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1. Uitnodiging 

 

Norg, 7 maart 2021 
 

 
Betreft: Algemene Ledenvergadering VvHO voorjaar 2021 

 
Geachte leden, 

 

Spannend! Dit wordt de eerste Algemene Ledenvergadering 'op afstand' en we vragen daarvoor 
uw begrip. Onder normale omstandigheden nodigt het bestuur u uit om aanwezig te zijn tijdens 

de ALV, meestal in de Brinkhof te Norg. Daar praten we dan bij over de actuele ontwikkelingen 
en projecten. Maar sedert 16 maart ’20 houdt een virus de samenleving in haar greep. Als gevolg 

daarvan is het nog steeds niet toegestaan om bijeenkomsten zoals b.v. een ALV te houden.  

 
Nood breekt wet 

Ondanks het vorenstaande dienen we het afgelopen bestuursjaar 2020 en feitelijk ook dat van 
2019 af te sluiten. Net als voorheen bieden we u de jaarstukken aan in een speciale ALV-editie 

van de Nieuwsbrief, zij het wat summierder dan anders.  

 
Rondvraag per mail 

Indien u vragen heeft, dan verzoeken wij u deze aan ons te willen mailen. Hieronder richten we 
ons verzoek aan u om expliciet al dan niet in te willen stemmen met een aantal punten. Reage-

ren kan via secretariaat@oosterduinen.nl   
 

AGENDA  

1. We leveren als bijlagen de gebruikelijke jaarstukken aan, waaronder het financiële verslag en 
de notulen van de laatste ALV, c.q. die over het bestuursjaar 2018. De ALV over bestuursjaar 

2019 werd geannuleerd wegens de crisismaatregelen d.d. 16 maart 2020. 
 

2. We kijken terug op de jaren 2019 en 2020. Daarin waren twee ontwikkelingen gaande:  

a) De transitie (lees: upgrade van Oosterduinen), onder leiding van de Bosclub.   
b) Voorts werken we aan concrete projecten die voortvloeien uit 'Wij Maken het Mooier', die 
behoren bij de eerder genoemde transformatie.   

 

Wij nodigen u van harte uit om positief-kritisch met ons mee te denken. 
 

Met vriendelijke groeten, 

 
 

Albert Koele 
(voorzitter)  

 

 
Bijlagen: 

1) Nieuwsbrief Bestuursjaar ’19 en ’20, daarin: Jaarstukken, financieel verslag, notulen ALV 2019 
(over jaar 2018), e.a.  

 

Toelichting 
 In de Nieuwsbrief treft u de jaarstukken aan. Deze treft u aan op onze website  

 Een drietal bestuursleden is aftredend maar stelt zich herkiesbaar, totdat de bestemmingsplan-
wijziging is gerealiseerd. De secretarisfunctie is vacant. Mw. Karin Prak stelt zich kandidaat. 

Graag beveelt het bestuur haar bij u aan.  

mailto:secretariaat@oosterduinen.nl
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 De financiën zijn voor beide bestuursjaren door de kascommissie bestaande uit Rob Brinkman 

en Gertjan Dorlas gecontroleerd. De commissie adviseert de vergadering om de financiële stuk-

ken goed te keuren en décharge te verlenen aan het bestuur.  
 Voorts merkt de kascommissie op, dat er 20 huisjes/eigenaren zijn die geen verenigingsbijdrage 

betaald hebben, waarvan sommige meerdere jaren niet. De commissie adviseert het bestuur 
deze leden nog eenmaal in de gelegenheid te stellen hun contributie te betalen. Mochten zij die 

niet betalen, dan is duidelijk dat zij geen prijs (meer) stellen op hun lidmaatschap en dienen zij 
te worden uitgeschreven. Aan de ALV wordt gevraagd hiermee in te willen stemmen. 

 

Tenslotte 
 Het bestuur verzoekt u te willen stemmen met de jaarstukken, de verkiezing van Karin Prak als 

bestuurslid (zij kandideert zich voor de secretarisfunctie), de herverkiezing van de aftredende 
bestuursleden . Dit doet u door binnen twee weken na dagtekening een e-mail te sturen 

naar secretariaat@oosterduinen.nl Als volgt: 

➢ Ja, ik stem in met  
✓ de jaarstukken over de bestuursjaren 2019 en/of 2020; 

✓ met de benoeming van Karin Prak als bestuurslid; 
✓ met de herverkiezing van de zittende bestuursleden Herman Veluwenkamp (penning-

meester) Kitty Prins (algemeen bestuurslid) en Wim Koster (algemeen bestuurslid); 
✓ het door de kascommissie gegeven advies om de financiële stukken goed te kunnen en 

het bestuur over de jaren 2019 en 2020 décharge te verlenen; 

✓ het door de kascommissie gegeven advies om de leden die meerdere jaren geen contribu-
tie hebben betaald nog eenmaal te verzoeken hun contributie te willen betalen. Mochten 

zij die niet betalen, dan zullen zij worden uitgeschreven als lid van de vereniging.   
➢ Indien u met één of meerdere jaarstukken niet instemt, geeft u dat dan ook via het ge-

noemde account aan, zo mogelijk gemotiveerd.  

 
Het Bestuur 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:secretariaat@oosterduinen.nl
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2. Agenda Jaarvergadering bestuursjaar 2019 en 2020  

1. Opening, welkom, vaststelling agenda, notulist (n.v.t.) 
 

2. Huishoudelijke mededelingen (n.v.t.) 

 
3. Vaststelling notulen Jaarvergadering bestuursjaar 2018 

 
4. Vaststelling Jaaroverzicht Bestuur 2019 en 2020 

 

5. Vaststelling Beknopt Jaaroverzicht Commissies 2019 en 2020 
 

6. Financieel Jaaroverzicht 2019 en 2020: 
a. Toelichting door de penningmeester 

b. Verslag Kascommissie 2018 (Rob Brinkman en Gertjan Dorlas) 
 

7. Begroting en contributie 2021 

 
8. Bestuursverkiezing: 

Aftredend in 2020 was Ineke Molenaar. Zij is niet herkiesbaar, waardoor de functie van secretaris 
vacant geworden is. Mw. Karin Prak stelt zich kandidaat voor deze functie. Aftreden in 2021 zijn 

Herman Veluwenkamp, Kitty Prins en Wim Koster. Zij willen aanblijven gedurende het transforma-

tieproces, totdat de bestemmingsplanwijziging gerealiseerd is, waarin staat dat onder voorwaarden 
permanente bewoning is toegestaan.  

 

 
9. Benoeming kascontrolecommissie 2021: wie meldt zich 

aan? 
10. Oproep leden werkgroepen brandveiligheidsplan 

11. Rondvraag (schriftelijk) 

12. Sluiting (idem)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Functie Bestuurslid Vak  Aange-
treden 

Jaar aftre-
den  

2e termijn Jaar aftre-
den 

Voorzitter Albert Koele Z  2014 2018 2018 2022 

Secretaris  Ineke Molenaar E 2017 2020   

Penningmeester Herman Veluwenkamp  F  2018 2021   

Bestuurslid Kitty Prins Z 2015 2018 2018 2021 

Bestuurslid Wim Koster D 2015 2018 2018 2021 

Bestuurslid Joep Ferwerda Z 2016 2019 2019 2022 
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3. Notulen vergadering bestuursjaar 2018 

Notulen Algemene Ledenvergadering bestuursjaar 2018 

Datum Vrijdag 1 maart 2019 
Tijd  Van 19.30 - 22.00 uur 

Plaats De Brinkhof te Norg 

Aanwezig Om privacy redenen niet in dit verslag vermeld 
mka idem 

Notulist Ineke Molenaar 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 2018  
Vereniging Huiseigenaren Oosterduinen 

1 maart 2019, Brinkhof Norg 

Zie voor toelichting op agendapunten: Nieuwsbrief februari 2019, jaargang 5, nr.2 

1. Opening, welkom, vaststelling agenda, notulist (Ineke Molenaar) 

 
De voorzitter, Albert Koele, opent de vergadering en heet iedereen welkom, i.h.b. Henk Rave en 

zijn vrouw; Henk is lid van het eerste uur, dus nu meer dan 50 jaar! Verder een speciaal welkom 
voor de leden van de Stichting Norgerduinen, waarmee in de loop der jaren een goede samenwer-

king is opgebouwd, en natuurlijk iedereen die, soms van ver, hierheen is gekomen. Als speciale 
gast is vanavond Sterre Brummel aanwezig; zij zal  na het zakelijke deel van de vergadering een 

inkijkje geven in de cultuurhistorische ontwikkeling van het gebied rond Norg. 

