
Verslag van de 2e werkconferentie De Blinkerd 
 
Datum  6 maart 2013 
Tijd  17.00 – 19.30 uur 
Locatie   De Blinkerd 
Aanwezig Aletta Hekker, gemeente Bergen (voorzitter); Theo Voogt, werkgroep ‘De Oorsprong ’; 

Renze Engelkes , Stichting Welzijn Bergen; Ingrid Paquot, Stichting Welzijn Bergen; Ben 
Agricola, architect; Gerrit Dassel, wijkvereniging; Maarten Verboon, vrijwilliger; Ruud 
Bijl, werkgroep/vrijwilliger; Gerard Zoll, bridgeclub; Emmy Meijering, gemeente Bergen 
(verslag); Arthur van Leeuwen, gemeente Bergen, Monique Ooms, 
communicatieadviseur gemeente Bergen;  Daphne van Gelderen, gemeente Bergen; 
Johan Delis, Stichting Dorpscentrum Bergen; Henk Kok, Stichting Dorpscentrum Schoorl; 
Thea Medema, Toneelenzo/Kunst voor Kids/markten; Annie Pastoor, barmedewerkster; 
Remy Vrouwe, vrijwilliger zomerkamp, Joop Bons; Edwin Zoon, jongerenwerker 
Stichting Welzijn Bergen. 

 

1 Opening 
Wethouder Aletta Hekker opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Zij introduceert Monique 
Ooms, die namens de gemeente Bergen foto’s komt maken en korte interviews doet voor de 
nieuwsbrief die binnenkort over dit onderwerp verspreid wordt. 
 
2 Mededelingen/Vaststelling agenda 
Ruud Bijl voegt 3 punten toe aan de agenda, bij voorkeur te behandelen na punt 4 omdat een van de 
onderwerpen mogelijk eerder aan de orde komt. Het betreft: 

- 4a Inzicht in het meeverhuizen van de identiteit van de Oorsprong 
- 4b Exploitatiebegroting De Blinkerd 2.0 
- 4c Ruimte-indeling van de activiteiten 

Verder meldt hij dat openingstijden, faciliteiten, ruimtebeslag en jongerenactiviteiten de vorige keer 
niet zijn behandeld. Er is althans niets van terug te vinden in het verslag. 
 
3. Verslag van de werkconferentie van 13 februari 2013 
Opmerkingen/wijzigingen 
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 Bij aanwezig wijzigen in: Johan Delis, Stichting Dorpscentrum Schoorl 

 De powerpointpresentatie van Vincent Priovano is niet bijgevoegd bij het verslag. Wordt 
meegezonden met verslag van de 2e werkconferentie. 
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 Bij punt 3 inventarisatie activiteiten missen: overbrenging van de sfeer van de Oorsprong; 
opmerkingen van de Boet over het opbergen van instrumenten; vastleggen van de spiegelzaal; 
toezeggingen over horecaprijzen (d.i. wanneer vrijwilligers achter de bar staan kunnen de 
prijzen omlaag). 

 Vraag bij alinea huurprijzen: wat is de consequentie in het geval dat commerciële verhuur niet 
meer mogelijk is. Het antwoord luidt: moeilijk te zeggen, dat moet blijken. 
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 Geen opmerkingen 
 

 



 
Algemene opmerkingen 

 eventuele discofeesten zijn niet in het verslag opgenomen. 

 Er zijn maar vier regels in het verslag besteed aan de vrijwilligers terwijl zij een heel groot 
aandeel hebben in het proces. 

 
Aletta Hekker zegt toe dat het verslag van de huidige vergadering in concept naar de aanwezigen wordt 
toegestuurd zodat op- en aanmerkingen kunnen worden meegenomen. Na vaststelling van het verslag 
wordt het opnieuw toegestuurd, ook  aan de leden van de WAS-groep. 
 
