Waarom deze nieuwsbrief?
Dorpsraad Bennebroek wil u graag informeren over
alle activiteiten waar zij zich door het jaar mee
bezighoudt. Wij praten u even bij over belangrijke
dossiers als de Duinpolderweg en het GGZ terrein.

De Duinpolderweg.
Zoals u wellicht weet is de Dorpsraad fel tegenstander
van de Duinpolderweg. Wij zijn uiterst bezorgd over de
aanleg van deze provinciale weg, zeker als die vlak
ten zuiden van Bennebroek komt. Asfalt, lawaai,
fijnstof en druk verkeer op aanvoerende wegen als de
N208/ Rijksstraatweg zien wij met vrees tegemoet.
DRB heeft zich aangesloten bij Platform NOG (zie
www.geenduinpolderweg.nl), een vereniging van acht
belangengroepen, dorps- en wijkraden, die als
gemeenschappelijk doel heeft om aanleg van de
Duinpolderweg te voorkomen, zeker zo lang nut en
noodzaak niet overtuigend zijn aangetoond.
In april van dit jaar is door de Provincie Noord Holland
een “brede Adviesgroep” ingesteld om zich te buigen
over tracé-alternatieven die onderzocht zouden
moeten worden in de zgn. MER (Milieu Effect
Rapportage). Omdat platform NOG maar één zetel
kreeg aangeboden binnen de Adviesgroep heeft
Dorpsraad Bennebroek besloten om deelname aan
het platform NOG tijdelijk op te schorten (net als de
Natuur en Milieuorganisaties), zodat een zelfstandige
positie binnen de Adviesgroep kon worden
ingenomen.
Na in totaal 8 vergaderingen werd duidelijk dat geen
unaniem advies kon worden uitgebracht aan de
Gedeputeerden van Noord- en Zuid-Holland. De
wensen en ideeën van de (maar liefst 4!)
vervoersorganisaties liepen ernstig uiteen met die van
de Dorpsraad en andere omwonenden.
Uiteindelijk werden een aantal varianten verwerkt in
een advies:

•
Het zgn. Nulalternatief onderzoeken als
volwaardig alternatief: alleen lokale maatregelen.
•
Het Parelalternatief: gespreid maatregelen
nemen, maar ook doortrekken van N206 naar N207.
•
NOG Beter 2.0: gespreid maatregelen nemen,
waarbij zo min mogelijk waardevol gebied wordt
aangetast en optimaal knelpunten worden opgelost):
DRB ondersteunt dit alternatief.
•
Zienswijze Hillegom: o.a. verbinden
N208/Rijksstraatweg met N205 in de
Haarlemmermeer, volgens de zienswijze Hillegom
“liefst zo ver mogelijk naar het noorden” (lees: tegen
Bennebroek aan!!). DRB wijst dit alternatief uiteraard
krachtig af!
•
De Nieuwe N206 (vanaf Tiltenberg bij
Vogelenzang door bollengebied naar de Weerlaan,
vandaar naar de 3 Merenweg en dan via Nieuwe
Bennebroekerweg naar A4).
Wij verwijzen u voor de tracés naar bijgevoegde kaart.
Op 12 oktober a.s. zal door de Staten de definitieve
lijst van alternatieven worden vastgesteld, die zij in de
MER Duinpolderweg willen laten onderzoeken op
effect en haalbaarheid. Wij houden u vanzelfsprekend
op de hoogte van de ontwikkelingen!!