   
2. Huishoudelijke mededelingen: graag presentielijsten tekenen! 

 
Er blijken 41 stemgerechtigde leden aanwezig te zijn, die gezamenlijk 32 huisjes vertegenwoordi-

gen. 

Het voltallige bestuur is aanwezig: Albert Koele, voorzitter; Ineke Molenaar, secretaris; Herman Ve-
luwenkamp, penningmeester; Kitty Prins, cie. ‘lief en leed’; Joep Ferwerda, ‘wegenmeester’ en Wim 

Koster, algemeen bestuurslid. 
 

3. Vaststelling notulen Jaarvergadering bestuursjaar 2017 
De notulen worden vastgesteld. 

 

4. Vaststelling Jaaroverzicht Bestuur 2018  
Het afgelopen jaar wordt gekenmerkt door ‘werk in uitvoering’: het project Expeditie Norgerduinen 

is afgerond en wordt verder uitgewerkt binnen het kader van het project Vitale Vakantieparken; 
Janine Hogeman is tot programmaregisseur hiervan benoemd. Om formeel deel uit te maken van 

dit project moesten we nog de ‘transformatieladder’ uitwerken: dit betekent de stappen aangeven 

die we moeten maken om van de huidige  ons einddoel te kunnen bereiken. De officiële erkenning 
van onze deelname betekent ook financiële ondersteuning. Voor ons is nu Erik Mosterman de con-

tactpersoon/het aanspreekpunt geworden. Lopende projecten betreffen de Brandveiligheid en de 
Herinrichting van de entrees. Vanuit het bestuur vertegenwoordigen Albert Koele en Wim Koster de 

Vereniging. De gemeente werkt graag mee met de uitvoering van deze projecten en verwacht van 

ons een ‘bijdrage in natura’, d.w.z. vooral inzet. M.b.t. de planning: in de subsidieaanvraag voor 
het project brandveiligheid staat juni 2019 als einddatum genoemd. Het project bestaat uit drie 

clusters: gedrag, bereikbaarheid en vindbaarheid van woningen. Hiervoor wordt een beroep ge-
daan op alle Oosterduiners. Voorbeelden van activiteiten zijn: de ontwikkeling van een navigatie-

systeem, duidelijke naambordjes en nummering. In de praktijk betekent dit onderling overleg (met 
de buren), maar soms ook overleg met de gemeente en hulpdiensten. Wie zich hiertoe geroepen 

voelt: graag aanmelden bij Albert Koele of via de e-mail. Voor het project Herinrichting entrees ligt 

er een structuurplan en er is een vooroverleg geweest.   
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De Bosclub houdt zich vooral bezig met de ‘transformatie-opgave’ die het mogelijk moet maken 

om onder bepaalde voorwaarden naast recreatie ook permanente bewoning in de Oosterduinen 
toe te staan. In dit kader wordt gewerkt aan een ‘bospaspoort’ dat aansluit bij het door de ge-

meente ontwikkelde ‘beeldkwaliteitsplan’ voor de omgeving. Een eerste concept van het Bospas-

poort is gemaakt door Hein Bloemink en besproken in de Bosclub. Hein heeft binnenkort overleg 
met Albert Broekman van Natuurmonumenten om advies te krijgen over het bosbeheer. Een eerste 

pilot wordt nu uitgevoerd rond de TIP/Postmaatseweg. Sjoerd Driest (niet aanwezig) heeft laten 
weten dat hij, nu hij met pensioen is, zich terug trekt; hij wordt bedankt voor zijn ‘decennialange’ 

inspanningen. 
Er wordt gevraagd naar een toekomstvisie voor ons gebied. Deze is uitgewerkt in het ‘Reisverslag 

van de Expeditie Norgerduinen’. https://www.lijstgroennoordenveld.nl/me-

dia/nieuws/REISVERSLAG%20EXPEDITIE%20NORGERDUINEN.pdf 
Het jaaroverzicht wordt vastgesteld. 

 
Vaststelling Beknopt Jaaroverzicht Commissies 2018  

Glasvezelproject: de deelname ligt nu rond de 25%, waarmee onze positie onduidelijk blijft aange-

zien de minimale eis op 35% ligt. Een definitief besluit valt niet eerder dan over 2 maanden. Glas-
vezel Noord suggereert een verzoek om subsidie te doen bij de gemeente om deze kloof te over-

bruggen. Er wordt opgemerkt dat de regering bij herhaling heeft laten weten dat gestreefd wordt 
naar een dekkend netwerk ook in de buitengebieden. 

 
Wegencommissie 

Henk Vos, die al 30 jaar het wegenonderhoud heeft verzorgd, is door het bestuur aangesteld als 

‘wegenmeester’, het centrale aanspreekpunt voor klachten en vragen over de wegen; zijn contact-
persoon binnen het bestuur is Joep Ferwerda. Samen zorgen zij ervoor dat de wegen in goede 

staat blijven. Henk licht zijn werkzaamheden en perikelen van de afgelopen jaren toe. Hij begint 
met te zeggen dat de gezamenlijke grond-/ wegeigenaren verantwoordelijk zijn voor het onder-

houd van de wegen; helaas geven deze niet allemaal toestemming aan de Vereniging om dit voor 

hen te doen. Daarnaast heeft een verschil van inzicht over de te gebruiken granulaatsoort er toe 
geleid dat ook de wegen van de gemeente en de Boermarke niet meer door hem onderhouden 

mogen worden (Middenweg – Voorste weg – Grote Kampweg – Boerenweg). Afgelopen voorjaar 
hebben gemeente en Boermarke hun wegen drastisch gerenoveerd, maar daarna niet onderhou-

den. Ondanks dat Henk verschillende gesprekken met bestuursleden van de Boermarke heeft ge-

voerd, is er nog geen oplossing gevonden en is er verder niets gebeurd. Naast regulier onderhoud 
van de andere particuliere wegen, zoals de Zonnelaan, Kastanjelaan en Alicelaan hebben de Me-

zenlaan en Meelkerslaan deels een opknapbeurt gekregen. 
Tot slot, een reactie die Henk veel hoort van aanwonenden: ‘prachtig werk en niet te goed/mooi 
maken want anders rijden ze weer veel te hard en dan zijn de gaten er zo weer terug’. Dat is de 
moraal van de weggebruiker. 

 

Don MacGillavry: Wij zijn verplicht tot onderhoud, maar betalen ook contributie. Welke wegen zijn 
van wie?  

Albert Koele benadrukt dat goed onderhoud van de wegen van levensbelang is in het kader van 
de brandveiligheid. De vereniging voert de regie, maar is juridisch niet verantwoordelijk voor het 

onderhoud: dat zijn de individuele eigenaren (erfdienstbaarheid).  

De procedure is als volgt naar analogie van het Rayonhoofdenmodel Friese Elfsteden: er zijn ‘we-
genmeesters’ die fungeren als ‘ogen en oren’ van de vereniging en problemen met de wegen mel-

den bij Joep Ferwerda (bestuur) die dit verder afstemt met Henk Vos. Op zijn beurt stemt Henk 
Vos af met het rayonhoofd. Samen beoordelen ze na afloop van de verrichte onderhoudswerk-

zaamheden het resultaat. 
Tenslotte merkt Albert op dat de gemeente een toezicht houdende taak heeft voor het wegenon-

derhoud. 

 
De jaaroverzichten van de commissies worden vastgesteld. 

 

https://www.lijstgroennoordenveld.nl/media/nieuws/REISVERSLAG%20EXPEDITIE%20NORGERDUINEN.pdf
https://www.lijstgroennoordenveld.nl/media/nieuws/REISVERSLAG%20EXPEDITIE%20NORGERDUINEN.pdf
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5. Bespreking Financieel Jaaroverzicht 2018 

a. Toelichting door de penningmeester 
De penningmeester, Herman Veluwenkamp, licht de begroting toe. 

 
Henk Smit: stelt de vraag waarom betalen wij forensenbelasting?  
Rob Kuipers: gemeentewet staat forensenbelasting toe, maar bij het ministerie wordt overlegd 

over opheffing.  
Zie ook: https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/overige-belastingen/forensenbelasting. 

Henk suggereert verder een werkgroep om een navigatiesysteem op te stellen (naambordjes en 
paaltjes). Deze is er echter reeds als onderdeel van het project brandveiligheid. 

Erik van den Berg vraagt naar ‘subsidie vraagbundeling’. Herman en Albert lichten toe dat deze 

subsidie (26.000 euro) gekregen is voor ‘promotie’ en ‘vraagbundeling’ m.b.t. de aanleg van 
een glasvezelnet. 

 
b. Verslag Kascommissie 2018 (Rob Brinkman en Ko Klootwijk) 

De kascommissie complimenteert de penningmeester, met name met de digitalisering,  en heeft 

verder geen opmerkingen. De commissie adviseert de penningmeester decharge te verlenen, 
hetgeen met applaus van de vergadering overgenomen wordt. 

