
 1 

        
  
Verslag van de Klankbordgroep vergadering Ontwerp ons Derp 
 
Datum/locatie : 31 oktober 2011 om 14.00 uur in De Stoop in Egmond aan Zee 

Aanwezigen        : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezigen met 
afbericht : 
 
 
 
 
 
Afwezigen zonder 
afbericht             : 

De heer C. Zwart, Bewonersvereniging De Parel 
De heer J. van Amstel, Ondernemersvereniging Eendracht 
De heer A. Baltus, Stichting Historisch Egmond                 
De heer H. Genet, Stichting Historisch Egmond  
 
De heer A. Hietbrink, wethouder gemeente Bergen 
De heer A. van Leeuwen, projectleider Plannen & Projecten gemeente 
Bergen 
Mevrouw Ch. Suyderhoud, project assistent Plannen & Projecten 
gemeente Bergen 
De heer W. Taal, wijkcontactfunctionaris Wijkgericht Werken gemeente 
Bergen 
 
Mevrouw H. Weel, Bewonersvereniging De Parel 
De heer J. Snijder, Bewonersvereniging De Parel 
Mevrouw R. Koppedraaier, Bewonersvereniging De Parel 
De heer P.B. Antoons, Ondernemersvereniging Eendracht 
De heer H.J. Wiegers, Vereniging Egmond aan Zee 
Mevrouw P. Vijn-Hofstede, WMO Adviesraad 
 
De heer R. Mannaert, Ondernemersverenging Eendracht 
De heer G. Sloot, Horeca nl 
De heer Th. Schrijver, WMO Adviesraad 

 

Opsteller : 

 

Mevrouw Ch. Suyderhoud 

Onderwerp : Projectfasering project Ontwerp ons Derp en samenstelling 
Klankbordgroep per project. 

____________________________________________________________________________ 

 
14.00 uur: Opening door de heer A. Hietbrink, wethouder 
 
Nadat de aanwezigen zich hebben voorgesteld licht de heer Hietbrink het doel van de 
bijeenkomst van deze middag en waarom daarvoor de leden van de huidige Klankbordgroep zijn 
uitgenodigd, toe. In 2009 is veel gedacht en gesproken over de mogelijke invulling van het project 
Ontwerp ons Derp. Voor de planuitwerking zijn verschillende ideeën gepresenteerd aan de 
Klankbordgroep. Het college heeft besloten om Ontwerp ons Derp gewijzigd voort te zetten, zoals 
ook te lezen is in de bij de uitnodiging voor deze bijeenkomst meegezonden Memo van het 
college aan de raad van 11 oktober 2011.  
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Hierin wordt de stand van zaken van het project Ontwerp ons Derp uiteengezet. Gelet op de 
gewijzigde aanpak is behoud van deze klankbordgroep, in deze samenstelling niet wenselijk. 
Deze wordt opgeheven en vervangen door twee nieuwe klankborgdroepen voor de 
planontwikkeling van De Werf en het Watertoren terrein 
De overige onderwerpen die in de memo aan de orde komen licht de heer Hietbrink nader toe.  
 
De destijds geplande werkzaamheden aan het Pomplein, het Burgemeester Eymaplein, de 
Voorstraat en het Westeinde zijn inmiddels grotendeels afgerond. Een parkeeronderzoek voor 
Egmond aan Zee wordt uitgevoerd. De resultaten kunnen gebruikt worden bij de 
herinrichting/herontwikkeling van de Werf.  
Het  opstellen van een integrale structuurvisie voor Egmond aan Zee is op dit moment niet 
wenselijk gelet op de discussies over het Watertoren- en het Van Balen terrein en later over de 
Trompstraat.  
 
