Vitaal Vogelenzang denktank 21-2-2018
1. Opening en mededelingen
Aantal afmeldingen, maar meeste mensen zijn aanwezig.
2. Verslag 24-1-2018 vaststellen
Verslag vastgesteld zonder opmerkingen.
3. Kennismaken en korte presentatie SportSupport
SportSupport is al actief in onder meer Haarlem, Hillegom, Bloemendaal en Heemstede.
Sportstimulering kan op diverse manieren:
 Valpreventie workshops voor verschillende doelgroepen
 Sport voor dementerende ouderen
 Verenigingsondersteuning
 Buurtsportcoaches: voeren gemeentelijk beleid uit. Bloemendaal heeft als gemeente
een hogere subsidie aangevraagd en gekregen dan vorig jaar. Sportsupport was nog
niet actief in Vogelenzang, maar gaat daar nu verandering in aanbrengen. Eis van
gemeente is samenwerking opzetten met Vogelenzangse organisaties. Buurtsportcoach
is al actief voor talenten op het IKC.
SportSupport kan ook iets betekenen bij de aanpak van vandalisme en hangjongeren.
Er lopen al verschillende projecten met Welzijn Bloemendaal samen.
Idee vanuit voetbal: sportpas samen met tennis om in de zomer bij beide verenigingen te
kunnen sporten.
Vraag Wat is het aanbod als er geen voetbalseizoen is?
SportSupport kan ook ondersteunen bij het vinden van een trainer. Er kan een trainer voor
beperkte uren in dienst komen van een vereniging, waarbij 20% door de vereniging betaald
moet worden.
Vanuit de denktank wordt aandacht gevraagd voor doelgroep met kleinere inkomens. Advies
is om eerst uit te zoeken of daar daadwerkelijk een behoefte ligt.
Idee bootcamp plein integreren bij sportvelden.
4. Korte termijn maatregelen
Toevoeging korte termijn maatregelen:
 zwerfvuil, graag een plek waar dit opgeruimd kan worden: Leonie neemt dit op met
collega vanuit de gemeente.
 Tim: SportSupport organiseert afvalruns met scholen. Misschien met IKC de
Paradijsvogel in de toekomst?
 School heeft een kunstproject/opruimactie: onderwijselement van natuur, in
maart/april. Wordt al opgepakt door school en zebrazorg met subsidie door de
gemeente.
Voor het stemmen over de korte termijn maatregelen worden de maatregelen beoordeeld op
een zo groot mogelijk positief effect op de leefbaarheid van een grote groep Vogelenzangers
 Keet 15+: kan begonnen worden met schilderen. Er wordt ook (buiten)verlichting
aangelegd.
 Musquitos: als beveiliging voor het voorkomen van vernielingen aan voorzieningen
rondom de parkeerplaats. Kosten: ca. € 1.250, Asfalt: oude offerte is 12.000€. Er is nog geen nieuwe offerte. Met 1/3 zijn ze al
geholpen.




Introductie Jony (dorpscoördinator): de wijk in ipv inwoners laten komen. Geld voor
PR en herkenbaarheid. Ca €300,-. Insteek is eenzaamheid onder iedereen.
Mozaïekbank: Maximaliseren op €7.500,-. Mandy gaat dan ook fondsenwerving doen.
Deel van kosten kunnen we wellicht aanvragen bij Bloemendaal Samen. En ook
subsidie aanvragen via OranjeFonds en/of VSB, Ruigrokstichting.

Samenvatting Fons:
initiatiefnemers leveren begroting aan voor volgende vergadering. Is voorwaarde voor
akkoord.
 Sportsupport: €5.000
 Zorgboerderij: €4.000
 Mozaïekbank: €6.000
 Musquitos: €1.250
 ‘Snipperwerk’: €1.000
Iedereen is akkoord met deze verdeling van het budget.
Openstaande korte termijn maatregelen
Stickers 30 KM zone: Dorien heeft 150 stickers liggen. Opgestuurd vanuit Veilig Verkeer
Nederland. Vanaf 19 maart heeft de school een verkeersweek. Veilig Verkeer Nederland heeft
nog meer acties en activiteiten. Leonie vraagt meer info over remproef demonstratie.
5. Verkavelingsschetsen
Ruud geeft aan dat voor omwonenden van belang is: waar komen welke woningen en hoeveel
worden het er? Wat is een minimaal aantal woningen om kostendekkend te zijn?
Akro gaat met de 2 schetsen aan de slag: 1 met bestaande stenen, 1 met concentratie van sport
aan de buitenrand. Per schets gaan zij 2 varianten doorrekenen: 1) uitgaand van
woningbouwprogramma dat meeste bijdraagt aan vitaliteit, 2) markttechnisch grootste
verkoopbaarheid, optimaal aansluiten bij vraag uit de markt. Focus ligt op schets 1. Schets 2
is om verschil in investeringen, opbrengsten en haalbaarheid aan te geven. In deze fase van
het project bepalen we niet waar de woningen exact komen. We werken met een zogenaamde
bouwvlek. Na goedkeuring door de raad voor fase 3 kunnen we verder en gaan we aan de slag
met een stedenbouwkundig plan en een nieuw bestemmingsplan. Inclusief
participatiemomenten.
Wanneer kan de denktank nog aanhaken om ons gezamenlijke doel te bewaken? Leonie komt
gedetailleerd hierop terug. De behandeling van de woonvisie in de raad op 8 maart is geen
beperkende factor om van start te gaan. De denktank wil feedback geven op de
woningbouwprogramma’s waar Akro mee gaat rekenen en of de definitie van vitaliteit van
Akro klopt met die van de denktank.
Leonie maakt met Akro een planning voor ontmoeting met denktank, brede bijeenkomst en
peiling. Mogelijk wil Akro een uur samenzitten met een aantal sleutelfiguren van de denktank
om ideeën en beelden af te stemmen.
Denktank wil liever iets later naar de raad als daarmee kwaliteit en draagvlak behouden
wordt.
6. Beeldvormende avond raad in Vogelenzang?
Is afgesproken als onderdeel van besluitvorming van fase 2. Leonie gaat in gesprek met de
griffie om dit in te plannen.

7. Rondvraag
Vitaal Vogelenzang is een pilotproject voor de invoering van de omgevingswet. Dit betekent
dat het een voorbeeldproject is voor andere projecten qua aanpak en participatie.