 
De voorzitter bedankt de kascommissie en meldt dat Ko Klootwijk reglementair aftreedt; hij 

wordt bedankt en krijgt een fles wijn. Als zijn opvolger meldt Gert Jan Dorlas zich, die van harte 
verwelkomd wordt als nieuw lid van de kascommissie, naast Rob Brinkman . 

 

6. Begroting en contributie 2019 
De begroting is grotendeels gelijk aan vorig jaar en er worden geen grote veranderingen  ver-

wacht.  De contributie blijft ongewijzigd.  
 

7.  Bestuursverkiezing: 

Joep Ferwerda, ‘wegenmeester’,  is aftredend maar is bereid een nieuwe termijn in te gaan. Hij 
wordt hiervoor bij acclamatie verkozen. 

 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2019 

Zie onder 5b  
 

9. Oproep leden brandveiligheidscommissie 

Er kwamen (nog) geen spontane aanmeldingen. Aanmelden kan bij een van de bestuursleden of 
per mail: bestuur@oosterduinen.nl  

 
10. Pauze 

 

11. Oosterduinen in cultuurhistorisch perspectief door Sterre Brummel 
 

In een vloeiend verhaal ondersteund door een 
PowerPointpresentatie gaf Sterre een mooi over-

zicht van de ontstaansgeschiedenis van het ge-

bied rondom Norg. Vanuit verschillende invals-
hoeken werd het hele gebied onder de loep ge-

nomen: aardkundig, de invloeden van water, ijs 
en wind op het landschap en later de invloeden 
van de mens van jagers-verzamelaars naar ak-
kerbouwers in esdorpen en tot slot het heden-

daagse recreatielandschap. Zij wees daarbij 

steeds op ‘restanten uit de oudheid’ die nog al-
tijd herkenbaar zijn, zoals de zandwegen, die 

door de moerasgebieden (later heidevelden) 

https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/overige-belastingen/forensenbelasting
mailto:bestuur@oosterduinen.nl
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lopen en nog steeds gebruikt worden, de zand- en houtwallen en de ‘pingo-ruïnes’ (‘vennetjes’; 

‘veenties’) die ontstonden door ontdooien van de grond na de ijstijd. 
Als uitgangspunt van haar voordracht gebruikte Sterre het rapport van het onderzoek Cultuurhis-
torische inventarisatie van het esdorpenlandschap rond Norg dat in opdracht van Natuurmonu-

menten en Staatsbosbeheer werd uitgevoerd (mei 2017) door het Kenniscentrum Landschap 
Rijksuniversiteit Groningen: https://www.academia.edu/36441710/Kenniscentrum_Land-

schap_Rijksuniversiteit_Groningen_Cultuurhistorische_inventarisatie_van_het_esdorpenland-
schap_rond_Norg.  

 
Sterre heeft haar presentatie als pdf beschikbaar gesteld. Deze kunt u op de website vinden door 

hier te klikken. 

 
12. Rondvraag 

Insteek van de voorzitter:  
▪ (Hoe) gaan we mensen meekrijgen met de plannen?   

▪ Handhaven of niet? 

 
Opmerkingen:  

▪ Er moet een goede beschrijving 
komen van wat wel en niet mag 

(carport, boskap, etc.) 
➢ Hier zal het bospaspoort een 

rol in spelen. 

▪ Hoe krijgen we de mensen 
mee? 

➢ De verschillende werkgroe-
pen zullen hier een belang-

rijke rol in (moeten) spelen; 

zij zijn het aanspreekpunt 
voor de eigenaren en staan 

open voor suggesties. 
➢ Dit is een onderdeel van de 

transformatie-opgave, in 

overleg met de gemeente. 
▪ Wie gaat er over de handha-

ving? 
➢ Uiteindelijk is de gemeente 

hiervoor verantwoordelijk, 
maar wij spelen hier ook een 

rol in en hebben een eigen 

verantwoordelijkheid.  
➢ Er moet een afstemming ko-

men tussen ‘toestemming 
voor permanent wonen’ en 

‘voorwaarden die hieraan 

gesteld worden’. 
➢ Het bospaspoort zal hier een 

belangrijke rol in spelen. 
➢ Handhaving kost ook geld. 

 
 
 

 
 

 

https://www.academia.edu/36441710/Kenniscentrum_Landschap_Rijksuniversiteit_Groningen_Cultuurhistorische_inventarisatie_van_het_esdorpenlandschap_rond_Norg
https://www.academia.edu/36441710/Kenniscentrum_Landschap_Rijksuniversiteit_Groningen_Cultuurhistorische_inventarisatie_van_het_esdorpenlandschap_rond_Norg
https://www.academia.edu/36441710/Kenniscentrum_Landschap_Rijksuniversiteit_Groningen_Cultuurhistorische_inventarisatie_van_het_esdorpenlandschap_rond_Norg
http://oosterduinen.nl/presentaties/
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Fragment uit de notulen ALV bestuursjaar 2017  

1 park, 1 plan’  

Zijn wij een ‘park’? Wat houdt dit motto van Vitale Vakantieparken in? Wat is 
Vitale Vakantieparken precies? 

In het convenant wordt gesproken over ‘parken’. Daarmee wordt verwezen naar 
gebieden die een recreatieve bestemming hebben. Dat geldt ook voor de Oos-

terduinen.  

‘1 park, 1 plan’ betekent, dat alle neuzen dezelfde kant op moeten staan. De 
vereniging is hierbij de spreekbuis van de leden en aanspreekpunt voor de over-

heid.  

Vitale Vakantieparken is bedoeld om recreatie en toerisme als economische sec-
tor in de provincie een impuls te geven. Het gaat dus primair om de vraag, of 

het valt te verwachten dat een ‘park’ in bedrijfseconomische zin bestaansgrond 
heeft om een (financieel) gezonde toekomst tegemoet te gaan. Onderzocht is 
om welke bedrijven in Drenthe het gaat. Goed voorbeeld is de Norgerberg in 

Norg, uitgeroepen tot beste recreatiepark in Nederland. Parken hebben onder-
houd nodig, en er moet geïnvesteerd worden met het oog op een goede be-

drijfsvoering. Dit perspectief geldt voor grofweg de helft van de vakantieparken 
in Drenthe. Voor de andere helft gaat deze bedrijfseconomische vlieger niet lan-
ger op. Investeringen blijven uit, de interesse bij het publiek wordt minder, enz. 
Hier is a.h.w. de recreatieve functie, gerekend over het gehele gebied, ‘versle-

ten’. Deze gebieden, Oosterduinen inbegrepen, komen in aanmerking voor func-
tietransformatie.   

 

 
 

Vitale Vakantieparken 

Meer weten? Ga naar de website van Vitale Vakantieparken door hier te klikken.   

 
Op Woensdag 28 oktober 2020 was er de Webinar Transformeren: hoe gaat dat nu? De PowerPoint 

ervan kunt u hier bekijken.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.vitalevakantieparkendrenthe.nl/
https://www.vitalevakantieparkendrenthe.nl/publicaties
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4. Jaaroverzicht Bestuur 2019 en 2020 

Jaarvergadering  
De laatste ALV was die van 1 maart 2019 (bestuursjaar 2018), waarvan in concept de notulen op de 

site zijn gezet. U treft ze ook aan in deze nieuwsbrief op pag. 5. Dit was het laatste wapenfeit van 

Ineke Molenaar die vanwege een ziekte haar functie als secretaris niet meer kan uitoefenen. Als con-
sequentie van de Lock down die vanaf 16 maart landelijk ingevoerd werd om de kans op besmetting 

met het coronavirus in te dammen, kon de ALV over het bestuursjaar 2019 geen doorgang vinden. De 
laatste grote bijeenkomst – eigenlijk waren het er twee kort na elkaar -  dateert van 7 februari ’20, 

georganiseerd door de gemeente en de VvHO. Henk Kosters zegde tijdens deze avond toe ook bij de 

ALV aanwezig te willen zijn (die gepland stond op 24 februari). Daar zou dan de aftrap gedaan wor-
den van een reeks te houden bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan over de concrete in-

houd van het Bospaspoort. Daar was echter meer voorbereidingstijd voor nodig. Om toch tegemoet te 
komen aan de vele vragen die er leven werd besloten op 6 maart ’20 een inloopavond te houden. De 

ALV werd uitgesteld tot in mei, maar als gevolg van de Lock down werd dit afstel. In eerste instantie 
is er door gemeente en VvHO naar gestreefd om nog voor de zomervakantie de aftrap van de discus-

sie over het Bospaspoort via een videoconferentie te doen, wat uiteindelijk niet haalbaar is gebleken. 