De heer Zwart merkt op dat stedenbouwkundige de heer Aad Trompert vorig jaar plannen heeft 
getoond voor onder andere de bowling, en een visie voor de werf. Hij vraagt zich af in hoeverre die 
nog actueel zijn: velen van de toen aanwezigen waren het niet eens met die plannen, vooral die 
voor de werf. Hij stelt voor om niet terug te kijken, maar juist vooruit te zien. 
De heer Hietbrink antwoordt dat de heer Trompert goed werk heeft geleverd, maar dat de 
destijds getoonde plannen in relatie tot de gewijzigde aanpak bezien worden. Het doel van de 
Klankbordgroep is duidelijk: die is er voor input voor de gemeente.  
De heer Zwart is van mening dat er voorheen te weinig met de Klankbordgroep is 
gecommuniceerd en stelt het op prijs om in de toekomst beter te worden geïnformeerd. 
De heer Hietbrink zegt toe dat te zullen doen en verzoekt de aanwezigen aan de gemeente te 
laten weten als zij van mening zijn wanneer dat niet zo is. 
De heer Van Amstel vindt een nieuwe samenstelling van de Klankbordgroep prima. Hij heeft 
bijvoorbeeld een ander belang bij de ontwikkelingen van het Watertorenterrein dan anderen. Hij 
geeft aan deel te willen uitmaken van een nieuwe Klankbordgroep. 
De heer Genet is het met de heer Van Amstel eens. Naar aanleiding van punt 5 (parkeerbeleid op 
structuurvisieniveau) van de memo merkt hij op dat eerdere wethouders altijd hebben 
voorgestaan om een paar honderd parkeerplaatsen te realiseren onder een op te richten 
sportcentrum en vraag zich af hoe dat zich verhoudt tot een structuurvisie. 
De heer Hietbrink mist een integrale aanpak voor parkeren door het uitstellen van een 
structuurvisie en heeft dan ook geen duidelijk inzicht in de parkeerdruk in Egmond aan Zee. Om 
dit op te vangen is een parkeeronderzoek uitgezet. Hij stelt voor om de resultaten hiervan af te 
wachten. 
De heer Baltus vindt de opzet van twee projecten prima. Hij pleit er voor de werf zó in te richten 
dat de parkeerplaatsen worden behouden door middel van een parkeergarage of een bouwwerk 
er boven op. 
 
De heer Hietbrink stelt voor de discussie en communicatie tijdens deze bijeenkomst te beperken 
tot twee projecten: 1. de Werf, de Bowling/Kennedyflat en de Geveerde Kikker en 2. het 
Watertoren-, Van Balen terrein en V.V. Egmondia.  
Voor de plannen van vorig jaar voor deze onderwerpen was weinig draagvlak. Het toen 
verschenen krantje en de gehouden tentoonstelling hebben twee schetsen opgeleverd.  
Inmiddels is een sloopvergunning afgegeven voor de bowling. Er is sprake van realiseren van een 
restaurant/disco op het na sloop vrij te komen perceel, maar hiervoor is nog geen plan bij de 
gemeente ingediend. 
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De nieuwe Klankbordgroep voor de realisatie van de werf wordt overigens ook gevraagd een 
mening te geven over de Pinck, het KNRHM gebouw en het verplaatsen van de Geveerde Kikker 
naar de werf. Dreefbeheer, iemand van de omwonenden, bijvoorbeeld van de VVE van de 
Kennedyboulevard, en wellicht een bewoner van de overkant moeten wel bereid zijn mee te 
denken en werken aan de ontwikkelingen van de werf. 
 
In relatie hiermee merkt de heer Zwart op dat de hoofdafgang behoorlijk is veranderd, ook door 
toedoen van paviljoen De Uitkijk, die geen ruimte wil inleveren. Zelfs de badgasten klagen dat het 
zicht naar de zee weg is vanuit de Voorstraat. 
 
Opgemerkt wordt geen deelnemers op persoonlijke titel voor de nieuwe Klankbordgroep uit te 
nodigen, maar vertegenwoordigers van verenigingen. 
Voor de nieuwe Klankbordgroep voor de Werf, Bowling/Kennedyflat en de Geveerde Kikker 
kunnen dat zijn: 

- De Parel (de heren Zwart en Weel en mevrouw Koppedraaier) 
- Strandexploitanten (de heer R. Koele) 
- Ondernemersvereniging Eendracht (de heer J. van Amstel) 
- Horeca namens de Eendracht (de heer P.B. Antoons) 
- Pinck 
- Kennedyflat 
- KNRM 
- Stichting Historisch Egmond (de heer A. Baltus) 
  

