Verslag denktankbijeenkomst 24 januari 2018
Afmeldingen: Marco, Theo, Dorien, Luus, Fons en Peet (afgemeld tijdens de vergadering)
Mededelingen:
 Nienke heeft zich teruggetrokken uit de denktank en is ook uit de mailgroep gehaald
 Volgende maand (februari) start het werk aan de bruggen achter Gravin Adahof. De aannemer
gaat nog communiceren naar de omwonenden
 In de commissie is het besluit over de fietsbrug vanuit park Vogelenzang behandeld. Het laatste
woord is er nog niet over gesproken, maar het ziet ernaar uit dat het advies aan de ontwikkelaar
wordt dat de fietsbrug er niet hoeft te komen
1. Vogelenzangseweg
Vincent Hoogeland bedankt de ontwerpgroep voor hun input. Hij licht de stand van zaken over de
herinrichting Vogelenzangseweg toe. Er loopt op dit moment nog 1 bezwaar. De aanbesteding sluit
op 26 januari. Daarna volgt gunning/ besluitvorming en gesprekken met de aannemer. De aannemer
organiseert een informatiebijeenkomst in het Dorpshuis voordat het werk start.
Wat de gemeente van de aannemer verwacht:
- Ideeën over omgaan met huisvuil
- Oplossingen voor laden en lossen voor ondernemers
- Bereikbaar houden van huizen voor minder validen of mensen die slecht ter been zijn
- Inpassing in ontwikkelingen binnen Vitaal Vogelenzang
De gemeente daagt de aannemer uit om ons tegemoet te komen over een aantal doelstellingen:
- Hoofddoel: het project zo voorspelbaar mogelijk te maken en zo min mogelijk overlast te
veroorzaken. Door o.a. tijdig uit te leggen wat ze gaan doen en hoe, open en eerlijk te
informeren.
- Hoe gaat de aannemer bewoners en ondernemers tevreden houden? Denk aan alternatieve
parkeergelegenheid bijvoorbeeld
- Meewerken aan een optimale samenwerking
- Hoe gaan we om met hinder van doorgaand verkeer?
De omleidingen worden geplaatst op het moment dat de bomen worden gekapt. Deze worden in 5
fases gekapt en dit duurt 5 dagen. De aannemer die gaat kappen is de firma Mense. Dit is een andere
aannemer dan voor de herinrichting. Als de kap klaar is blijven de omleidingsroutes staan. Ook als de
herinrichting later start.
Vragen en toezeggingen:
- Een oplossing voor de bus gaat de gemeente nog naar kijken, maar dit heeft zeker de aandacht.
De bus kan enkele weken niet rijden via de normale route.
- Er komt extra focus op de nieuwsbrief. Die verschijnt straks waarschijnlijk wekelijks.
- Ideeën om de gekapte bomen te recyclen in nuttige dingen voor Vogelenzang: In principe
worden de gekapte bomen door de aannemer verwijderd en verwerkt. Advies: neem t.z.t.
contact op met de aannemer voor een eventuele uitzondering voor het goede doel
2. Proces Vitaal Vogelenzang
- Eindpunt van deze fase is 5 juli 2018 (vergadering raad)
- Wat er nog moet gebeuren:

o

o

o

De 5 verkavelingsschetsen worden teruggebracht naar 2 schetsen die inhoudelijk
verschillen. Uit de reacties is een duidelijke voorkeur gebleken voor schets 1 waarbij het
IKC op de huidige plek blijft. De Provincie is gecharmeerd van de concentratie van
voorzieningen in het gebied achter het Dorpshuis en woningbouw op de plek waar nu het
IKC zit, want ze willen een geleidelijke overgang van stedelijk naar landelijk gebied.
Markttoets van de 2 schetsen met variaties in type woningen. Het bureau helpt ook met
het verfijnen van de schetsen. In de markttoets wordt het hele plangebied meegenomen.
Het onderzoek heeft een doorlooptijd van 3 maanden. Mogelijk moeten door enkele
partijen in de denktank ook (financiële) bouwstenen worden aangeleverd. .
Parallel aan de markttoets vinden nog een bijeenkomst met denktank en omwonenden ,
een dorpsbrede bijeenkomst en –peiling plaats. Naar aanleiding daarvan krijgen we een
indicatie van draagvlak voor een variant van één van de twee schetsen.
Verzoek om getrapte communicatie waarin duidelijk wordt wanneer wat wordt
besproken. Er is behoefte aan duidelijkheid over de locatie en het aantal woningen en aan
heldere communicatie.

