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Beste leden,
Het is alweer enige tijd geleden dat u iets van het bestuur heeft gehoord.
Soms gaan dingen zo als ze gaan en heb je niet alles in de hand.
Helaas is door de coronacrisis de ALV niet doorgegaan en hebben we
elkaar niet meer kunnen spreken. Voor volgend jaar staat de ALV gepland
op 18 maart 2021. Locatie MFC tijd: 19:30 uur
Ik hoop u allen dan in goede gezondheid terug te zien.
Is er dan niets gebeurd met onderwerpen die de BVJ aangaan? “Het belang van de bewoners van Julianadorp”. Het antwoord hierop is “Zeker
wel”.
In deze Actief kunt u lezen waar de afgelopen periode de aandacht naar
uit is gegaan. Vele onderwerpen waar de BVJ zich in het verleden en recent voor heeft ingezet of aan heeft bijgedragen, zijn door de gemeente
vastgelegd op papier. De Raad heeft opdrachten gegeven aan de wethouder.
Deze opdrachten hebben allemaal betrekking op het verbeteren van de
woonomgeving van de Dorpers. Zie voor details de brief die is te bereiken
op de site van de gemeenteraad. https://gemeenteraad.denhelder.nl/
Documenten/Raadsinformatiebrieven datum febr 2020.
De BVJ is ook blij met de korte lijnen die er nu zijn met de gemeente.
Maandelijks heeft de BVJ een overleg met de wethouder Heleen Keur en
de gebiedsmanager. In deze overleggen kunnen we vrij uit spreken en
zaken nog beter onder de aandacht brengen.
2021 zal voor Julianadorp een interessant jaar gaan worden. Het plan van
aanpak voor het Loopuytpark is aangenomen door de Raad en de projectmanager is druk met de voorbereiding voor de uitvoering van het plan.
Daarnaast staan de Kruiszwinnen op de nominatie om te worden aangepakt. Details zijn te lezen op de site van de gemeente onder ‘Projecten’.
Kan de BVJ achterover leunen? Nee, dat zeker niet. Er staan nog een aantal zaken op het wensenlijstje van de BVJ. Daarover later meer.
Ik wens u veel leesplezier en blijf gezond.
Voorzitter BVJ Andre Holman
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Memo Algemene Ledenvergadering BVJ 2020
Locatie Lidl
De BVJ is samen met vele dorpers bezig plannen te
maken voor het opknappen van het Loopuytpark. Het
verplaatsen van de Lidl naar de andere kant van de
Schoolweg was een kans om het verkeer over de
Schoolweg, door het Loopuytpark, verder te verminderen. Hiertoe heeft de BVJ een zienswijze ingediend
tegen de voorgenomen verplaatsing van de Lidl van
het Loopuytpark naar de Schoolweg. Echter het bleek
dat de Gemeenteraad al toezeggingen heeft gedaan
naar de Lidl en daar nu niet meer op terug wilde komen. De BVJ gaat nu toezien op de belofte van de
wethouder om een oplossing te vinden voor de verkeerproblemen die verder zullen intensiveren.

Inleiding
Het verenigingsjaar 2020 kent een bijzondere start
vanwege de pandemie. Aanvankelijk was het idee
om de ALV uit te stellen naar een moment later in
het jaar. Het is inmiddels september en we kunnen
nog geen bijeenkomst plannen, daarom heeft het
bestuur besloten om u nu te informeren middels
deze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief melden wij de
bijzonderheden die u anders tijdens de ALV zou hebben kunnen vernemen. De officiële besluiten waarbij
we u als lid tijdens de ALV nodig hebben, zoals bijvoorbeeld het aanstellen van nieuwe bestuursleden,
décharge verlenen op het gevoerde beleid, etc. laten
we wachten tot de volgende Algemene Ledenvergadering. Het is helaas niet anders, we hopen dat u
zich toch goed geïnformeerd voelt na het lezen van
deze memo en dat we volgend jaar eventueel in het
‘nieuwe normaal’ weer gewoon een ALV kunnen
organiseren.

