
College investeert miljoen euro in De Blinkerd

De Nieuwe Blinkerd

Kunnen De Oorsprong en De Boet 
zelfstandig blijven bestaan? Die vraag 
kwam niet opeens bovendrijven, maar 
speelt al een aantal jaren. Het budget 
van de gemeente biedt helaas geen 
ruimte om in Schoorl verschillende 
centra in stand te houden. Daarmee 
komt het einde van De Oorsprong 
en De Boet in zicht, een ingrijpend 
besluit voor iedereen die bij deze 
locaties betrokken is. Nieuwe kansen 
dienen zich aan nu de gemeente heeft 
aangegeven een miljoen euro te wil-
len investeren in De Blinkerd om alle 
activiteiten op deze locatie een goede 
plek te kunnen geven.  

Sinds De Blinkerd in april 2009 voor een 
deel afbrandde en daarna grotendeels 
werd hersteld, is er al sprake van een vol-
gende stap in de ontwikkeling van deze 
locatie: van dorpshuis naar multifunc-
tionele accommodatie. Daarbij zouden 
ook de activiteiten van De Boet – het 
onderkomen van verschillende muziekver-
enigingen – en van cultureel centrum De 
Oorsprong kunnen worden geïntegreerd. 

Past het?
Bij de vaststelling van haar welzijnsaccom-
modatiebeleid in 2011 heeft het college 
aangegeven eenmalig een miljoen euro 
te willen investeren in de verbouw van 

De Blinkerd om dit mogelijk te maken. 
Sindsdien is er veel overlegd, getekend, 
ontworpen en onderzocht. De gemeente 
organiseerde twee werkconferenties voor 
alle betrokken partijen en de inpassing 
van alle activiteiten in De Blinkerd werd 
op haalbaarheid onderzocht. Zo is dui-
delijk geworden dat met een slimme ver-
bouwing van het pand, een goede onder-
linge afstemming en een herinrichting van 
de buitenruimte De Blinkerd uitstekend 
dienst zou kunnen doen als multifunctio-
nele ruimte. 
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Groen licht voor de  
verbouwing De Blinkerd
De afgelopen maanden is onderzocht of 
de activiteiten van de Oorsprong en de 
Boet qua ruimte, programma en sfeer in de 
Blinkerd passen. De uitkomst is dat het past 
en dat er voldoende ruimte is, ook voor 
nieuwe activiteiten. Daarvoor is een ingrij-
pende verbouwing nodig. De gemeente 
heeft voor dit jaar een miljoen euro uit-
getrokken om die verbouwing uit te voe-

ren. Schoorl krijgt hiermee een prachtige 
accommodatie die voor nu en de toekomst 
onderdak biedt aan al die activiteiten, eve-
nementen, cursussen en verenigingen die 
Schoorl rijk is. 

Dit besluit komt voort uit de keuze van de 
gemeente voor multifunctionele accom-
modaties. Gebouwen waarin mensen elkaar 
ontmoeten, waar samenwerking ontstaat 
en waar de ruimtes optimaal gebruikt wor-
den. Van ‘kunst voor kids’ tot de bridge-
club. Van de bibliotheek tot een jongeren-
café. Van de muziekvereniging tot pilates.
Ik heb er alle begrip voor dat niet iedereen 
meteen stond te juichen. Als de verbou-
wing klaar is, gaan de activiteiten van de 
Stichting Welzijn Bergen en alle vrijwilligers-
activiteiten verhuizen van de Oorsprong 
naar de Blinkerd. In de Oorsprong ligt een 
rijk verleden en liggen prachtige herinne-
ringen. Maar, laten we ook realistisch zijn. 
Investeren in de Oorsprong en in de Boet 
kan niet meer; beide gebouwen hebben 
hun beste tijd gehad. 