Uiteindelijk zijn meteen na de zomer ’20 voorbereidingen getroffen om de Oosterduiners te consulte-
ren middels een enquête, die in samenwerking tussen gemeente en VvHO is uitgezet en verwerkt.   

Schets van recente activiteiten van de Bosclub 
De Bosclub heeft zich in de afgelopen tijd bezig-
gehouden met het vertalen van de eerder ont-
wikkelde visie (zie onder andere Expeditie Nor-
gerduinen) op waar we met ons bos van de Oos-
terduinen heen willen, naar concrete gedragsre-
gels voor een verblijf in het bos.  
 
Concept-‘bospaspoort’ 

In de tweede helft van 2019 en begin 2020 heb-

ben we in eerste aanleg gewerkt aan een con-
cept-‘bospaspoort’. Dat concept-bospaspoort be-

oogt om, vooral op concreet (gedragsmatig) ni-
veau, invulling te geven aan de eisen die gesteld 

gaan worden aan een verblijf in het bos. Daarbij 

is de gedachte dat permanente bewoning een 
optie wordt.  

Uitgangspunt daarbij is wel dat mensen die voor 
permanente bewoning in aanmerking willen ko-

men, het bospaspoort expliciet dienen te onder-
schrijven en toezeggen zich er ook aan zullen 

houden, met als ultieme sanctie het intrekken 

(respectievelijk niet verlengen) van de eventuele 
vergunning voor permanente bewoning. 

Overigens is het de bedoeling dat het bospas-
poort onderdeel gaat uitmaken van het gewij-

zigde bestemmingsplan en op die wijze ook pu-

bliekrechtelijk wordt vastgelegd, zodat ook publiekrechtelijke handhaving mogelijk is. De regels gelden 
dan niet alleen voor diegenen die hier permanent willen wonen, maar voor alle gebruikers van het 

bos.  
 

Afstemming Vitale Vakantieparken 

Eén en ander hebben we, gedurende de hele ‘rit’, goed afgestemd met de gemeente. 
In de loop van 2020 is er een nauwere afstemming tot stand gekomen tussen de activiteiten van de 

Bosclub en het provinciale initiatief van het programma ‘Vitale Vakantieparken’. Ook de gemeente 
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participeert intensief in die afstemming. Het aardige hierbij is dat aan de ene kant onze eigen aanpak 

in de Oosterduinen een soort voorloper was, waarop het provinciale programma ‘Vitale Vakantiepar-
ken’ is ingehaakt; ze hebben er een breder perspectief aan gegeven. Aan de andere kant kunnen wij 

inmiddels weer inhaken op dat provinciale programma, zonder dat we helemaal van ‘nul’ af aan op-

nieuw hoeven te beginnen. Maar we vinden het wel nuttig om, van nu af, hun stappenplan te volgen.  
In dat kader hebben we onze werkzaamheden dus nauwer afgestemd op het stappenplan van ‘Vitale 

Vakantieparken’. Dat stappenplan bevat een twaalftal stappen, gericht op, uiteindelijk, een aanpassing 
van het bestemmingsplan van een bepaald gebied (let wel: velen benoemen de Oosterduinen niet als 

Vakantiepark, maar ons gebied valt wel binnen het bereik van de aanpak van het programma ‘Vitale 
Vakantieparken’).  

Het stappenplan van ‘Vitale Vakantieparken’ voorziet, als één van de middelste stappen, in het opstel-

len van een zogeheten Streefbeeld, nog voordat je kunt toekomen aan zoiets als het bospaspoort. In 
zekere zin hebben we dus de volgorde der dingen een beetje moeten omkeren: het concept-bospas-

poort is even ‘on hold’ gezet en we hebben ons in deze fase meer gericht op het concept-‘Streefbeeld 
Oosterduinen’; we gaan daar zo dadelijk nader op in. 

 

Input enquête voor Streefbeeld Oosterduinen 
Tegelijkertijd met deze nauwere afstemming op ‘Vitale Vakantieparken’, heeft de Bosclub ook een ini-

tiërende rol gespeeld bij het ontwikkelen en begeleiden van de brede enquête die de Vereniging van 
Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO), samen met de gemeente, eind 2020 heeft uitgezet bij alle eige-

naren en alle bewoners van de Oosterduinen.  
U hebt, via een schrijven van de gemeente, al kennis kunnen nemen van de uitkomsten van die en-

quête.  

Voor ons, als Bosclub, zijn die resultaten van groot belang. Ze geven een duidelijk beeld hoe eigena-
ren en bewoners aankijken tegen ‘ons bos’: waar we staan en waar we heen willen. Gelukkig bleken 

die uitkomsten in hoge mate parallel te lopen met wat we zelf al bedacht hadden in het concept-bos-
paspoort. Maar ze boden ook belangrijke aanknopingspunten om nieuwe punten toe te voegen en/of 

bepaalde elementen nader aan te scherpen of anders te formuleren. 

De uitkomsten van de enquête kwamen precies op het moment dat we het eerdergenoemde concept-
‘Streefbeeld Oosterduinen’ gingen opstellen. In die zin was de timing dus perfect. Het concept-‘Streef-

beeld Oosterduinen’ sluit dus in hoge mate aan bij wat de uitkomsten van de enquête waren. 
Het karakter van het concept-‘Streefbeeld Oosterduinen’ is iets meer bestuurlijk (en iets minder ge-

dragsmatig) dan het karakter van het bospaspoort, maar inhoudelijk lopen ze wel parallel. We be-

schrijven in het Streefbeeld waarom we een verandering van de bestemming van ons bos nastreven, 
en ook wat die verandering impliceert en hoe we die verandering willen gaan waarmaken. Het Streef-

beeld gaat dan ook in op alle concrete activiteiten die we, niet alleen als Bosclub, maar als verzamelde 
eigenaren en bewoners van de Oosterduinen, willen - en moeten - gaan uitvoeren om onze ambities 

ook waar te gaan maken. 
Inherent aan zo’n Streefbeeld, is dat (in de stap die daar meteen op volgt in het stappenplan) er ook 

een globaal beeld wordt opgesteld van wat de aanpak gaat kosten en hoe die kosten gedekt gaan 

worden. Daarbij kunnen we ook onder ogen zien welke rol de gemeente kan spelen in de bekostiging 
en hoe we voorkomen dat ‘free riders’ niet meebetalen. 

Op dit moment doet zich een complicatie voor, die we overigens ook als potentiële verrijking mogen 
zien.  

 

Expertbijeenkomst ‘21 
We hebben van de provincie, in casu van het programma ‘Vitale Vakantieparken’, het aanbod gekre-

gen om ons concept-‘Streefbeeld Oosterduinen’ in een expertbijeenkomst te laten toetsen door een 
aantal experts. Experts op inhoudelijk vlak (natuurbeheer en dergelijke), maar ook experts op juri-

disch vlak (wat kun je uiteindelijk regelen binnen de nieuwe Omgevingswet en hoe zorg je ervoor dat 
regels ook handhaafbaar zijn). De gedachte vanuit de provincie is dat ze aan de ene kant ons con-

cept-‘Streefbeeld Oosterduinen’ heel aansprekend vinden, maar dat ze ons aan de andere kant advise-

ren om, voordat we er de boer mee opgaan, eerst de bedoelde experts te bevragen of onze plannen 
haalbaar zijn. De provincie is bereid om de kosten van die expertbijeenkomst voor haar rekening te 

nemen.  

https://www.vitalevakantieparkendrenthe.nl/publicaties
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Wij hebben dit aanbod in dank aanvaard. Wij zien het als een verrijking van ons traject. 

Tegelijkertijd hebben we ook, in navolging van het advies van de provincie, geconcludeerd dat het 
verstandig is om voorshands nog geen brede verspreiding te geven aan de tot nu toe opgestelde stuk-

ken. Brede verspreiding zou al snel tot misverstanden leiden en wellicht ook tot teleurstellingen. Dat is 

dus de complicatie waar we op doelden. 
De verwachting is dat de expertbijeenkomst in maart of april ’21 kan plaatsvinden, maar dat is ook 

afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid-19. Zodra die bijeenkomst plaats heeft gevonden, zullen 
we de stukken, waar nodig, bijstellen en zo snel mogelijk een bredere verspreiding geven. 

 
Namens de Bosclub, 

 

Rob Kuipers  
 

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

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

✓ Communicatiezaken worden besproken binnen de Commissie Communicatie. Tot februari ’20 vorm-
den Klaas Koornstra en Anneleen le Blom de drijvende kracht in de CC, en fungeerde Hein Bloe-

mink als onze communicatieadviseur meer op de achtergrond. Het vertrek van Klaas en Anneleen 
hebben we niet goed kunnen opvangen.  

