
Jaaroverzicht Bestuur 2018 
 
Jaarvergadering  
Op 16 februari 2018 was de jaarvergadering over het bestuursjaar 2017 in de Brinkhof.  

 

Bestuurssamenstelling 
Volgens het rooster van aftreden waren Kitty Prins, Wim Koster en Albert Koele aftredend, die zich 

allen herkiesbaar hebben gesteld en zijn herkozen. Vanwege verkoop van zijn woning in het bos 
namen we afscheid van Luitzen Boonstra, waardoor de post van penningmeester vacant werd. 

Hiervoor kandideerde Herman Veluwenkamp zich. In de ALV is hij definitief toegetreden tot het 

bestuur. Vorig jaar werd Ineke Molenaar bij ontstentenis verkozen. Samen met Herman presenteerden 
zij zich aan de ALV. Conform het Huishoudelijke Reglement voldoen we aan de bepaling,  

dat het bestuur tenminste vijf leden heeft.  
 

Intern overleg 
 Het bestuur vergadert in een maandelijkse frequentie volgens een vaste agenda. Daarnaast vindt 

overleg plaats met de diverse commissies (communicatie, wegen, glasvezel).  

 Overleg vindt plaats met onze bestuursadviseur Rob Kuipers m.b.t. bestuurlijke kwesties. 
Communicatiezaken wordt besproken met de communicatieadviseur Hein Bloemink.  

 
50 jarig Lustrum 

Op zaterdag 22 september 2018 vierden we het 50-jarig bestaan van de Vereniging van 

Huiseigenaren Oosterduinen, opgericht op 20 september 1968 in de toenmalige Vluchtheuvel. Onder 
de bezielende leiding van een activiteitencommissie, samengesteld uit Hatty Aardema, Corinne van 

Nispen, Kitty Prins en Ineke Molenaar is een bruisend programma gemaakt, dat ingeleid werd door de 
voorzitter Albert Koele. Uitgebreid verslag van het lustrum wordt gedaan op onze website. 

 
Voortgang Expeditie Norgerduinen 

Hoogtepunt in het afgelopen bestuursjaar vormde de raadsvergadering op 31 januari, waarin de 

voltallige gemeenteraad zich achter de toekomstvisie Norgerduinen schaarde. Eerder hadden Johan 
van de Garde en uw voorzitter in de raadscommissie een zienswijze ingesproken. Op 12 februari 

vervolgens in een feestelijke bijeenkomst in de Norgerberg overhandigde de burgemeester van 
Noordenveld het rapport aan de gedeputeerde Stelpstra. In zijn toespraak moedigde hij de 

Norgerduiners aan om in het vervolg van de expeditie elkaar vast te blijven houden.  

Door de gemeenteraadsverkiezing in maart, nadien het proces van coalitievorming, is de vaart er even 
uit geweest maar na de zomer is de draad weer opgepakt. Wat al in de lucht hing kon worden 

bevestigd: de Expeditie krijgt een vervolg binnen het kader van het convenant Vitale Vakantieparken. 
(Zie pag. 47 in het reisverslag) Daarvoor was het nodig om als vereniging de zgn. transformatieladder 

te doorlopen, wat plaatsvond  in de Brinkhof. Dit was vooral nodig om onze status als pilotproject te 

kunnen bevestigen. Formeel is hiermee de transformatieopgave van ons gebied een feit.  
 

Bosclub 
Dit was aanleiding om een stuurgroep in te richten, samengesteld uit  Johan van de Garde, Sjoerd 

Driest, Rob Brinkman, Ineke Molenaar, Wim Koster en Albert Koele. Conform wat er in het reisverslag 
staat over de transformatieopgave dient er in samenwerking met de gemeente toegewerkt te worden 

naar een uitvoeringsplan. Onderdeel ervan is een beeldkwaliteitsplan, waarin o.a. een handleiding 

voor bos- en landschapsbeheer is opgenomen. Kortweg het ‘bospaspoort’. In samenwerking met Hein 
Bloemink is een eerste globale opzet ervan tot stand gekomen. Een tweede conceptversie is in de 

maak. Vanuit de Bosclub is aan alle Oosterduiners een Nieuwjaarsbericht gestuurd.  
 

Werk in uitvoering 

 Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2019 het volledige brandveiligheidsplan nader uit 
te werken en te realiseren.  Daarvoor is de hulp van de Oosterduiners nodig. In tweede instantie 

zal ook de herinrichting van de entrees aangepakt worden. De eerste gesprekken hierover zijn 
reeds gevoerd met de gemeente. Het bestuur heeft een subsidieaanvraag gedaan, die nog in 

behandeling is maar wel lijkt te worden gehonoreerd. 
 



Om het glasvezelproject een nieuwe impuls te kunnen geven, nadat het deelnamepercentage 

stagneerde, is besloten om het aanbod concreet te maken door middel van de abonnementen die 

deel uitmaken van het pakket van Coöperatie Glasvezel Noord. Indien dit voldoende interesse wekt 
zal de aanleg van een netwerk plaatsvinden onder de vlag van CGN. Mocht dit niet lukken, dan 

beraden we ons weer.  

 