De afgelopen maanden heb ik veel vertrou-
wen gekregen in de goede afloop, dankzij 
de manier van werken van alle betrokkenen 
uit Schoorl en Groet. Iedereen heeft zijn 
kaarten op tafel gelegd; iedereen heeft tot 
in detail aangegeven wat nodig is en wat 
de wensen zijn voor de ‘harde kant’. We 
hebben ook gesproken over de ‘zachte 
kant’. Wat is nodig om de identiteit mee te 
nemen en te behouden? Tijdens de werk-
conferentie heb ik iedereen opgeroepen 
om na te denken over activiteiten rondom 
de verbouwing en de verhuizing. Neem 
afscheid van het oude en verwelkom het 
nieuwe. Maak er een evenement van. Een 
feestweek. Ik heb zoveel inventieve, kunst-
zinnige en sportieve vrijwilligers gespro-
ken. Zet die passie en creativiteit in om 
met elkaar een onvergetelijk evenement 
te organiseren. Met een lach en een traan, 
met dans en muziek, met jong en oud. Ik 
hou wel van een mooi feest; ik heb er nu 
al zin in…

Aletta Hekker
wethouder



Het proces stap voor stap 

April 2013De Nieuwe Blinkerd

‘We moeten samen optrekken’ 

9 april
-  voorstel De Blinkerd  

in het college

14 mei
-  bespreking in de raadscommissie 

in de Blinkerd

september 2014
-  officiële opening  

De Nieuwe Blinkerd

23 mei
-  besluitvorming in de 

gemeenteraad

juni
-  start  

aanbestedingsprocedure 

zomer 2014
-  verhuizing naar  

De Blinkerd

2e helft 2013
-  verbouwing (streefdatum)

Op woensdagavond 6 maart organi-
seerde de gemeente Bergen de twee-
de werkconferentie in De Blinkerd. 
Uitgenodigd waren alle partijen die 
betrokken zijn bij het centraliseren van 
alle kunst-, cultuur- en sportactivitei-
ten in De Blinkerd. Belangrijke vraag 
tijdens deze conferentie was: kunnen 
alle activiteiten van De Oorsprong zon-
der problemen in De Blinkerd worden 
ondergebracht. De conclusie is helder: 
het past.

De Stichting Welzijn Bergen heeft zich 
in goed overleg met het bestuur van De 
Blinkerd gebogen over alle activiteiten die 
in De Blinkerd, De Oorsprong en De Boet 
plaatsvinden. “Daarbij hebben we alles 
meegenomen”, vertelt Ingrid Paquot van 
de Stichting. “Van alle activiteiten op het 
gebied van kunst, cultuur en sport tot en 
met de beurzen en de verhuur. Als we alles 
samenbrengen in een overzicht, ontstaan er 
geen grote conflicten. Hier en daar zullen we 
misschien wat moeten schuiven, maar daar 
komen we wel uit. ” Ook de voor rommel-
markten die in De Oorsprong plaatsvinden 
is voldoende ruimte in De Blinkerd. “Meer 
ruimte zelfs”, weet Henk Kok, voorzitter van 
het bestuur van De Blinkerd. “Deze zaal is 
namelijk 1500 vierkante meter groot.” 

In elkaar schuiven
Theo Voogt van de actiegroep ‘De Oorsprong 
moet blijven’ benadrukt dat het jeugdtoneel 
de theaterzaal vaker nodig heeft dan nu 
in het concept-overzicht staat. Volgens De 
Blinkerd en Stichting Welzijn Bergen hoeft 
dat geen probleem te zijn. “De theaterzaal 
is vaak leeg, dus daar komen we wel uit. 
Dit overzicht is ook geen definitief stuk, het 
is alleen bedoeld om te kijken of de beide 
jaarprogramma’s in elkaar kunnen worden 
geschoven. Straks gaan we definitief inplan-
nen en vastleggen wie welke ruimte krijgt.” 

Henk Kok heeft op basis van de inventarisa-
tie een wijziging aangebracht in de indeling 
van De Blinkerd, onder andere om zo meer 
opslagruimte te creëren. Zijn voorstel valt 
goed bij de aanwezigen. Overigens is inmid-
dels duidelijk dat er in De Blinkerd geen 
ruimte is voor een medisch centrum. “Dat 
kunnen we niet inpassen.”