✓ Namens het bestuur nemen Wim Koster en Albert Koele deel aan de zgn. Bosclub, oftewel de 
Stuurgroep die zich met de functiewijziging van het gebied bezig houdt. Zie het verslag hierboven. 

 

Bestuurssamenstelling 
Volgens het rooster van aftreden was Ineke Molenaar aftredend in het bestuursjaar 2020. Eerder was 

de secretarisfunctie vacant geworden omdat Ineke haar taak om medische redenen niet langer kon 
vervullen. Het bestuur heeft eerder meermaals tevergeefs getracht een aantal mensen te interesseren 

voor deze functie.  

 
Kandidatuur mw. Karin Prak  

Het bestuur is verheugd, dat mw. Karin Prak, woonachtig te Assen en samen met Hans eigenaar van 
F20, zich kandidaat stelt voor een bestuursfunctie, met name door de rol van secretaris op zich te wil-

len nemen. Het bestuur ondersteunt haar kandidatuur van harte en beveelt Karen bij u aan. Zij stelt 

zich graag zelf aan u voor. 

Wij (mijn man Hans en onze kinderen Julian en Isabel, 16 en 14 jaar) hebben 

sinds begin 2018 ons heerlijke huis in de Oosterduinen (F20). Normaal gesproken 

wonen we in Assen en we hebben het huis dus als recreatiewoning, voor ons ei-

gen gebruik. Tot vorig jaar waren we hier elk weekend en in de vakanties. Omdat 

vanwege Corona de kinderen langere perioden niet fysiek naar school hoefden, 

hebben we in beide Lock-down periodes volledig in het bos gewoond. En wat be-

valt dat goed! Over een jaar of 4 zouden we hier dan ook heel graag permanent 

gaan wonen. Ik kom oorspronkelijk uit Roden. Mijn opa en oma woonden in Norg 

en ik ken het bos dus al heel lang.  

Ik heb economie gestudeerd in Groningen en werk ook in Groningen. De afgelo-

pen 13 jaar als manager Finance bij een rederij en vanaf morgen in een nieuwe 

baan: Hoofd Administratie bij Boekema Vastgoedonderhoud. 

In mijn vorige baan was ik ook verantwoordelijk voor de communicatie naar groe-

pen private en zakelijke investeerders over hun belegging in onze schepen. Ik 

denk dat die ervaring mij goed van pas gaat komen als secretaris bij de vereni-

ging.  
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Ik heb er veel zin in! 

Karin Prak  

 
Herkiesbaar 

In het onderhavige bestuursjaar zijn aftreden Herman Veluwenkamp (eerste termijn), Kitty Prins en 
Wim Koster. Zij stellen zich herkiesbaar, met de volgende kanttekening. Zij willen aanblijven gedu-

rende het transformatieproces, totdat de bestemmingsplanwijziging gerealiseerd is, waarin staat dat 
onder voorwaarden permanente bewoning is toegestaan.  

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Functie Bestuurslid Vak  Aange-

treden 

Jaar aftre-

den  

2e termijn Jaar aftre-

den 

Voorzitter Albert Koele Z  2014 2018 2018 2022 

Secretaris  Ineke Molenaar E 2017 2020 vacant  

Penningmeester Herman Veluwenkamp  F  2018 2021   

Bestuurslid Kitty Prins Z 2015 2018 2018 2021 

Bestuurslid Wim Koster D 2015 2018 2018 2021 

Bestuurslid Joep Ferwerda Z 2016 2019 2019 2022 
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5. Jaaroverzicht Commissies 2019 en 2020 

Glasvezelteam (Commissie Technische Zaken) 
Het glasvezelteam onder leiding van Hans van der Biezen heet achter de schermen verschillende ver-

kennende gesprekken gevoerd met ondermeer vertegenwoordigers van de gemeente. Het contact 

met Coöperatie Glasvezel Noord daarentegen is volledig verstomd. Gemeten naar de stand van zaken 
begin 2019 lijkt de aanleg van een glasvezelnetwerk niet haalbaar, gelet op de financiering. Inmiddels 

is duidelijk dat de aanleg van een glasvezelnetwerk nog zeker niet van de baan is. Het kan een plek 
krijgen in het zgn. transformatieplan, zij het dat het een andere status krijgt dan bijv. het brandveilig-

heidsplan, dat uitdrukkelijk voor iedereen geldt. Details hierover zijn nog niet bekend.  

 
Stand van zaken december 2020 
 
Status Getoonde interesse Geen interesse Onbekend 

Deelname 35,5% (152 belang-

stellenden) 

8,6% (37 personen)  

Abonnementen 25,6% (110 klanten) 26,8% (115 personen)  

Potentieel (429) 110 deelnemers  115 afwijzingen  214 personen 

 

In ons gebied is er een potentieel van 429 aansluitingen. Wat leren de genoemde cijfers ons dus? Van 
214 (110 + 114) eigenaren/huurders weten we wat ze willen. De andere helft is onbekend wat ze wil-

len. Per saldo is er dus nog een hele grote groep mensen van 215 Oosterduiners van wie we nog niet 
weten wat hun standpunt is.  

Commissie Wegen (CW) 

Om de kwaliteit van de wegen te waarborgen maken 
we onderscheid tussen korte en middellange termijn. 

Uitgangspunt is dat iedere eigenaar zelf verantwoorde-
lijkheid draagt voor de bereikbaarheid en berijdbaarheid 

van de weg die in zijn of haar eigendom is. De vereni-
ging stelt zich hierbij dienstverlenend op, zonder de ju-

ridische aansprakelijkheid op zich te kunnen nemen. 

Zoals gepresenteerd op de ALV over het bestuursjaar 
2017 wordt naar analogie van de zgn. ijsmeesters van 

de Elfsteden gewerkt met wegenmeesters. Eigenaren 
overleggen de onderhoudsbehoefte met hun wegen-

meester, die vervolgens contact opneemt met Joep Fer-

werda. Zie ook de omschrijving van de dilemma’s inzake het onderhoud van de wegen zoals bespro-
ken in mei 2016. Klik hier.  

Op middellange termijn werken we binnen het brandveiligheidsplan aan de verbetering van de kwali-
teit van de wegen.  Als één van de uitkomsten van het overleg hierover met de gemeente zal de ge-

meente twee maal per jaar de Boermarkewegen onderhouden. Helaas is het herfstbeurt in 2020 erbij 
ingeschoten.  

 

Fragment uit de notulen ALV bestuursjaar 2017 

De wegen verbinden 

Jaap v.d. W.: “Wat ons allemaal verenigt, voor 100 %, dat is het wegennet in het 

bos. Deels in particulier eigendom, waarop erfdienstbaarheid is gevestigd. Brand-

veiligheid is een hele mooie ingang om dit systeem helemaal en vakkundig in kaart 

te gaan brengen. Alle bewoners komen dan in het gesprek. Want de wegen moe-

ten 3,50 meter breed zijn, daartoe zullen er bomen om moeten worden gelegd, de 

afdeling natuurbeheer moet daarbij worden betrokken, de brandweer moet erbij 

http://oosterduinen.nl/wp-content/uploads/2019/08/Jaaroverzicht-Commissies-2017.pdf
http://oosterduinen.nl/wp-content/uploads/2019/08/Jaaroverzicht-Commissies-2017.pdf
http://oosterduinen.nl/wp-content/uploads/2019/08/Jaaroverzicht-Commissies-2016.pdf
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betrokken, enz. Het lijkt me een fantastisch project om te laten zien dat het ons 

menens is. Dan kunnen we ook in gesprek komen, beetje bij beetje, met die men-

sen die enige afstand hebben bewaard maar wel degelijk interesse hebben in de 

verbetering van de wegen. Dus laten we dat gaan doen want dat bijt niemand en 

iedereen kan hierover nadenken. Door mensen actief te betrekken bij het wegen-

onderhoud, ook bij alle tussenwegen, en waarbij vanuit de vereniging materialen 

geleverd wordt, advies gegeven e.d., komt dan vanzelf ook de vraag ‘wie betaalt 

dat?’ op tafel. In wezen dus de eigenaren. Dat kan een heleboel positieve gesprek-

ken op gang brengen.” 

