, in samenwerking met gemeente en andere wijkverenigingen, of 

de opschoondag in zijn huidige vorm nog door moet gaan. 

 Verder hebben we dit jaar een struinwandeling door de Coepelduynen 

georganiseerd. Er waren 20 wandelaars en die hebben o.l.v. boswachter Mark 

Kras prachtige zandvlaktes en aparte plantjes gezien.  

 Dan zijn de bloembollen van Veldzicht , door de gemeente beschikbaar gesteld, 

ook weer in de grond gezet. Dit jaar op het grasveld langs het water t.o. de flats 

aan het Bonnikeplein. 

 Via de nieuwsbrief zijn de bewoners ook geattendeerd op de wildgroei van 

(meestal) Hedera in het gemeenteplantsoen. Hen is vriendelijk verzocht het in de 

gaten te houden, omdat anders het gemeentegroen verstikt. 

 Verder wijzen wij nogmaals op het gebruik van de infolijn van de gemeente. Als u 

een onregelmatigheid ziet: scheve lantaarnpaal, stoeptegel, laaghangende takken. 

Bel of mail ze. Er wordt zeker gehoor aan gegeven. 

Activiteiten 

 

De activteitencommissie bestaat uit Nancy Hellendoorn en Hilde van Houten. 

Afgelopen jaar zijn de onderstaande activiteiten georganiseerd: 

 Kertstukjes maken, 

 Paasstukjes maken, 

 AED thema avond, 

 Halloween viering, 

 Workshop Steigerhout 

 

Alle bovenstaande activiteiten zijn een groot succes geweest. Met als “toppers” 

Halloween en de workshop steigerhout (zelfs twee stuks).  

Slechts één activiteit is niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen en dat was de 

Kinderbingo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De activiteitenagenda voor 2016 wordt eind 

januari defintief gemaakt. E.e.a. hangt samen 

met de subsidie toewijzing door de gemeente. 

Publicatie volgt separaat per e-mail en via de 

website. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

De pennigmeester geeft een kort verslag van 

de financiën. 2015 zal worden afgesloten met 

een klein negatief saldo.  

Oorzaak zijn de extra kosten voor de 

workshop steigerhout en kosten van 

drukwerk. 

De begroting voor 2016 is in grote lijnen 

gelijk aan die van 2015 en zal ook afhangen 

van de subisdie die de wijkvereniging 

toegewezen krijgt en van de 

contributiebetalingen. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jan Schreuder geeft een overzicht van alle 

inbraken in Noordwijk.  

Daaruit blijkt dat er verhoudingsgewijs in het 

Vinkeveld minder wordt ingebroken dan in 

andere gedeeltes van Noordwijk.  

Echter, Jan heeft ook diverse deuren en 

ramen open getroffen van huizen waar de 

bewoners niet thuis waren. 

Jan Schreuder geeft tips hoe inbraken te 

voorkomen. 

Nadere informatie is te verkrijgen via de websites van de wijkvereniging en de politie  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tot slot de rondvraag: 

 Aan de Zeekoet zijn twee bomen gekapt. Waarom en komen er nieuwe voor in de 

plaats? 

Dit gaan we navragen. 

 De trottoirs en de boomkransen op de Alk, vooral bij de senioren woningen liggen 

er slecht bij. Kan de wijkvereniging daar ook iets in betekenen? 

We nemen dit mee in het overleg met de gemeente 

 Er groeit bij de vijver nogal wat hop.  

Wordt niet gemaaid, het gebied rond de vijver is een ecologische zone. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 en dankt de aanwezigen voor hun komst. 

 


