Stappenplan Project De Blinkerd
1 Stap

Acties
Vaststellen Nulmeting Basisaanbod Welzijnsaccommodaties Schoorl en Groet
Ingrediënten:
• Nulmeting accommodatiebeleid 2011 Bergen;
• Demografische ontwikkelingen;
• Lokale maatschappelijke bijzonderheden/afstemming de Sanderij;
• College besluit MFA De Blinkerd en eindigheid De Oorspong.
Resultaat:
Basisaanbod Welzijnsaccommodaties Schoorl en Groet en inzicht in
transitieopgave.
Na vaststelling van het basisaanbod en de transitieopgaven wordt de WAS
om gevormd tot een algemene klankbord groep. Per type
welzijnsaccommodatie waarbij een transitie plaats gaat vinden wordt een
aparte participatiestructuur van de direct belanghebbende ingericht.

Actoren

Ambtelijk:
- Wijkcoördinator: Daphne van
Gelderen
- Vastgoed: Rob Schouten
- Bibliotheek: Ingrid van Veldhuizen
- Jeugd/JGZ: Martine Zweers
- (Onderwijs) Accommodatiebeleid:
Mario Weima
- Parkeerbeleid: Rienk van der Meer
- Financiën: Marcel Ursem

Toelichting

Planning

In deze stap wordt de nulmeting van het basisaanbod van de
maart 2012
welzijnsaccommodaties voor Schoorl en Groet vastgesteld. Het
collegebesluit over de MFA De Blinkerd en de eindigheid van de
Oorspong vormt daarvoor de basis. Tevens wordt daarbij aangeven
of en welke transitieopgaven nodig zijn om tot dat basisaanbod te
komen. De activiteiten van De Oorsprong en zo mogelijk die van De
Boet moeten een plek krijgen in de nog om te vormen MFA De
Blinkerd. Verder moet er nagedacht worden over de voorzieningen
voor jongeren (aanbod in de Blinkerd en daarbuiten).

Klankbordgroep:
Werkgroep Accommodaties Schoorl

Stap II

Acties
Implementatie transitieopgaven

Actoren

1a

Opstellen Intentieovereenkomst

Gemeente Bergen, Stichting
Dorpshuis Schoorl en SWB

1b

Vooraankondiging stopzetten beheer- en exploitatiesubsidie SWB
en huuropzegging De Oorsprong

Gemeente Bergen en SWB

2a

Opstellen verbeterplan openbare ruimte (parkeren)

De Blinkerd, gemeente Bergen,
Wijkvereniging Schoorl Centrum

Toelichting

Planning

In de intentieovereenkomst worden vooraf afspraken gemaakt over
het doel, het proces, ieders verantwoordelijkheden en go / no go.

maart 2012

In het kader van de Awb moet het afbouwen of stopzetten van
subsidies op tijd worden aangekondigd. Wanneer we vanuit gaan
dat dit in september 2013 gaat plaatsvinden dan moet dit voor juni
van dit jaar of eerder worden gedaan.
De gemeente huurt De Oorspong van Kennemer Wonen. Huur
moet volgens het huurcontract formeel worden opgezegd.

De totale openbare omgeving rond De Blinkerd verdient een
juni 2012
opknapbeurt. Daarbij zou ook moeten worden onderzocht hoe
tegemoet kan worden gekomen aan de ervaren parkeeroverlast van
de direct omwonenden. Onderzocht moet worden of een
‘verkeerscirculatieplan’ daar een bijdrage in kan hebben. Verder
zou een ‘eenvoudige’ herinrichting van de parkeervlakken- en /stroken kunnen leiden tot extra parkeerplaatsen.
Verder wordt onderzocht of de locatie van de kinderopvang
Kiekeboe een rol kan hebben bij het oplossen van deze
problematiek.
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Acties

2b

Actoren

Toelichting

Planning

Actualiseren PvE MFA De Blinkerd / Voorziening voor jongeren

SWB, Actiegroep de Oorsprong, De
Blinkerd, De Bibliotheek en de
gemeente Bergen.

3

Opstellen (ver-)bouwplan / integratie De Oorsprong

SWB, Actiegroep De Oorsprong, De
Blinkerd, De Bibliotheek en de
gemeente Bergen en mogelijke
andere gebruikers`

Offertetraject bouwkundige aanpassingen.

april / mei
2012

4a

Opstellen meerjarenbedrijfsplan en exploitatieplan

De Blinkerd

Met dit plan moet duidelijk hoe er gedacht wordt over de toekomst
van De Blinkerd in relatie tot o.a. de integratie van de activiteiten
van De Oorsprong en exploitatierisico’s. Er moet een antwoord
komen op de vraag of een investering zinvol is.