Commissie Communicatie (CC) 

 
Nieuwe impuls langs twee sporen 

De CC kreeg in 2019 een nieuwe impuls door de toetreding van Anneleen le Blom en Klaas Koornstra, 

zoals besproken in de CC d.d. 21 juni 2019. Ineke Molenaar heeft haar werkzaamheden binnen deze 
commissie beëindigd, terwijl Hein Bloemink een stapje terugzette. Klaas en Anneleen wilden zich aan-

sluiten bij de CC “om te kijken hoe de communicatie diverser kan, qua toon, verruiming van de perso-
nen die naar buiten toe communiceren en de diverse communicatiemiddelen om dit te doen.”   
 

Met name Albert dien(t)(de) meer naar de achtergrond te verdwijnen in deze opzet.  
 

Bosblad 
In deze bespreking is de communicatiebehoefte tegen het licht gehouden. Zowel de communicatie  

naar buiten maar ook intern moest intensiever. Daarbij is een korte (‘helderheid creëren, concreet 
worden’) en een lange termijn perspectief (‘mensen inspireren’) onderscheiden. Om te werken aan po-

sitieve beeldvorming is het Bosblad gekomen, weloverwogen op papier. Hiermee wordt gecommuni-

ceerd hoe uniek het hier is – Daar wil ik bij horen? – met als lange termijn doelstelling: “Saamhorig-
heid creëren en bewustzijn van overkoepelende waarden doen groeien, dit heeft tijd nodig.” . 
 
Bospaspoort en Bosbericht 

Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen in het gebied te signaleren die niet zondermeer lijken te stroken 

met de intenties van de beoogde gebiedsontwikkeling zoals omschreven in de toekomstvisie (Expeditie 
Norgerduinen, daarin ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven!’). Voor alle betrokkenen en belangheb-

benden vormt dit een meerwaarde. Verbetering van de kwaliteit van ons verblijf vormt een noodzake-
lijke voorwaarde voor wijziging van het bestemmingsplan. Wat daarvan ook de reden is, dit spreekt 

nog niet iedereen aan. Helaas zijn er daardoor ook ontwikkelingen die het proces in gevaar kunnen 
brengen, variërend van illegale bouwwerken, lichtvervuiling, aantasting van de ruimtelijke kwaliteit, 

ondermeer door het kappen van bomen, scheuren op de wegen (van een ander), enzovoort. Dit 

kwam ter sprake in de levendige discussie tijdens de ALV over het bestuursjaar 2017. (Zie hiervoor de 
nieuwsbrief van februari 2019, daarin de notulen van de vergadering over het bestuursjaar 2017.) 

Toch vormt gebiedsontwikkeling het hart van het transformatieproces, waardoor iedereen uiteindelijk 
zelf de keuze kan maken om hier al dan niet permanent te willen recreëren. Daarom is overwogen om 

het Bospaspoort te gebruiken om te communiceren wat wél en wat niet de bedoeling is als we het 

hebben over ‘een verblijf in het bos’. Dat zou dan moeten dienen om helderheid te verschaffen ‘over 
regels voor woon-gedogen (géén woonrecht) en over de handhaving hiervan door de gemeente’. Het 

Bosblad laat dan meer de overkoepelende waarden zien. Dit blad zou dan ook verspreid worden onder 
een nader op te zetten Vrienden van de Oosterduinen. Daarmee veranderde de oorspronkelijke opzet 

van het Bospaspoort en schoof (toch) meer op in de richting van een ‘wetboekje’. Voor inspiratie im-
mers zou het Bosblad dienen.  

 

Voorts zou er op elke eerste dag van de maand een Bosbericht verspreid worden. Niet in de laatste 
plaats heeft de website van de verenging een complete metamorfose ondergaan onder de bezielende 

leiding van Klaas en Anneleen. Deze is nog steeds actief, zij het dat het beheer ervan niet langer door 
Anneleen gedaan wordt.  

http://oosterduinen.nl/wp-content/uploads/2019/08/Verslag-ALV-16-februari-2018.pdf
https://oosterduinen.nl/toekomstvisie/
https://oosterduinen.nl/toekomstvisie/
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Kritiek 

Uiteindelijk heeft de CC in deze samenstelling zo’n zeven maanden gefunctioneerd, toen Klaas en An-
neleen op 3 februari ’20 lieten weten zich over hun inzet ‘voor (haalbare) boskwaliteitsverbetering van 

natuurgebied Oosterduinen’ te beraden, zoals zij het omschreven. Hun voornaamste verwijt aan het 

bestuur was dat het aan ‘greenwashing’ deed: ‘het groener wassen van een imago, terwijl concrete 
inhoud onbesproken blijft’.  

 
“Het verschil in inzicht met betrekking tot het concretiseren van de inhoud en het gebrek aan commu-
nicatie daarover binnen bestuur / Bosclub / Communicatie Commissie, blokkeert de samenwerking.” 
(K&A, d.d. 030220) 

 

In hun schrijven beklagen zij  zich erover ‘dat we nog geen stap verder gekomen [zijn] in het korte 
termijn doel’. … “Op het moment dat we vragen stellen over concrete standpunten ‘Waar sta jij nou 
zelf voor? Hoe denk jij concreet dat we de natuur de baas kunnen laten zijn?’ blijft het stil.” Zo klinkt 
het verwijt aan het adres van bestuur en Bosclub.  

 

Impasse  
Ofschoon het bestuur de samenwerking waardeerde kon niet voorkomen worden dan Klaas en Anne-

leen hun taken definitief neergelegd hebben. Met het eerdere vertrek van Ineke resulteerde dit in een 
terugval in de communicatie. Vanaf februari 2019 verschenen de maandelijkse bosberichten niet lan-

ger, en het Bosblad heeft evenmin een vervolg gekregen. Dit is een gemis. Het tweesporenbeleid is 
hierbij nog niet beëindigd, ofschoon het Bospaspoort weer de duiding gekregen heeft zoals in de toe-

komstvisie is omschreven. De Bosclub heeft met grote voortvarendheid gewerkt aan het concreet ma-

ken van wat ‘een-verblijf-in-het-bos’ betekent, daarvan luisterend naar de gevoerde discussie op de in 
de ALV van 16 februari 2018. Voor de notulen over het bestuursjaar 2017 klik hier, m.n. vanaf pag. 4.   

 
Bosclub 

Oogmerk was om de discussie over de kwaliteit van ons verblijf (verder) aan te zwengelen op de ALV 

in 2020. Aanvankelijk werd deze uitgesteld vanwege de bijeenkomsten op 7 februari en 6 maart 2020 
in de Brinkhof. Vervolgens kon  deze discussie a.g.v. de Lock down vanaf 16 maart 2020 echter geen 

doorgang meer vinden. Dit heeft het bestuur en de Bosclub ertoe aangezet om, in nauwe samenwer-
king met de gemeente, voorbereidingen te treffen voor een videoconferentie, die nog voor de zomer 

van 2020 had dienen plaats te vinden. Dit bleek helaas niet haalbaar. Na de zomer is toen besloten 

om een enquête te houden onder alle eigenaars/huurders, om het even lid of geen lid van de VvHO, 
teneinde de input te kunnen gebruiken in een concept Bospaspoort. De input hiervan is nog in 2020 

verwerkt en bij brief gecommuniceerd met de betrokkenen.  
 

Vooruitzicht 2021 
In het bestuursjaar 2021 zal Hein Bloemink zijn rol als communicatiespecialist van de vereniging weer 

op zich gaan nemen.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://oosterduinen.nl/wp-content/uploads/2021/02/ALV-1-maart-2019-vastgestelde-notulen-bestuursjaar-2017.pdf
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Project Brandveiligheid 

Het project brandveiligheid vormt onderdeel van het uitvoeringsprogramma (ook wel transformatie-
plan genoemd); we zijn op missie. Het streven is een bestemmingsplanwijziging, maar het uitgangs-

punt luidt kortweg ‘voor wat hoort wat’. Dan mag verwacht worden van de eigenaars, dat ze meebe-

wegen, zodoende de keuze maken vóór brandveiligheid, dus o.a. een wegbreedte van minimaal 3.50 
meter. Het is in ieders belang. 

Het project wordt via een zevental taakgebieden uitgewerkt. Hiervoor is een flinke subsidie verwor-
ven. Binnen met name twee taakgebieden bestaat behoefte aan ondersteuning. Twee andere werk-

groepen dienen te worden bemenst. Hiervoor zal een oproep gedaan worden. De bedoeling is het om 
middels o.a. een bijzondere ledenvergadering de leden te informeren over de bevindingen, ware het 

niet dat ook hier de Lock down roet in het eten gooit. Voor vijf ervan zijn inmiddels werkgroepen inge-

richt. In het schema hieronder wordt een globaal overzicht geboden van de werkzaamheden. Korte 
toelichting per werkgroep voor wat betreft de stand van zaken. 