De heer Van Leeuwen zegt toe een voorstel voor de samenstelling van deze nieuwe 
Klankbordgroep te doen en huidige en potentiële deelnemers van de Klankbordgroepen hierover 
per brief te informeren. 
Hij stelt voor om aan de hand van een Plan van Aanpak en inventarisatie van het beschikbare 
materiaal (ontwerpen e.d.) voor de werf en de Geveerde Kikker een gesprek aan te gaan met de 
nieuwe Klankbordgroep. Een concept van het Plan van Aanpak kan eind van dit jaar/begin 
volgend jaar gereed kan zijn. In het eerste kwartaal van 2012 komt de nieuwe Klankbordgroep dan 
bij elkaar. De heer Van Leeuwen merkt op dat er door de gemeente nog geen standpunt is 
ingenomen over eventuele functies voor de Geveerde Kikker omdat eerst een andere locatie moet 
worden gevonden. Hoewel het college al een standpunt heeft ingenomen voor verplaatsen naar 
de werf is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tegen verplaatsing van de Geveerde Kikker.  
 
Het tweede project betreft de Watertoren-, het Van Balen terrein en V.V. Egmondia.  
De heer Hietbrink meldt dat de Provincie eventueel bereid is mee te werken aan voorzieningen 
op het Van Balen Terrein in de vorm van in ieder geval een sporthal en mogelijk een (subtropisch) 
zwembad, en de ecologische hoofdstructuur in ere houden. Er komt een advies van RO hierover. 
Bezien wordt de mogelijkheid om het Van Balen terrein aan te kopen. Er is grondonderzoek 
gedaan en inzicht verkregen in de kosten van sanering. Nadat de raad in januari/februari 2012 
hierover is geïnformeerd wordt gecommuniceerd met de Klankbordgroep. Daarvoor is nog niet het 
niveau van inzicht zoals bij de Werf, en is het derhalve niet zinvol om voor dit project al een 
Klankbordgroep in te stellen. 
De heer Genet is bij een bijeenkomst van Zuiderduin geweest over de plannen voor de realisatie 
van een zwembad aldaar en stelt dat de algemene mening is dat men daar niets in ziet. Volgens 
hem wil men een openbaar zwembad op het Egmondia terrein. 
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De heer Hietbrink wil de mogelijkheid bezien om de bewoners en ondernemers in de 
gelegenheid te stellen om hun mening te uiten over een zwembad, de aankoop van het Van Balen 
terrein en als dat niet lukt, wat er dan gebeurt met dat terrein, en wijst op de mogelijkheid om in te 
spreken bij de raadscommissie van januari 2012, waarna een informatiebijeenkomst voor 
bewoners kan worden georganiseerd in februari 2012. 
____________________________________________________________________________ 
 
15.15 uur: De heer Hietbrink dankt een ieder voor aanwezigheid en inbreng en sluit de 
bijeenkomst. 
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Verslag van de Klankbordgroep vergadering De Werf e.o. 
 
Datum/locatie : 23 februari 2012, 15.00 uur in restaurant Van Speyck, Egmond aan Zee 

Aanwezigen        : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezigen met 
afbericht : 
 
 
 
Afwezigen zonder 
afbericht             : 

De heer C. Zwart, Bewonersvereniging De Parel 
Mevrouw H. Weel, Bewonersvereniging De Parel 
Mevrouw R. Koppedraaier, Bewonersvereniging De Parel 
De heer R. Coule, Paviljoenhouders 
De heer M. Gooijer, Paviljoenhouders 
De heer J. Sander, St. De Egmonder Pinck 
Mevrouw G. Gordon, VVE Kennedyflat 1 
De heer W. Kan, VVE Kennedyflat 2 
De heer H. te Gussinklo, VVE Flat Westkust 
Mevrouw S. von Benckendorff, De Geveerde Kikker 
De heer J. Sterkenburg, KNRM 
De heer G. Zwart, KNRM 
De heer W. Visser, Egmondse Reddingsbrigade / KNRM 
De heer R. Zentveld, Egmondse Reddingsbrigade 
De heer A. Hietbrink, wethouder gemeente Bergen 
De heer A. van Leeuwen, projectleider Plannen & Projecten gemeente 
Bergen 
De heer W. Taal, wijkcontactfunctionaris Wijkgericht Werken gemeente 
Bergen 
 