De vrijwilligers van De Oorsprong hechten 
veel waarde aan het behoud van hun eigen 
identiteit. “Het is al moeilijk genoeg om 
onze huiskamer te moeten achterlaten. We 
willen op de nieuwe locatie niet ook nog 
eens onze eigenheid verliezen. Hoe kun-
nen we de charme en de sfeer behouden?” 
Aletta Hekker adviseert de vrijwilligers van 
De Oorsprong en De Blinkerd de handen 
ineen te slaan en samen een leuk evenement 
te organiseren. “Maak een werkgroep en kijk 
wat je samen kunt doen. Pas als je echt gaat 
samenwerken, ontstaat er iets.” Ook de ver-
huizing van De Oorsprong naar De Blinkerd 
zal een gezamenlijke inspanning zijn. “Dat 
moeten we in goed overleg doen. We zijn 
geen tegenpartijen, dit is een gezamenlijk 
proces”, stelt Henk Kok. Voordat het zover 

is, zal er in De Blinkerd nog het nodige 
moeten gebeuren. “Denk aan bouwkundige 
aanpassingen en interne verhuizingen.” 

Prijzen van drankjes
Op dit moment functioneert De Blinkerd 
schuldenvrij. Dat moet natuurlijk vooral 
zo blijven, benadrukt de wethouder. “De 
gemeente zal zeer zorgvuldig kijken naar de 
financiële situatie. Het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat De Blinkerd door deze veran-
deringen in de financiële problemen raakt 
en over een paar jaar moet sluiten. Dan zijn 
we er niks wijzer van geworden.” Een andere 
zorg die leeft onder de vertegenwoordigers 
van De Oorsprong zijn de prijzen van de 
drankjes in De Blinkerd. “Als er tijdens acti-
viteiten in De Blinkerd vrijwilligers achter de 
bar staan, kunnen de prijzen van de drankjes 
naar beneden”, stelt Johan Delis, de penning-
meester van het bestuur van De Blinkerd. 
Verder hoeven de mensen van De Oorsprong 
zich geen zorgen te maken dat zij hun locatie 
vroegtijdig kwijtraken, benadrukt wethouder 
Hekker. “De huur wordt pas opgezegd nadat 
de verhuizing naar De Blinkerd een feit is.” 

Theo Voogt, 
‘De Oorsprong moet blijven’ 
“Aanvankelijk was ik witheet toen ik hoorde 
dat De Oorsprong verkwanseld was. Ik was 
medeoprichter van het centrum en ben nog 
steeds heel betrokken. Maar, feit is dat het nu, 
na zes jaar, financieel niet haalbaar is om het 
gebouw in stand te houden. Nu moeten we 
kijken hoe we de activiteiten – met behoud van 
de eigen identiteit – zo goed mogelijk kunnen 
inpassen in De Blinkerd, in het belang van de 
inwoners van Schoorl. We moeten reëel zijn.”

Edwin Zoon, 
jongerenwerker
“Ik kom al vanaf mijn 14e in De Oorsprong, 
ik ben er opgegroeid. Wij krijgen straks een 
mooie ruimte voor de jongeren waar iedereen 
weer zijn ei kwijt kan. Het voordeel van een 
nieuwe locatie is dat je het naar je eigen hand 
kunt zetten. Daar staat tegenover dat De 
Oorsprong zijn aantrekkingskracht op jonge-
ren al had bewezen; dat moeten we op de 
nieuwe locatie opnieuw opbouwen. Ik denk dat 
het ons wel gaat lukken.” 