4. Jaarplanning De Blinkerd (incl. activiteiten Oorsprong) 
Ingrid heeft samen met het bestuur van de Blinkerd  alle activiteiten van 2012 van De Oorsprong 
ingepland in het rooster 2012 van de Blinkerd en is daarbij geen problemen tegengekomen. Het 
samengevoegde schema biedt ook ruimte voor incidentele activiteiten.  
Opmerkingen uit de vergadering: 

 De sporthal van de Blinkerd is in het weekend vaak leeg en geeft dus volop gelegenheid voor het 
organiseren van rommelmarkten. 

 Er is een aantal doublures in het schema waar een oplossing voor moet komen. 

 Voor jongeren is een huiskamer maar  voor jongerenactiviteiten die andere ruimte behoeven 
wordt per activiteit een ruimte aangewezen. 

 Het jeugdtoneel kan door de planning in de grote toneelzaal in de knel komen. De kinderen 
hebben een intiemere ruimte nodig. Toegezegd wordt op zoek te gaan naar een oplossing zoals 
de mogelijkheden om de zaal te verkleinen. 
 

Enkele aanwezigen wijzen op aandachtspunten bij activiteiten in de planning. Uit de korte discussie die 
daarop volgt blijkt een grote bereidheid om samen tot praktische oplossingen te komen. Ingrid merkt op 
dat het voorliggende schema niet absoluut is. De planning is gemaakt om aan te tonen of de activiteiten 
van de Oorsprong en de Blinkerd inpasbaar zijn.  
 
Arthur van Leeuwen geeft aan dat het schema heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het 
ontwerp.  De aanpassing is ten behoeve van opslagruimte die direct aansluit op de spiegelzaal en de 
cursusruimte. De ruimte is flexibel door het plaatsen van schuifwanden. Verder is in de hoge ruimte van 
de bibliotheek nog opslagmogelijkheid te creëren door een tussenplafond aan te brengen. 
 
De activiteiten van de Boet zijn weliswaar in het jaarschema ingepland maar het onderwerp wordt 
wegens afwezigheid van de heer Mans niet besproken. Aletta Hekker meldt binnenkort in gesprek te 
gaan met het bestuur van de Boet. 
 
4a. Meeverhuizen identiteit de Oorsprong 
Gemeld wordt dat de sfeer in de Oorsprong, met name door de vrijwilligersbar,  zeer bepalend is voor 
bezoekers. Vragen zijn: kunnen we de charme van de Oorsprong vasthouden? Hebben we invloed op de 
keuze van het interieur? 
Een antwoord daarop is nog niet mogelijk omdat het proces nog in haalbaarheidsonderzoekfase is. Er 
komt in latere fase nader overleg met de vrijwilligers over deze onderwerpen. 
Aletta Hekker stelt voor: Het gaat hier over meer dan alleen verhuizen, het gaat over integreren. Beide 
organisaties werken met vrijwilligers. Maak er een feest van, organiseer iets gezamenlijks. Misschien 
behoort zelfs een eenmalige subsidie hiervoor tot de mogelijkheden.  



Op de vraag wie de overgang organiseert volgt dat dit een gezamenlijk proces is. Het bestuur van de 
Blinkerd houdt er echter rekening mee dat de kar uiteindelijk door haar getrokken wordt, zowel 
bouwkundig als organisatorisch en vraagt om hulp van de mensen die daar in de Oorsprong ervaring 
mee hebben. 
Het gesprek komt op de vraag wat de relatie is tussen de subsidiabele en niet gesubsidieerde 
onderdelen. Iedereen is het er over eens dat de inzet van vrijwilligers enorm belangrijk is en behouden 
moet worden.  Om goede integrale samenwerking mogelijk te maken moeten echter alle neuzen in 
dezelfde richting staan. Bestuurlijk lukt dat wel maar de vrijwilligers hebben het gevoel dat zij niet 
bijtijds in het samenvoegingproces zijn betrokken en dat de trein maar doordenderde. Met als gevolg 
dat de hakken in het zand gingen terwijl zij diep in hun hart toch wel positief zijn over de samenvoeging. 
Ook de financiële onderbouwing komt ter sprake waarop het bestuur van de Blinkerd er met klem op 
wijst dat, wanneer de financiële onderbouwing niet staat als een huis, het hele plan niet doorgaat.  
 