De heer S. van Dam, vormgever gemeente Bergen 
Mevrouw Ch. Suyderhoud, project assistent Plannen & Projecten 
gemeente Bergen 
De heer F. Mens, VVE Flat Westkust 
 
De heer R. Mastenbroek, Dreef Beheer / VVE Kennedyflat 2  
De heer J. van Amstel, Ondernemersvereniging Eendracht 
De heer P.B. Antoons, Ondernemersvereniging Eendracht 
De heer J. Osinga, St. Historisch Egmond 
 

Opsteller : De heer A. van Leeuwen 

  

_________________________________________________________________________ 

1. Opening en vaststelling agenda 
De heer Hietbrink heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. In een 
voorstelrondje krijgen de aanwezigen gelegenheid zich voor te stellen. De heer Hietbrink 
constateert dat de klankbordgroep vrij groot is en dat hij na afloop wil bepalen of deze grootte 
werkbaar is.  
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2. Mededelingen 
De heer Visser geeft aan dat de KNRM hun botenhuis graag ter beschikking stelt voor een 
volgende vergadering.   
 
3. Ontwerp ons Derp 
De heer Hietbrink geeft een toelichting op de ontwikkelingen rondom Ontwerp ons Derp. Het 
college heeft gekozen voor een gewijzigde aanpak en de gemeenteraad hierover geïnformeerd 
met een memo, dat ook de klankbordgroep ontvangen heeft. Het actualiseren van de 
structuurvisie uit 2000 wordt voorlopig niet voortgezet. In plaatst daarvan worden enkele 
ontwikkelingen als projecten concreet uitgewerkt. De eerste hiervan is de locatie van De Werf e.o. 
De gemeente heeft wel een parkeeronderzoek voor Egmond aan Zee uitgevoerd aangezien de 
effecten van de projecten op parkeren voor de gehele kern beoordeeld moeten worden. De heer 
Hietbrink licht toe dat het bestemmingsplan voor Egmond aan Zee is vastgesteld en nu de 
beroepstermijn loopt. Hij benadrukt dat de evaluatie van het strandbeleid een apart traject kent en 
niet mag overheersen in dit overleg van de klankbordgroep. 
De rol van de klankbordgroep wordt toegelicht door de heer Hietbrink. De mening van de leden 
wordt betrokken bij de besluitvorming door het bestuur, maar formele bevoegdheden heeft de 
klankbordgroep daarin niet. 
 
4. Plan van Aanpak ‘De Werf e.o.’ 
De heer Van Leeuwen geeft een toelichting op het plan van aanpak. Hij geeft aan dat de leden 
een versie hebben ontvangen waarin de financiële paragraaf nog niet verwerkt was. Dit heeft te 
maken met het feit dat het plan van aanpak nog niet door het college was goedgekeurd op het 
moment van verzending. Inmiddels heeft het college het document vastgesteld. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen op het plan van aanpak. 
 
5. Bruikbaarheid onderzoeken en studies 
Aan de hand van handouts wordt getoond welk materiaal uit voorgaande studies mogelijk gebruikt 
kan worden bij de planuitwerking voor de Werf e.o. De getoonde documentatie betreft 
studiemateriaal dat niet formeel bestuurlijk is vastgesteld. 
 
De heer Hietbrink vraagt de aanwezigen of zij de volgende vragen kunnen beantwoorden: 
1. Hoe wordt het parkeren op de Werf ervaren? 
2. Hoe wordt aangekeken tegen de bestemming horeca 3 voor de voormalige bowlinglocatie? 
3. Welke problemen worden nu ervaren in relatie tot de Werf? 
4. Wat zijn de individuele wensen? 
 