 
1. Project vuurwerk, door Klaas Koornstra en Marus van Schendel. Status: (nagenoeg) afgerond. 

a. Het project voorziet in een aanpak  om brandrisico alerts bekend te maken. Brandweer en 

Staatsbosbeheer wijzen erop, dat al te opvallende communicatie een aanmoedigende werking 
kan hebben. Een groene kaart met basisregels is in concept gereed.  

b. Geopteerd wordt om van de Oosterduinen een algemeen vuurwerkvrije zone te maken. Voorge-
steld wordt om aan de ALV voor te leggen dat de leden zich vrijwillig verbinden aan een vuur-

werkvrij gebied. Of het verbod verder af te dwingen valt wordt nog onderzocht. Ook verhuur-
ders zouden hun gasten dienen te attenderen dat de Oosterduinen vuurwerkvrij is.  

2. Project Snoeiafval. Binnen het taakgebied snoeiafval is het werk helaas stil komen te liggen en 

heeft een nieuwe impuls nodig. Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe bemensing. Het gaat om 
een belangrijke opdracht, omdat de veelal langs de erfgrenzen opgeworpen takkenconstructies een 

zgn. ‘brandslang’ opleveren, die in korte tijd het gebied in lichter laaie kunnen zetten. De oplossing 
is verwijdering ervan en/of het construeren van ecologische verantwoorde houtrillen.  

3. Project Rechten en Plichten, door Rob Brinkman en Tjakko Jansen. Status: afgerond 

a. De werkgroep heeft alle wegen geïnventariseerd en er de juridische status van bepaald. Hieruit 
concludeert de werkgroep, dat alle wegen in de Oosterduinen (inmiddels) een openbare functie 

verkregen, die niet meer teruggedraaid kan worden. Voor wat de openbaarheid betreft volgt 
binnen het kader van de Taskforce Vitale Vakantieparken nog een nadere juridische toets. Hier-

bij is de vraag aan de orde, òf er m.b.t. wegen als De Meerlaan, Alicelaan etc. wel sprake is van 

een weg in de zin van de Wegenwet.  
b. De vraag wanneer een weg nu precies openbaar is heeft voor wat de maatvoering van de we-

gen betreft geen consequenties. Het Bouwbesluit bepaalt immers dat bijv. ook een privéweg, al 
dan niet verzwaard meet erfdienstbaarheid, voldoende breed dient te zijn om toegang te kun-

nen verlenen voor de gezamenlijke hulpdiensten. Hierbij gaat het om een minimale breedte van 
3,50 meter, waarbij takken tot tenminste 4,20 meter zijn opgesnoeid.  

c. Eigenaren van de weg blijven juridisch verantwoordelijk voor het onderhoud.  

d. De gemeente heeft voor wat de wegen van de Boermarke betreft een toezichthoudende rol. 
4. Project bereikbaarheid, bomen en overhangende takken, door Ko Klootwijk en Dik Aalders. 

Status: kapvergunning eerste kapronde in aanvraag; uitvoering voorjaar 2021. 
a. Dit project is zeer arbeidsintensief gebleken. Het gehele gebied is geïnventariseerd op knelpun-

ten, waarvoor oplossingen aangedragen worden. Voorts is een uitgebreide schouw gedaan. Uit-

gangspunt is dat alle wegen voldoen aan het Bouwbesluit, ofschoon een wegbreedte van 3,50 
m. en de snoeihoogte van 4,20 meter volstaat.  

b. Nadere op schrift gestelde adviezen moeten er nog komen van zowel de brandweer (VRD) als  
de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR). 

c. In samenwerking met de werkgroep vindbaarheid en in goed overleg met de provincie zijn 
langs de Dondersweg nummerborden geplaatst. Huis aan huis voorts is een pakket bezorgd met 

een kaartje voor in de meterkast om in geval van calamiteit de exacte locatie en bereikbaarheid 

voor de hulpdiensten op te geven.  
d. Aandacht behoeft verder de zgn. brandcompartimentering, waarbij de Boermarkewegen in aan-

merking komen voor deze compartimentenscheiding. Het plan hiervoor zal nog nader opgezet 
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en uitgewerkt moeten worden. Gelet op de belangen van de Boermarke zal er o.a. met deze 

organisatie goed samengewerkt moeten worden. 
5. Project bereikbaarheid, hobbels en bobbels. Deze werkgroep is afhankelijk van de planvor-

ming van de vorige werkgroep bereikbaarheid. Een belangrijk onderdeel van het thema bereikbaar-

heid vormt de kwaliteit van de weg (profiel, rijstrook en bermen). Namens de VvHO neemt Henk 
Vos deel aan deze werkgroep, die echter om medische redenen niet inzetbaar is.  

6. Project bereikbaarheid, blokkades in de weg. Er zijn her en der in het gebied obstakels aan-
wezig die de bereikbaarheid dwarsbomen. In goed overleg met betrokkenen zal hiervoor een op-

lossing moeten komen, die vervolgens ook gerealiseerd worden. 
7. Project Vindbaarheid, door Willem Gielingh, Klara Bolhuis en Andre Vandenbosch. Deze werk-

groep heeft een aantal scenario’s uitgewerkt en deze o.a. gepresenteerd tijdens de informatie-

avond d.d. 7 februari ’19 in de Brinkhof. Een omvattend project.  
a. Centraal gaan reflecterende nummerborden aangeschaft worden. Dat zal gaan gebeuren wan-

neer we alle paden en lanen hebben voorzien van een naam. Vele hebben nog geen naam en 
het is voor de vindbaarheid noodzakelijk dat alle paden en lanen een naam gaan krijgen. 

b. De Historische Vereniging Norch ontfermt zich op dit moment over een voorstel om tot een voor 

hopelijk voor iedereen acceptabele reeks van nieuwe namen te komen.  
c. De bedoeling is dat daarna alle huisjes in het bos opnieuw genummerd gaan worden, vanuit het 

centrum van Norg gezien, oplopend met links de even- en rechts de oneven nummers. De vak 
aanduiding komt daarmee dan definitief te vervallen. 

d. Daarna zal de Gemeente het e.e.a. kadastraal moeten gaan verwerken. Pas dan kunnen de 
paaltjes met 2 (groen) reflecterende nummers (opdat van elke aanrijroute het nummer goed 

zichtbaar is) aangeschaft en geplaatst gaan worden. 

e. De werkgroep blijft ermee bezig en houden ons p de hoogte, in eerste instantie via de website 
over de voortgang en vervolgens ook per brief, wanneer het e.e.a. definitief is geworden. 

Overzicht taakgebieden Brandveiligheid 
 

Cluster en aspect  Icoon Opgaven: Beknopte taakomschrij-

ving 

Wie? 

Algemeen  

 
 

Iedereen is het erover eens, 

Oosterduinen is geen gewone 

woonwijk: we moeten hier op een 
andere manier naar 

(brand)veiligheidsvraagstukken kijken. 
In algemen zin is het daarom de 

opgave om flexibel en creatief te zijn bij 

het zoeken naar oplossingen, steeds in 
goed overleg tussen betrokkenen en 

belanghebbenden.  

▪ Allen 

1. Gedrag, 
vuur(werk) 
 
 

 

 
 

Maatregelen treffen gericht op preven-
tie en beheersing van vuur(werk): 

▪ systematiek bedenken rond brandri-
sico-alerts; 

▪ beargumenteren, overleggen en be-
sluiten om ons gebied al dan niet 

vuurwerkvrij te maken; 

▪ ‘greencard’ ontwerpen met leefre-
gels rond (brand)veiligheid; 

▪ communiceren en presenteren 
greencard aan alle betrokkenen; 

▪ Gemeente 
▪ Politie 

▪ VVE 
1. Klaas Koorn-

stra 
2. Marus van 

Schendel 

2. Gedrag, snoeiaf-
val 

 ‘Brandslangen’ voorkomen door afvoer 

snoeihout en/of ecologische verant-
woorde houtrillen te maken: 

▪ Staatsbosbeheer 

▪ Brandweer 
▪ VVE 

1. Ina Uyterwijk 
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▪ voorzieningen treffen opslag materi-

eel t.b.v. verwerking snoeiafval; 

▪ ontwikkel een dienst binnen de ver-
eniging om snoeiafval aan huis te 

versnipperen; 
▪ richt een cursus of project in om te 

leren hoe een verantwoorde houtril 
te maken; 

▪ ontwerp een passende folder; 

▪ uitleg geven in voorlichtingsbijeen-
komst. 

2. Jan Pluis 

3. Gert-Jan 

Koers 

3. Gedrag, rechten 
en plichten 

 

 
 

Onderzoek doen naar de hier geves-

tigde erfdienstbaarheden en breng de 
gedragsconsequenties in kaart. Onder-

zoek tevens de regels voor onderhoud 
Boermarkewegen. 