Winkeliers in Bennebroek
In juli 2015 ontvingen de ondernemers aan de
Bennebroekerlaan en de Zwarteweg een brief van de
gemeente Bloemendaal met een aankondiging dat
men de winkelstraten in de gemeente “aantrekkelijker”
wil maken. Daarna was er enige tijd “ radiostilte”,
waarschijnlijk door de discussie over de plaats van de
Albert Heijn in Bennebroek.
Dit voorjaar heeft de gemeente het project weer
opgepakt. Tijdens een “brainstorm” sessie in 't
Trefpunt zijn ideeën uitgewisseld met ondernemers
om het winkelen in Bennebroek aantrekkelijker te
maken. De gemeente zou er mee aan de slag gaan,
maar moest ook erkennen dat het budget niet erg ruim
is. Dit najaar staat een nieuwe ronde van overleg
gepland, de Dorpsraad is nauw bij dit alles betrokken.

Contributie
Door omstandigheden is de contributie voor het jaar
2015 enige tijd geleden pas geïnd. U bent bijna allen
zo vriendelijk geweest deze contributie alsnog te
voldoen, waarvoor onze dank!
In oktober zult u een rekening ontvangen voor de
contributie voor 2016.
Wij verontschuldigen ons voor deze wat verwarrende
gang van zaken!

van GGZ inGeest naar Park Vogelenzang
Vroeger woonden er zo'n 800 cliënten op het GGZ
terrein. Momenteel zijn dat er nog slechts rond de 100.
Dit was reden voor GGZ InGeest om het terrein te
laten ontwikkelen voor andere doeleinden.
Ter voorbereiding op het Stedenbouwkundig Plan
werd een zgn. Focusgroep in het leven geroepen, voor
inspraak en inbreng van belangstellenden en
omwonenden. Ook de Dorpsraad was met 2 personen
in de Focusgroep vertegenwoordigd. Diverse
stedenbouwkundige aspecten, van bestemming van
de gebouwen, tot behoud van het groen, parkeren en
de ontsluiting van het gebied zijn uitgebreid aan de
orde geweest.

voor nieuwbouw. Die nieuwbouw (ca 250
wooneenheden) zal naar verwachting bestaan uit een
aantal appartementengebouwen - sociale woningbouw
- luxe villa's - en mooie rijtjeswoningen.
De Dorpsraad heeft getracht om op positieve en
constructieve wijze inbreng te geven in de
totstandkoming van het plan. Het definitieve
stedenbouwkundig plan zal eind van dit jaar
behandeld worden in de Bloemendaalse
gemeenteraad.

Uw steun is hard nodig!
Als bovenstaande dossiers u aan het hart gaan en als
u net als wij wilt zorgen dat het in Bennebroek groen,
leefbaar en aangenaam wonen blijft, doen wij een
dringend beroep op u, om lid te worden als u dat nog
niet bent, of om nieuwe leden aan te dragen.
Wij willen graag een zo breed mogelijk draagvlak in
onze mooie gemeente en hebben uw steun daarvoor
hard nodig!

Ja, ik word lid van Dorpsraad
Bennebroek,
Naam:……………………………………..
Adres:……………………………………..
Postcode:…………………………………
Woonplaats: Bennebroek, anders……..
email:………………………………………
Uw aanmelding sturen naar:

Het is de insteek van de Dorpsraad geweest om het
parkachtige karakter van het gebied te behouden. Wij
hebben ons sterk gemaakt voor respect voor de
cultuurhistorische waarden van het terrein, de
monumentale status van diverse gebouwen en het
behoud van waardevolle zichtbepalende bomen. Er
wordt nog gediscussieerd over invulling of juist niet
van de historische “zicht-as” van noord naar zuid
(vanaf de kapel naar de watertoren), een punt waar de
Dorpsraad zich hard voor blijft maken.
De monumentale oude zorggebouwen Lokhorst en
Eikenhorst alsmede het hoofdgebouw (alle
gemeentelijk monumenten) zullen als eerste
getransformeerd worden tot appartementen. De sloop
van andere oude zorgpanden -waaronder Duinoord- is
voltooid en de grond zal bouwrijp gemaakt worden

Dorpsraad Bennebroek
Grote Sparrenlaan 4
2121CZ Bennebroek
Of stuur een mailtje naar:
info@dorpsraadbennebroek.nl
De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,-