Ad1. Hoe wordt het parkeren op de Werf ervaren?  
- De parkeervoorziening moet behouden blijven. 
- Mogelijk dat deze in omvang (kleiner) iets kan wijzigen. 
- De parkeersituatie moet verbeterd worden. 
- Het aanzicht en uitstraling moet verfraaid worden. 
- De zichtbaarheid van de strandafgang moet duidelijker. 
- Een nieuwe ondergrondse parkeervoorziening bij de Kennedyflat is mogelijk een alternatief. 
- Een nieuwe ondergrondse parkeervoorziening bij de Kennedyflat mag niet het uitzicht van 

bewoners beïnvloeden. 
- Snelheid op boulevard moet naar beneden. 
- Voorstraat moet doorgetrokken worden naar strandafgang. 
- Verbeter de fietsenstalling; geen dranghekken. 
- Geen bootjesstalling op de Werf. 
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- Parkeervoorziening mag uitrukken KNRM niet belemmeren. 
- Bij de tennisbanen kan mogelijk ook een parkeervoorziening gerealiseerd worden. 
 
Ad2. Hoe wordt aangekeken tegen de bestemming horeca 3 voor de voormalige Bowlinglocatie?  
- Nieuwbouw van de bowlinglocatie moet dezelfde omvang (of kleiner) krijgen. 
- Er is geen behoefte aan een disco (horeca 3) in Egmond aan Zee. 
- Horeca 3 heeft een verkeersaantrekkende werking. 
- Een panoramisch restaurant kan mooi zijn op deze plek. 
 
Ad3. Welke problemen worden nu ervaren in relatie tot de Werf? 
(Voor deze vraag wordt ook verwezen naar ad1.) 
- Egmond aan Zee is de vierde badplaats van Nederland, maar dat komt onvoldoende tot uiting; 

herinrichting van de Werf e.o. kan hieraan bijdragen. 
- Het hoogheemraadschap heeft strenge regels als het gaat om bouwen in de kustzone. 
 
Ad4. Wat zijn de individuele wensen? 
- Verplaatsing van De Geveerde Kikker. 

- ‘Het Oliepadje’ wordt genoemd als betere locatie voor verplaatsing. 
- Verplaatsing zal leiden tot verslechtering uitzicht. 
- Onderhoud van het monument is op de locatie van de Werf ook noodzakelijk. 

- Transferium voor badgasten. 
- Eén maritieme hoek door integratie KNRM/ERB/De Pinck 

- Museum De Pinck (referentie glazen museum Katwijk). 
- ERB komt hierdoor dichter bij het strand. 
- Verruiming KNRM-gebouw aan zeekant is noodzakelijk voor opslag. 
- Verbetering uitzicht omwonenden door integratie De Pinck bij KNRM. 

 
De heer Van Leeuwen geeft aan dat hij met de reacties vanuit de klankbordgroep in combinatie 
met het beschikbare materiaal een stedenbouwkundig programma van eisen wil opstellen en dit in 
de volgende vergadering met de klankbordgroep wil bespreken. Het is de bedoeling om deze 
vergadering over zes weken in te plannen (eind april). De heer Van Leeuwen stelt dat er weinig 
tot geen commerciële ontwikkelingen betrokken zijn bij de planontwikkeling. Dit legt een druk op 
het ambitieniveau en verwijst hierbij naar de ideeën voor een ondergrondse parkeervoorziening. 
Bij de planuitwerking zal realistisch gekeken moeten worden in hoeverre een haalbare exploitatie 
mogelijk is. Dit laatste is een cruciaal onderdeel bij de planvorming. De gemeente heeft voor 
herinrichting van de Werf een budget van € 500.000,- opgenomen in de programmabegroting.  
 
De KNRM heeft nog geen financiële doorrekening gemaakt van hun ideeën voor uitbreiding. 
 
6. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
7. Sluiting 
De heer Hietbrink stelt dat de grootte van de klankbordgroep geen belemmering was voor de 
vergadering en geeft aan dat de samenstelling wat hem betreft niet hoeft te wijzigen. Hij dankt een 
ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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Verslag van de Klankbordgroep vergadering Ontwerp ons Derp 
 
Datum/locatie : 24 mei 2012 om 15.30 uur in het KNRM-gebouw in Egmond aan Zee 

Aanwezigen        : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezigen met 
afbericht : 
 
 
 
 
 
Afwezigen zonder 
afbericht             : 

