Betreft: Concept Notulen jaarvergadering Dorpsraad Vogelenzang, dinsdag 6 maart 2018
Lokatie: Dorpshuis.
Aanwezig: Bestuur (Jan Knijn , Michael Doden, Bob Toning, Henriette Vernooij , John
Kruiper) en ca 60 dorpsbewoners
1. Voorzitter Jan Knijn opent de vergadering om 20.00 uur.
2. Gastsprekers
a. Burgemeester Elbert Roest
introduceert zichzelf en vertelt over ondermeer zijn motivatie om te kiezen voor deze functie in
de mooie gemeente Bloemendaal en vertelt over de naar zijn mening van belang zijnde
ontwikkelingen voor Bloemendaal en met name voor Vogelenzang.
Vanuit de zaal komen vragen van bewoners die in de werkgroep zitten over de herinrichting
Vogelenzangseweg. Volgens hen is toegezegd dat vooraf aan de werkzaamheden een meting zal
plaatsvinden naar geluid, trilling en fijnstof. Nu blijkt, tot enorm ongenoegen van deze mensen,
dat de meting niet wordt uitgevoerd, maar is vervangen door het gebruik van resultaten vanuit
een theoretische model.
De Burgemeester nodigt betreffende bewoners uit om hierover op het gemeentehuis met hem van
gedachten te wisselen.
b. Directeur-bestuurder Vreke van Brederode wonen
vertelt over het beleid van Brederode wonen, de samenwerking met de gemeente en over het
gemeentelijk woonbeleid.
3. Terugkoppeling activiteiten
De Dorpsraad heeft zich in 2017 actief ingezet voor alternatief Duinpolderweg, herinrichting
Vogelenzangseweg, vitaal Vogelenzang, evaluatie woonvisie, openbaar vervoer en vernieuwing
website. Zie ook punt 4 ingekomen stukken.
De Dorpsraad is dringend op zoek naar ten minste twee bestuursleden om de continuïteit te
behouden.
4. Jaarrekening
De nieuwe penningmeester Michael Doden presenteert de jaarrekening. Er zijn geen vragen en de
kascommissie dechargeert de penningmeester. Nieuw lid kascontrolecommissie: Charles Baak.
De voorzitter benut dit agendapunt tevens om de afgetreden penningmeester Peter Barnhoorn te
bedanken voor zijn bijna 10 jarige inzet.
5. Ingekomen stukken
De heer Warbout heeft aan de voorzitter een brief gestuurd waarin hij aan de hand van
voorbeelden zijn ongenoegen uit over de naar zijn mening te weinig actieve Dorpsraad.
De voorzitter nodigt de leden nadrukkelijk uit om, zodra zij de Dorpsraad ergens missen of actie
van de Dorpsraad verwachten, onmiddellijk contact op te nemen met de Dorpsraad. Afhankelijk
van de capaciteit en noodzaak kunnen dan mogelijk prioriteiten worden gesteld.
Enkele leden merken op dat zij juist wel zeer tevreden zijn en van mening dat de Dorspraad goed
en nuttig werk heeft verricht bij met name Vitaal Vogelenzang en herinrichting Vogelenzangseweg.
Aangezien de heer Warbout niet aanwezig is, zal hij worden uitgenodigd op de volgende
bestuursvergadering om verder met hem te overleggen.
6. Sluiting
Voorzitter sluit rond 22.30 uur de vergadering en biedt namens de dorpsraad een drankje aan bij
de bar.