3. Dorpscoördinator – Jony Meekel
Jony is 4 uur per week beschikbaar en heeft 3 doelen:
- Afstemming in de bestaande activiteiten vinden
- Activiteiten zo goed mogelijk op de agenda zetten
- Zo zichtbaar mogelijk worden binnen Vogelenzang om o.a. een beeld te krijgen van bijvoorbeeld
eenzame mensen.
Jony gaf aan dat het fijn is om te weten dat heel veel lijntjes eigenlijk al lopen zonder dat veel
inwoners dat weten. Er zijn 50 mensen die niet meer door de Zonnebloem konden worden geholpen.
Van deze groep is inmiddels iedereen aangemeld bij Welzijn Bloemendaal. Er worden dus geen grote
groepen verwacht die buiten zicht blijven. Verwacht wordt begin februari meer duidelijkheid te
kunnen geven hierover.
Er zijn eind vorig jaar 2 aanvragen gedaan bij Bloemendaal Samen:
- De INVO is goedgekeurd en de eerste verschijnt in maart
- De tablets zijn afgewezen, maar er wordt nu geprobeerd om 20 (i.p.v. 10) tablets beschikbaar te
stellen via WMO gelden.
Door de beperkte uren is het helaas niet mogelijk om andere activiteiten op te pakken, buiten de 3
doelen om. Er wordt wel gekeken wat er in de toekomst mogelijk is.
Aanspreek mogelijkheden: de eerste keer zit Jony in het dorpshuis. Fijn om te horen dat ze ook in de
Voghelsanck en de school welkom is.
4. Korte termijn maatregelen
- Keet 15+: keet met opening erin is geregeld, de verft is besteld en het bord met huisregels is
gemaakt in overleg met de jongeren en de wijkagent. Er moet echter ook een ondergrond
komen en verlichting in en om de keet. Ook is er een vergunning aangevraagd voor het plaatsen
van de keet. De ondergrond, verlichting en vergunning kosten extra geld. Naar verwachting
komen de kosten dus op €5.000-€5.500, wat meer is dan vorig jaar berekend.
Idee: is het mogelijk om de verlichting te regelen via zonnepanelen?
- De school heeft de laatste maanden meer overlast van hangjongeren en is aan het kijken naar
camera’s of musquito’s. De Voghelsanck en het dorpshuis geven aan ook last of zorgen te

-

hebben. Is het mogelijk dit gezamenlijk op te pakken? Jony neemt contact op met de
jongerenwerkers
Idee om een social sofa te maken in het dorp: een betonnen bank met mozaïek voor
verschillende doelgroepen uit het dorp om de doelgroepen met elkaar te verbinden.
ZebraZorg zoekt nog naar financiering van nieuw asfalt voor de oprit die steeds slechter wordt.

5.
-

Dorp brede voorjaarsbijeenkomst
2 doelen: gezellig en informatief
Bijeenkomst organiseren als er stappen zijn gezet met de markttoets etc.
Hele dorp uitnodigen op locatie Zebra-Zorgboerderij

-

6. Rondvraag
- Rein: heeft gesprek gehad met SportSupport. Wat zij al doen is ook te combineren met
activiteiten van school etc. Voorstel om Tim Joon een keer uit te nodigen voor de vergadering.
Tim heeft ook veel contact met jongerenwerk. Als voetbalvereniging gaan ze sowieso verder in
gesprek met SportSupport.
- Teylingerweg: de doodgereden kat heeft veel losgemaakt. De dader is met hoge snelheid
doorgereden. Borden neerzetten heeft weinig zin, maar er is afgesproken dat er (ook i.h.k.v. de
herinrichting Vogelenzangseweg) meer aandacht aan besteed gaat worden.
Idee: 30KM zone stickers aanschaffen en uitdelen die iedereen zelf op rolcontainers, potten en
lantaarnpalen kan plakken.
- Er is ook geld beschikbaar gesteld door Bloemendaal Samen voor een Repair café. Eens in de 2
maanden wordt dit georganiseerd voor Vogelenzang en Bennebroek in het dorpshuis van
Vogelenzang.
Actiepunten:
- Leonie maakt een masterplanning, waar ook inspreekmomenten voor betrokkenen en
omwonenden in staan. Ook staat het moment waarop de 2 ‘doorontwikkelde’ schetsen met de
denktank worden besproken gepland. De planning wordt uiterlijk 2 februari rondgestuurd.
- Verzoek aan verenigingen en betrokkenen om ledenaantallen en cijfers klaar te hebben zodat de
lijntjes met het onderzoeksbureau zo kort mogelijk kunnen zijn.
- Leonie gaat op een rijtje zetten wat er nog over is aan budget voor korte termijn maatregelen en
wat er nog open staat aan ideeën van vorige keren. Daarna komt er een herhaal oproep voor
initiatieven.
- Noor stuurt een mail rond met de vraag om e-mail adressen te mogen publiceren en om
iedereen in de geadresseerde balk te plaatsen (i.p.v. de BCC).
Op 8 februari komt de werkgroep Welzijn & Zorg voor het eerst bij elkaar.

