
Notulen algemene ledenvergadering  

Buurtvereniging Bloemendaal-Noord van 28 maart 2019 

19:30 uur in het gebouw van de Petanque Club d’ Orion aan de Bergweg 5 in 

Bloemendaal  

Aanwezig 11 leden en twee gasten (getekende presentielijst in administratie aanwezig)  

 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

Geen ingebrachte punten door de leden. 

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (5 februari 2018)  

Notulen van de voorgaande vergadering vastgesteld zonder wijzigingen. 

4. Mededelingen  

Geen mededelingen 

5. Jaarverslag 2018  

Voor het jaarverslag wordt een toelichting gegeven door de verschillende 

werkgroepleden. 

Werkgroep leefklimaat & HBS  

Marlouk Alders geeft namens de werkgroep leefklimaat & HBS aan dat de huidige situatie 

in het afgelopen jaar tot frustratie heeft geleid voor de werkgroepleden. Herhaaldelijk is 

er melding gedaan van overlast, gesprekken zijn gevoerd, maar het heeft niet geleid tot 

een verandering van de situatie. Daarbij is niet gehandhaafd door de gemeente. 

Afspraken die een jaar eerder zijn gemaakt tussen de buurtbewoners en HBS worden niet 

nagekomen. Wel zijn er zijn omgevingsmetingen gedaan ten aanzien van de 

geluidsoverlast; deze overschrijden de norm, maar de gemeente heeft nog geen vervolg 

hieraan gegeven, anders dan de belofte dat er weer een gesprek wordt gevoerd in de 

nabije toekomst. 

Het bestuur heeft vervolgens hierop geanticipeerd en besloten om een WOB verzoek in te 

dienen bij het college inzicht in de feiten te krijgen. Het doel is om een helder beeld te 

krijgen over de inmiddels jarenlange overlast en de rol van de gemeente hierin. 

Vervolgstappen kunnen hier logischerwijs in de toekomst uit voortvloeien.  

 

Werkgroep Euphrasia/ Dennenheuvel 

Zoals beschreven in het jaarverslag. Het inmiddels door het college vastgestelde 

bestemmingsplan staat op de agenda van de commissie bestuur en middelen van 4 april 

2019. Het bestuur zal aan de leden van de raad vragen om dat een maand op te 

schorten, zodat op een beeldvormende avond degenen die een zienswijze hebben 

ingediend nog kunnen reageren op de nota van zienswijze en het aangepaste plan. 

 

6. Jaarrekening 2018, verslag kascommissie, vaststelling, decharge  



De kascommissie adviseert de leden de jaarrekening 2018 vast te stellen en aan het 

bestuur decharge te verlenen. Aldus wordt besloten. 

7. Begroting 2019  

Er is een kleine negatieve begroting voor 2019. Primaire reden is de verwachte minimale 

uitgaven, en het voornemen om ook dit jaar geen contributie- inning te doen. Er is kort 

gezegd nog een voldoende om komende uitgaven te dekken. Mocht er in de toekomst 

weer aanleiding zijn om wel tot contributie- inning over te gaan dan kan dat. 

8. Zienwijze ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel, stand van zaken 

Zie hiervoor. 

9. WOB-verzoek inzake HBS  

Het college heeft na twee keer uitstel de gevraagde gegevens nog niet verstrekt. Op 1 

april gesprek met de burgemeester met delegatie van het bestuur en drie ambtenaren op 

zijn verzoek.  

10. Benoeming leden kascommissie   

Marlouk Alders wordt herbenoemd en Rob Smit wordt benoemd tot lid. 

11. Samenstelling van het bestuur  

Op voordracht worden Bernadine van Kessel en Govert van Opbergen benoemd tot 

bestuurslid. 

Daarnaast geeft de voorzitter aan zijn eigen rol ter beschikking te stellen, er is geen 

belangstelling van de leden om deze rol in te vullen. De voorzitter blijft aan. 

12. Rondvraag  

Er wordt gevraagd of er een duidelijk signaal vanuit de buurtvereniging dient te gaan 

naar de eigen gemeenteraad ten aanzien van de plannen van F1 races bij buurgemeente 

Zandvoort; dit wordt aangenomen door de overgrote meerderheid van de aanwezigen.  

Er wordt nogmaals aangegeven dat het weldegelijk van belang is dat wanneer 

buurtgenoten last ervaren van HBS dit ook doorgeven (melden) aan de politie. Elke 

melding telt, en numerieke impact is weldegelijk van belang voor politie om keuze te 

maken voor actieve handhaving.  

13. Sluiting  

Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun interesse en komst. In het bijzonder de inzet 

van de drie betrokken leden; Bernadine van Kessel, Marlouk Alders en Rob Vermeulen. 

Sluiting om 21.00 uur. 
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