Renze Engelkes, 
directeur Stichting Welzijn Bergen
“Dit besluit was te verwachten. In een kern met 
6000 inwoners kun je maar een beperkt aantal 
voorzieningen in stand houden. Bovendien is 
het gebouw verouderd en ik verwacht dat het 
op termijn lastiger wordt om voldoende vrij-
willigers te vinden. Deze stap is een garantie 

voor de continuïteit van alle activiteiten die nu 
plaatsvinden in De Oorsprong. Toch vertrekken 
we met een dubbel gevoel. De Oorsprong heeft 
veel mensen een huiskamer geboden. Daarvan 
afscheid nemen doet pijn.”

Thea Medema en Annie Huisman, 
vrijwilligers De Oorsprong
“Onze eerste reactie op de sluiting van De 
Oorsprong was: dan stoppen we met onze 
activiteiten. We hebben zo’n band met de plek 
en de mensen, onze kinderen zijn er opge-
groeid, we hebben er alle vrijheid. Als we in 
De Blinkerd op dezelfde manier kunnen blijven 
werken, zou dat heel mooi zijn. Hopelijk kun-
nen we iedereen mee krijgen naar deze nieuwe 
locatie. Goede samenwerking met De Blinkerd 
is essentieel. We moeten samen tot iets nieuws 
komen. Hoe dat eruit ziet… daar hebben we 
nog geen duidelijk beeld bij.” 

Johan Delis, 
penningmeester bestuur De Blinkerd
“Als alle veranderingen uitpakken zoals ze 
ons voor ogen staan, wordt De Blinkerd heel 
leuk voor het dorp. De locatie wordt nu niet 
optimaal gebruikt, dat is zonde. De Oorsprong 
en De Blinkerd kunnen elkaar versterken, ik 
zie dan ook volop kansen. Ik zie het als een 
uitdaging om de mensen van De Oorsprong en 
hun activiteiten hier een plek te bieden waar 
ze zichzelf thuis voelen. Natuurlijk begrijp ik 
de emoties. Hopelijk staan ze er over een tijdje 
heel anders in.”

Hanneke Idema,  
sectormanager publieksdiensten 
bibliotheek Kennemerwaard
“De nieuwe Blinkerd is een geweldige kans om 
onze dienstverlening in Schoorl uit te breiden. 
De bibliotheek verhuist naar de voorkant van 
het gebouw, meer in het zicht en heel toegan-
kelijk. Hier wordt een aantrekkelijk, modern 
servicepunt ingericht, met name voor kinderen 
tot en met 12 jaar en minder mobiele volwas-
senen. Door samen te werken met de andere 
bewoners van de Blinkerd en gebruik te maken 
van elkaar’s expertise en/of ruimte kunnen we 
de dienstverlening uitbreiden. Zo kan onze 
leestafel ook in het sportcafé staan en samen 
met de stichting Welzijn Bergen kunnen we 
activiteiten organiseren. Samenwerking kan 
zelfs leiden tot een forse uitbreiding van de 
openingstijden.”

Jan Hamburg, 
penningmeester drumband
“Er is al heel lang sprake van dat wij uit De 
Boet moeten vertrekken. Ik zal niet onder stoe-
len of banken steken dat wij als muziekvereni-
gingen veel liever blijven waar we zitten dan 
dat we moeten verhuizen naar De Blinkerd. 
In De Boet bepalen we alles zelf, dat geeft 
een stuk vrijheid. Dat raken we kwijt op het 
moment dat we gaan verhuizen. Bovendien 
ligt hier een stuk geschiedenis van veertig jaar. 
Het zal niet meevallen om daar afscheid van te 
nemen. Wij wachten het raadsbesluit af, dan is 
er in elk geval duidelijkheid.” 