De heer C. Zwart, Bewonersvereniging De Parel 
Mevrouw H. Weel, Bewonersvereniging De Parel 
De heer R. Coele, Paviljoenhouders 
De heer M. Gooijer, Paviljoenhouders 
De heer P.B. Antoons, Ondernemersvereniging Eendracht 
De heer J. Sander, Stichting De Egmonder Pinck 
Mevrouw G. Gordon, VVE Kennedyflat 1 
De heer R. Mastenbroek, Dreefbeheer (bowling) / VVE Kennedyflat 2 
De heer W. Kan, VVE Kennedyflat 2 
De heer H. te Gussinklo Ohman, VVE flat Westkust 
De heer F. Mens, VVE flat Westkust 
De heer J. Sterkenburg, KNRM 
De heer G. Zwart, KNRM 
Mevrouw S. von Benckendorff, De Geveerde Kikker 
De heer. W. Visser, Egmondse Reddingsbrigade 
De heer R. Zentveld, Egmondse Redddingsbrigade 
De heer A. Hietbrink, wethouder gemeente Bergen 
De heer J. De Boer, stedenbouwkundige gemeente Bergen 
De heer A. van Leeuwen, projectleider Plannen & Projecten gemeente 
Bergen 
 
Mevrouw Ch. Suyderhoud, projectassistent Plannen & Projecten 
gemeente Bergen 
De heer W. Taal, wijkcontactfunctionaris Wijkgericht Werken gemeente 
Bergen 
De heer S. van Dam, medewerker bestemmingsplannen gemeente 
Bergen 
 
De heer J. van Amstel, Ondernemersvereniging Eendracht 
Mevrouw R. Koppedraaier, Bewonersvereniging De Parel 

  

Onderwerp : Stedenbouwkundig programma van eisen De Werf e.o. 

____________________________________________________________________________ 

15.30 uur 
1. Opening en vaststelling agenda 
 
De heer Hietbrink heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Aangezien er een 
aantal ‘nieuwe’ leden aanwezig is wordt een kort voorstel rondje gedaan. De heer Zwart geeft aan 
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dat hij in aanvulling op de agenda namens de bewonersvereniging een schets voor De Werf wil 
presenteren. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Verslag 1e klankbordgroep 23 februari 2012 
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Zwart (KNRM) 
geeft aan dat de KNRM niet op korte termijn een financiële doorrekening van hun plannen zal 
maken. Dat dit op termijn noodzakelijk is voor een exploitatieberekening beaamt hij.   
 
4. Stand van zaken De Werf e.o. 
De heer Hietbrink geeft een toelichting op het principeverzoek en collegebesluit over de 
bowlinglocatie. Het college acht de omvang van de nieuwe plannen acceptabel op de locatie en 
ziet de toezegging van Dreefbeheer om de horecafunctie terug te brengen tot een lagere 
categorie als positief. Het college realiseert zich dat de ontwikkelaar er met de huidige bewoners 
uit moet komen. De heer Hietbrink vertelt dat hij voorafgaan aan deze vergadering de 
ontwikkeling besproken heeft met de VVE Kennedyflat 2. 
De heer van Leeuwen vertelt dat in de planning wordt uitgegaan van besluitvorming in de 
gemeenteraad over een stedenbouwkundig plan voor De Werf e.o. in het derde kwartaal van 
2012. 
 
5. Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) 
De heer De Boer presenteert het SPvE met behulp van een powerpointpresentatie. 
 
Weergave reacties: 
- De heer Zwart; Bewonersvereniging De Parel acht de uitgangspunten voor het plan alleszins 

acceptabel. Voor de bowlinglocatie lijkt het meer voor de hand te liggen om 4 grote 
appartementen i.p.v. 8 kleinere te maken. Mevrouw Weel is van mening dat een restaurant 
op de bovenste verdieping wellicht een beter idee is, met daaronder de woningen.  