▪ Gemeente 

▪ Boermarke 
▪ VVE 

1. Rob Brink-
man 

2. Tjakko Jan-
sen 

 
→ wg 6 

Cluster en aspect  Icoon Opgaven: Beknopte taakomschrij-
ving 

 

4. Bereikbaarheid, 

bomen die in de 
weg staan en over-
hangende takken 

 

 
 

PLAN opstellen voor aanpassing wegen 

conform de richtlijnen: verbreden, 
bochten verruimen, opsnoeien, kappen, 

herplanten, realiseren keerpunten 
brandweer: 

▪ schouw houden a.d.h.v. knelpun-

tenlijst H. Vos en Brandweer; 
▪ kapvergunning aanvragen i.s.m. 

Egbert Winalda; 
▪ maatregelen communiceren met di-

rect betrokkenen; 

▪ afspraken maken met Boermarke 
over inrichting compartimenten-

scheiding. 

▪ Wegenmeester 

VVE (H. Vos) 
▪ Brandweer 

▪ Gemeente (Eg-
bert Winalda) 

▪ Boermarke 

▪ VVE 
1. Ko Kl. 

2. Dik Aalders  
3. Willy Jansen? 

4. Erik Schel-

tens? 
5. Auke van der 

Wal? 

5. Bereikbaarheid,  

hobbels en bobbels 
in de hoofdtoe-
gangswegen (Dus 

niet de hoofd- en 
substructuur) 

 

 
 

HANDEN UIT DE MOUWEN (uitwerking 

plan, deels uitbesteed): 

▪ reconstructie wegprofiel (o.a. afwa-
teringsfunctie, bermen) 

▪ aanpak sommige bochten 
▪ verlichting aanbrengen op een en-

kel punt 

▪ opruimen gekapte bomen 

▪ Aannemer 

▪ Wegenmeester 

VVE (H. Vos) 
▪ Gemeente 

▪ VVE 
1. Henk Vos 

2.  

6. Bereikbaarheid, 

blokkades in de weg 
(‘paaltjes’ e.d.) 

 

  
 

Verwijderen obstakels die bereikbaar-

heid dwarsbomen en/of bedenk en 
overleg een creatieve oplossing: 

▪ inventarisatie obstakels, wenselijke 

oplossingen, rekening houdend met 
erfdienstbaarheden; 

▪ maatregelen (o.a. bevindingen 
n.a.v. de schouw) overleggen met 

eigenaren; 

▪ reconstructie Boerenweg conform 
de kadastrale grenzen; 

▪ VVE 

1. .. 
2. .. 

 

Deels voor wg 3. 
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Cluster en aspect  Icoon Opgaven: Beknopte taakomschrij-

ving 

 

7. Vindbaarheid, on-
logische routes 
 
 

 

 
 

Ieder huis is vindbaar ondanks onlogi-

sche routes of nummering: 

▪ Actualiseren, produceren en distribu-
eren bereikbaarheidskaart; 

▪ Digitaliseren bereikbaarheidskaart op 
basis van gps-coördinaten; → Gert-
Jan Koers en/of Laura 

▪ Ontwerp, productie en distributie 
vindbaarheidskaartje voor in de me-

terkast 

▪ Brandweer 

(i.s.m. Julius 

Unitil) 
▪ Gemeente 

▪ VVE (o.a. Hein 
Bloemink i.v.m. 

communicatie) 

1. Klara Bolhuis 
2. Anneleen le 

Blom 
3. Andre Van-

denBos 
4. Willem Gie-

lingh 

5. (Gert-Jan 
Koers) 

 
 

7. Vindbaarheid,  
straatnamen 

 

 
 

Alle wegen in het netwerk zijn voorzien 
van een naam: 

▪ naamgeving 

▪ opname in het straatnamenregister 
(o.a. i.v.m. navigatie-app) 

7. Vindbaarheid 
huisnummering 

 

 
 

Elk huis heeft een zichtbaar nummer (’s 
nachts als overdag): 

▪ ontwerp, vormgeving en plaatsing 

borden (op pad- en huisniveau); 
▪ Overleg de mogelijkheden; 

▪ Geef aan waar de borden komen te 
staan in het gebied; 

▪ bestellen en plaatsen 
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Fragment uit de notulen ALV bestuursjaar 2017: kettingzaag voor je verjaardag  

 

Johan v.d. G. in aanvulling op een reactie van Rob de Bruijn:  

“Dat is ook wat bedoeld wordt 
met het bospaspoort. Het gaat 
er niet om of je een pas moet 

hebben om naar binnen of naar 
buiten te gaan. Het gaat om de 
kwaliteit van de leefomgeving. 
In de Expeditie hebben we het 
hier ook steeds over gehad. We 
willen niet, dat het een woon-
wijk wordt; dan moet je putjes 
hebben, dan moet de vuilniswa-

gen er langs kunnen, enz. en 
als je niet uitkijkt hebben we 

geen bos meer over. Het is niet zo dat het bos bij de buren is. Het bos is bij ons 
allemaal, en de vraag is hoe we een kwalitatief goed gebied .., waar het niet 

uitmaakt of je er nu woont of recreëert.  

In het voorbeeld van Rob: wie gaat deze huurder aanspreken? Dat is de eige-
naar van de woning. Kan de vereniging deze eigenaar gaan aanspreken? Dat is 
een ingewikkelde situatie, want dat kan de vereniging niet. Daarom ben ik zo 

blij met de Expeditie, omdat we daar wel met zijn allen in zitten, zowel individu-
ele bewoners als de vereniging. Dan kunnen we dit soort situaties wel gaan be-

noemen en kijken waar de oplossingen zijn.  

Uit de zaal: En wie toetst dat?  Johan vervolgt: “De vraag is ook ‘Wie gaat dit 
toetsen?’ Met hoeveel bomen heb je een bos? Misschien een flauwe vraag, maar 

ik zie best wel nieuwe huizen die betrokken worden, en dat mensen kennelijk 
ook voor hun verjaardag een kettingzaag erbij hebben gekregen. En vervolgens 
constateren ze dat ze het heel fijn vinden om in een bos te wonen, zolang de 
buren maar de bomen hebben. Dat geldt voor iedereen die hier zit, gewoon je 
buren erop aanspreken. Een goed gesprek hierover hebben. Dat is waar de Ex-
peditie heel erg over is gegaan. Ga met elkaar het gesprek aan en spreek uit 

wat je dwars zit, en ga kijken wat zou een oplossing kunnen zijn. … We moeten 
het niet alleen op de vereniging schuiven, wij als eigenaren/bewoners hebben 

ook onze verantwoordelijkheden”.  
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6. Van de penningmeester: financieel jaaroverzicht 2019 en 2020  

Advies Kascommissie aan VvHO betreffende boekjaar 2019 
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Overzicht financiële gegevens 2019  
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Advies Kascommissie aan VvHO over het boekjaar 2020 
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Overzicht financiële gegevens 2020 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

ALV bestuursjaar 2019 en 2020 
27 

 

7. Begroting en contributie 2021 

De begroting blijft grofweg gelijk als in voorgaande jaren, op basis waarvan de contributie ongewij-

zigd blijft. Daarbij past wel de volgende kanttekening. De situatie rondom zowel de transitie als de 

wegen is wat onoverzichtelijk. Wat het eerste betreft hebben we weliswaar een flinke subsidie verwor-
ven maar er zijn meer kosten mee gemoeid om uitvoering te kunnen geven aan het transformatie-

plan. Onderhandelingen met de gemeente hierover lopen nog. Dat wordt hopelijk in de loop van dit 
bestuursjaar helder. 

De subsidie voorziet deels ook in een structurele aanpak van de wegen, al is dit punt ietwat onderbe-

licht gebleven binnen het project brandveiligheid. We hopen door een meer duurzame aanpak op den 
duur minder kwijt te zijn aan het onderhoud. Dat maakt het tevens mogelijk om meer reserve op te 

bouwen, wat nodig zal zijn gelet op de taakuitbreiding van de vereniging binnen de context van de 
bestemmingstransformatie.  

Daar komt bij, dat het onduidelijk is hoe Henk Vos zal herstellen. Daarvan hangt het af hoe we verder 
kunnen gaan met het onderhoud van de wegen. Als we met een ander bedrijf in zee zullen moeten 

gaan wacht ons een verdubbeling van de kosten. 

In het kader van het project brandveiligheid is overwogen om een trekker aan te schaffen, die dan 
voorts onderdak zal moeten. Dit is weliswaar ten delen meegenomen in de aangevraagde en verkre-

gen subsidie aanvraag, maar het blijft alles bij elkaar ongewis.  
 