4b Exploitatiebegroting De Blinkerd 2.0 
De exploitatiebegroting van Vincent Priovano heeft nog wat vragen van de Oorsprong aan de Blinkerd  
tot gevolg: 

- Gaat de Stichting Welzijn Bergen zich straks terugtrekken en gaat Ingrid dan de cursussen in De 
Blinkerd organiseren? Het antwoord is: dat ligt voor de hand maar moet nog nader besproken 
worden. 

- Wordt de Stichting Welzijn Bergen een huurder van kantoorruimte in de Blinkerd? Het antwoord 
is: ja, dat staat in de begroting 

- De horeca-inkomsten van de Oorsprong zijn in de begroting niet opgeteld bij de exploitatie van 
de Blinkerd, waarom niet? Antwoord: er is zeer voorzichtig begroot. 

 
4c ruimte-indeling activiteiten 
Is eerder aan de orde geweest. 
 
5. Planning, vervolgstappen en communicatie 

 planning 
Aletta Hekker wijst er nogmaals op dat het samenvoegingproces pas in de fase van 
haalbaarheidsonderzoek is.  Kleinere details worden pas later ingevuld. Waar het nu om gaat is dat de 
gemeente  voor dit plan een miljoen in de begroting heeft gereserveerd en dat voor dit geld nog in 2013 
een besteding moet komen.  Lukt dat niet, dan is de kans aanwezig dat de reservering vervalt. De 
praktijk wijst namelijk uit dat dergelijke reserveringen vrijwel nooit doorgezet (kunnen) worden naar de 
begroting van het volgend jaar. 

 Vervolgstappen 
Nu alle gegevens zijn geïnventariseerd gaan de vier betrokken partijen (gemeente, bibliotheek, de 
Blinkerd en Stichting Welzijn Bergen) met elkaar het haalbaarheidsonderzoek afronden en de 
besluitvorming voorbereiden. Dat besluit wordt uiterlijk 9 april als advies aan het college voorgelegd. 
Gaat het college akkoord dat wordt het onderwerp op 8 mei behandeld in de Algemene Raadscommissie 
(ARC). De betrokken partijen willen die vergadering bij voorkeur in de Blinkerd houden omdat het 
dichtbij is, er insprekers zullen komen, de raads- en commissieleden kunnen kennismaken met de 
Blinkerd en de politiek zodoende naar de inwoners wordt gebracht. 
De gemeenteraad besluit ten slotte op 23 mei na inhoudelijke bespreking van plan. 

 Communicatie 
Monique Ooms maakt een nieuwsbrief die – bij voorkeur – begin april door het WNK huis-aan-huis 
wordt bezorgd in Schoorl en Groet.  In de nieuwsbrief zijn korte interviews met betrokkenen 
opgenomen.  



 
6. Rondvraag 
-Desgevraagd vertelt Aletta dat de huur van de Oorsprong pas wordt opgezegd nadat de allerlaatste 
gebruiker verhuisd is. 
-Arthur meldt dat in de voorliggende uitwerking geen medische hoek is ingepland. Daar is geen ruimte 
voor. Mocht mettertijd het tegendeel blijken, dan is de invulling aan het bestuur van de Blinkerd. 
Woorden van dank aan Aletta Hekker omdat zij dit langlopende dossier in korte tijd tot een goed einde 
heeft gebracht. 
-Het bestuur van de Blinkerd nodigt de vrijwilligers van de Oorsprong uit om desgewenst alvast 
activiteiten in de Blinkerd te organiseren. 
-Vrijwilligers van de Oorsprong willen graag een rondleiding in de Blinkerd. 
 
7. Sluiting 
Aletta Hekker dankt alle deelnemers aan de vergadering en zegt  onder de indruk te zijn van hun inzet. 
Zij wenst de aanwezigen heel veel succes. 
 