juni/juli 2012

4b

Vergunningtraject verbouw / gebruiksvergunning

De Blinkerd
Afdeling vergunningen
Brandweer

Wanneer er bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd met
een constructief karakter dan is een vergunning in het kader van de
omgevingsvergunning nodig. In ieder geval is het aanvragen van
een gebruiksvergunning noodzakelijk.

juni/juli 2012

5

Opstellen beheerplan

De Blinkerd, gemeente Bergen en
gebruikers MFA

Door de integratie van De Oorsprong in De Blinkerd worden 2
beheervormen en culturen bij elkaar gebracht. De bedoeling is van
beide vormen de goede dingen in stand te houden. Voor de
Oorsprong gaat het dan met name om de inzet en de rol van de
vrijwilligers en de invloed van de gebruikers.

juni/juli 2012

6

College raadsvoorstel project MFA De Blinkerd / Go/no-Go

Ambtelijk:
- Wijkcoördinator: Daphne van
Gelderen
- Vastgoed: Rob Schouten
- Bibliotheek: Ingrid van Veldhuizen
- Jeugd/JGZ: Martine Zweers
- (Onderwijs) Accommodatiebeleid:
Mario Weima
- Parkeerbeleid: Rienk van der Meer
- Financiën: Marcel Ursem

Go/noGo moment.
Op basis van een concreet uitgewerkt integraal plan is duidelijk doe
de activiteiten van de Oorsprong kunnen worden ingepast, hoe
omgegaan wordt met een voorziening voor jongeren, hoe een
eventueel parkeer en verkeersprobleem wordt opgelost, enz. Op
dat moment is ook in beeld wat het gaat kosten en of en hoe dat
gedekt kan worden. Ook wordt aangegeven welke afwegingen er
zijn gemaakt over de punten c.q. bedenkingen die door
belanghebbenden, wijkverenigingen, actiegroep De Oorsprong en
anderen zijn ingebracht.

Klankbordgroep:
Werkgroep Accommodaties Schoorl
Informatiebijeenkomst:
Inwoners Schoorl en Groet

-

Inpassen activiteiten De Oorspong in De Blinkerd;
Benaderen commerciële partijen;
Afstemming aanbod De Sanderij / MFA De Blinkerd;
In beeld brengen noodzakelijke bouwkundige aanpassingen.

april 2012

juni/juli 2012
- KlankbordGroep
- Infoavond
College
Augustus
2012

Raad
In het kader van het gemeentelijk participatie beleid wordt zowel de oktober 2012
klankbordgroep als de inwoners via een informatiebijeenkomst in de
gelegenheid gesteld er iets van te vinden. De bevindingen daarvan Go/noGo
zullen voorzien van een zienswijze bij het raadsvoorstel worden
aangeboden.
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Stap III

Acties
Uitvoeringsprogramma
-

Uitvoeren bouwkundige aanpassingen;
Uitvoeren aanpassingen openbare ruimte (parkeerplaatsen en
parkeerproblematiek);
Invoeren aangepaste beheervorm c.q. -structuur;
Programmering aanbod / opstellen activiteitenprogramma (2013/2014);
Opstellen subsidieovereenkomst en vaststellen eventuele tekortsubsidie;
Feestelijke opening MFA De Blinkerd / september 2013.

Resultaat: Het realiseren van een MFA voor Schoorl en Groet is
overeenkomstig het collegeprogramma tot stand gekomen. Daarmee is
bereikt dat de Blinkerd optimaal kan worden gebruikt. Verwacht wordt dat
daardoor de exploitatie meer kostendekkend wordt.
De Blinkerd is bouwkundig aangepast; de activiteiten van De Oorsprong en
De Boet hebben een plek gekregen in de nieuwe MFA De Blinkerd. Er zijn
afspraken gemaakt over de programmering van het gebruik, het beheer en
de exploitatie van De Blinkerd. De huur en daarmee het gebruik van de
Oorsprong voor het gemeentelijk welzijnsbeleid is opgezegd.

Actoren

De Blinkerd, gemeente Bergen

Toelichting

Na vaststelling van het advies over de dekking van de bekostiging
van bouwkundige aanpassingen en de aanpassing van de
openbare ruimte (m.n. de parkeerproblematiek) kan uitvoering
worden gegeven aan de noodzakelijke aanpassingen. Dit kan niet
eerder plaats vinden dan dat de raad daarvoor in de PPN 2013
middelen voor beschikbaar heeft gesteld. Wanneer dat wordt
gedaan dan kunnen we daar pas in 2013 over beschikken. Dit
betekent dat de activiteiten van De Oorsprong en De Boet op zijn
vroegst bij de start van het nieuwe seizoen over kunnen naar De
Blinkerd. Of dit lukt is mede afhankelijk van de tijd die nodig is om
De Blinkerd en omgeving aan te passen.

Planning

januari / juni
2013

september
2013
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