Tweede Werkconferentie constructief
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Vraag en antwoord
Tijdens de informatieavond die de gemeente Bergen afgelopen januari organiseerde kwamen er allerlei vragen en  
opmerkingen van bewoners. Een aantal daarvan behandelen we nog eens op deze pagina.
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Hoe wordt voorkomen dat massaal op 
het trottoir geparkeerd wordt?
Zorgen dat mensen netjes parkeren, is een 
ander probleem dan een tekort aan parkeer-
plaatsen. Ordening is een kwestie van gedrag 
en handhaving. Er is een ontwerp gemaakt 
voor de herinrichting van de buitenruimte 
rondom De Blinkerd en de gemeenteraad 
moet hierover een besluit nemen. Dit valt ech-
ter buiten het budget voor de multifunctionele 
accommodatie en vraagt een apart besluit van 
de gemeenteraad om budget beschikbaar te 
stellen. Dit aspect wordt meegenomen in de 
raadsadvisering. Als er parkeerproblemen zijn, 
is de gemeente Bergen hiervoor het aan-
spreekpunt.

2. Wordt er goed gedacht aan geluids-
isolatie? Hoe wordt de geluidsisolatie 
tussen de verschillende ruimtes? Hoe 
wordt de isolatie naar buiten? 
Bureau M+P heeft berekeningen gemaakt hoe 
de geluidsoverlast binnen de normen kan blij-
ven. Daarbij gaat het om geluidsisolatie in het 
gebouw en om geluidsisolatie van binnen naar 
buiten. Het advies is opgenomen in de verbou-
wingsplannen. Er wordt dus veel aan gedaan 
om geluidsoverlast voor de omgeving te voor-
komen.

3. De Oorsprong drijft op vrijwilligers. 
Hoe worden de vrijwilligers betrokken 
bij de Blinkerd?
De vrijwilligers zijn van harte welkom bij de 
Blinkerd. De Blinkerd zal hierover met de vrij-
willigers van de Oorsprong gaan praten. 
Tijdens de twee werkconferenties was er voor 

vrijwilligers volop gelegenheid om vragen te 
stellen. Ook de Stichting Welzijn Bergen, het 
bestuur van De Blinkerd en de gemeente 
waren aanwezig om de voortgang met elkaar 
af te stemmen. 

4. Wanneer gaat de Oorsprong dicht?
De Oorsprong blijft open totdat de multifunc-
tionele accommodatie De Blinkerd gereed is. 
Wij streven ernaar dat de verbouwing van De 
Blinkerd eind 2013 wordt afgerond waarna de 
opening kan plaatsvinden.

5. Welke partijen zijn betrokken 
bij het plan om de activiteiten van 
de Oorsprong te verhuizen naar de 
Blinkerd?
De initiatiefnemende partijen zijn Stichting 
Welzijn Bergen (SWB ), De Blinkerd en de 
gemeente Bergen. Deze partijen onderteken-
den in december 2012 samen met de biblio-
theek Kennemerwaard een intentieovereen-
komst voor De Blinkerd in Schoorl. Met het 
ondertekenen van de overeenkomst spraken zij 
af om samen de haalbaarheid te onderzoeken 
om van De Blinkerd een multifunctionele 
accommodatie te maken. De partijen hebben 
Leeuwenkamp Architecten gevraagd om eerst 
een ‘vlekkenplan’ te maken voor de verbou-
wing van De Blinkerd tot multifunctionele 
accommodatie. Dit vlekkenplan is geen defini-
tief plan, maar laat zien hoe de indeling kan 
worden.

6. In de Oorsprong betaal je € 1,- voor 
een kopje koffie. Wat kost dat in de 
Blinkerd?
De prijzen van de consumpties zijn nog niet 
vastgesteld. Inzet van De Blinkerd is om het 
zoveel mogelijk mensen naar de zin te maken. 
De Blinkerd is geen puur commerciële instel-
ling, maar moet wel redelijkerwijs uit de kosten 
komen. In de werkconferentie van 6 maart 
heeft De Blinkerd uitgesproken dat de lage 
prijs voor consumpties kan worden gehand-
haafd als er vrijwilligers achter de bar staan.

7. Wat gebeurt er met de Oorsprong 
zodra de gebruikers het pand hebben 
verlaten?
Het pand is eigendom van Kennemer Wonen. 
De gemeente Bergen zegt de huur op en 
Kennemer Wonen bepaalt vervolgens wat er 
met het pand zal gebeuren. 