- Mevrouw Gordon stelt dat de VVE Kennedyflat 1 positief is over de beoogde nieuwbouw. 
Wel is de VVE bang dat het uitzicht vanuit de lange kant van de flat zal verslechteren. Dit komt 
door een verbreding van de appartementen op de kop (boven de bowling). De heer Hietbrink 
zegt toe dat hij dit nog zal laten onderzoeken. Op de mogelijkheid van de toren bij het 
KNRM-gebouw stelt zij dat de VVE liever geen nieuwe hoge elementen in de zeereep ziet. 
Het is goed dat als uitgangspunt geldt dat de inrichtingseisen ook doorgevoerd worden naar 
het terrein van de bowling. Zij vraagt of éénrichtingsverkeer op de boulevard ook overwogen 
is. De heer van Leeuwen stelt van niet, maar zal deze optie ook nog bespreken met de 
verkeerskundige. 

- De heer Te Gussinklo is positief over het plan, met uitzondering van de mogelijke 
verplaatsing van De Geveerde Kikker naar de planlocatie. Dit monument heeft niks te maken 
met dit plan. De shared space-gedacht vindt hij positief. De meerwaarde van de beoogde 
toren ziet hij niet direct, liever heeft hij een open zicht naar zee. Doortrekken van eenzelfde 
materiaalgebruik in de openbare ruimt is een goede zaak.  

- De heer Kan vertelt dat de bewoners van de VVE 2 tot op heden niet of nauwelijks betrokken 
zijn bij de plannen van Dreefbeheer. Hij hoopt op een mooi plan met respect voor de 
bestaande bewoners. 

- Mevrouw Benckendorff is positief over het SPvE. Doortrekken en opwaarderen van het 
openbare wandelpad is een pluspunt van het plan. 

- De heer Sander is positief over het SPvE maar ziet een volgend maritiem museum op de 
locatie van de KNRM niet zitten. 
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- De heer Gooijer is positief maar vraagt of er behoefte is aan nieuwe horeca op de plek van 
de bowling. De heer Hietbrink geeft aan dat dit op basis van de horecanota nog onderzocht 
zal worden. De heer Gooijer geeft aan dat het verstandig is om met het hoogheemraadschap 
te praten vanuit een plan dat lokaal breed wordt gedragen. 

- De heer Sterkenburg stelt dat de KNRM positief is over het SPvE. 
- Mevrouw Weel benadrukt het belang van de hoofdstrandafgang en Nijntje. Wellicht dat 

Nijntje gebruikt kan worden als thema bij de ontwikkeling. Zij overhandgt hiervoor een 
brochure. Verder is ze positief over verplaatsing van de inrit van de Werf. 

 
De heer Zwart presenteert een prent voor het fietsparkeren op De Werf. Het idee is om dit 
in-/tegen het duin te organiseren. Dit komt overeen met de ideeën zoals gepresenteerd in het 
SPvE van de heer De Boer. Zo mogelijk kan op de voorziening een bordes met uitzicht op zee 
gerealiseerd worden. 
 
6. Planning en procedure 
De heer van Leeuwen geeft een weergave van de planning en het proces tot aan besluitvorming. 
Het SpVE zal bijgewerkt worden aan de hand van de gemaakte opmerkingen in deze vergadering. 
Het SPvE wordt vervolgens rondgestuurd naar de leden van de klankbordgroep. Na het 
zomerreces zal het SPvE ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd en wordt 
opdracht gegeven aan een stedenbouwkundig bureau om het SPvE in een gedetailleerd 
stedenbouwkundig plan (tekening) uit te werken. Gedacht wordt aan bureau Poppinga omdat dit 
bureau ook de Noord Boulevard heeft uitgewerkt. In dezelfde periode zal een 
exploitatieberekening gemaakt worden. De heer Van Leeuwen benadrukt het belang dat de 
plannen wel bekostigd moeten worden. 
 
7. Rondvraag 
De heer Kan informeert wanneer de gemeente optreedt bij gevaarlijke situaties rondom het pand 
van de bowling. De heer Hietbrink zegt toe hier navraag naar te doen. 
De heer Zwart informeert naar de omvang van het strandpaviljoen van de heer Kraakman en de 
afstand tot de strandafgang. In zijn opvatting is dit in strijd met de regelgeving. De heer Hietbrink 
zegt toe hier onderzoek naar te laten doen en hier in de volgende vergadering op terug te komen.  
 
17.30 uur: De heer Hietbrink dankt een ieder voor aanwezigheid en inbreng en sluit de 
bijeenkomst. 
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