Opknappen Loopuytpark
De BVJ is nu meer al meer dan een jaar betrokken bij
het formaliseren van een plan voor het opknappen
van het Loopuytpark. Momenteel is de Gemeente aan
zet om het initiatief uit de impasse te trekken die is
ontstaan na het terugtrekken van de steun vanuit de
ondernemersvereniging “de Band”. De ondernemers
kwamen aan het eind met een parkeereis die niet
meer in de ontwerprichting van de architect waren in
te passen. Eén van de grote wensen van het dorp is
het verplaatsen van de twee restaurantgebouwtjes uit
het Loopuytpark. De BVJ houdt de vinger aan de pols.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2020
De notulen zijn gedeeld met de nieuwsbrief van februari dit jaar. Eventueel commentaar zal besproken
worden tijdens de ALV 2021.

Verkeersontwikkelingen Julianadorp
De verkeersafhandeling rond het dorp blijft een punt
van zorg waar de BVJ de aandacht voor blijft vragen.
Dit geldt voor de oversteek Loopuytpark – de Riepel
en oversteek de Lidl – de Riepel. De Gemeente komt
met een plan betreffende deze twee problemen.

Jaarverslag 2019
Kamerverhuur
De BVJ heeft een zienswijze ingediend bij de Gemeente tegen drie vergunningen voor kamerverhuur in
Julianadorp. Een aantal ondernemers zagen kans
goedkopere huurwoningen te kopen en deze voor
verhuur aan te bieden. De leefbaarheid in de buurten
waar deze woningen staan komt daardoor in het geding oa door parkeerproblemen. Ander punt is dat
deze relatief goedkope woningen aan de markt
onttrokken worden en daardoor niet meer beschikbaar zijn voor starters en jonge gezinnen. De Gemeenteraad heeft de weerstand opgepikt en besloten dit
beleid aan te passen.

Wijkplatformbijeenkomsten
De BVJ is vast vertegenwoordigd in het wijkplatform.
De voorzitter zit ook in de agendacommissie. Het
wijkplatform is het orgaan om binnen het dorp ontwikkelingen te delen met organisaties en bewoners.
De laatste jaren heeft het platform meer thematische
bijeenkomsten.
Brakwater
Door de stijging van de zeespiegel zal de zoutwaterdruk vanuit het grondwater toenemen en is de ver2

wachting dat het water in Koegras brakker gaat
worden. Hier zullen we op termijn iets mee moeten. Dit is onderdeel van onderzoeken die lopen
zoals binnen Panorama Lokaal. Hiernaast hebben
we nu al twee locaties waar brakwater een probleem vormt namelijk rond de Noorderhaaks en in
de Willem Alexanderhof. Op beide locaties hebben
aannemers de kleilaag doorbroken door verticaal te
draineren voor wegaanleg. De buisjes die zijn aangebrachte helpen bij het inklinken van de grond
maar zorgen er ook voor dat zoutwater onder de
kleilaag naar boven kan komen. De BVJ blijft hier bij
de Gemeente aandacht voor vragen.
Periodiek overleg met de wethouders
De BVJ heeft nu ieder kwartaal een gesprek met de
“dorps-” wethouders Keur en Visser. Dit zijn momenten waarop we aandacht kunnen vragen voor
nieuwe ontwikkelingen of de voortgang kunnen
horen van lopende ontwikkelingen.
Buslijnbijeenkomst
De BVJ heeft het afgelopen jaar aandacht gevraagd
voor het te kort aan buslijnen van en naar Julianadorp. Connexxion heeft in opdracht van de Provincie moeten snijden in het aantal buslijnen in NoordHolland. Door de gekozen rekenregels heeft dit
voor Julianadorp verkeert uitgepakt.

de aanleg van de Noorderhaaks en de daarmee gepaard gaande “flankerende maatregelen”. Met name
het oogstverkeer van bollenkwekers en vrachtverkeer
zorgen voor een toename van het geluid. Buiten
zitten is een andere beleving geworden. De omgevingsdienst gaat in de zomer van 2020 een geluidsmeting uitvoeren waar mee is vast te stellen of normen worden overschreden.
Dorpsgids en Nieuwsbrieven
Jaarlijks brengt de BVJ samen met Akse Media de
Dorpsgids uit (“Welkom in Julianadorp”) en daarnaast
drie nieuwsbrieven over ontwikkelingen waar de BVJ
bij betrokken is.
Onderhoud Tulpsculpturen
Dit jaar is de tweede tulpsculptuur opgeknapt, de
sculptuur aan de rotonde Noorderhaaks-Langevliet.
Komende winter zal de laatste van de drie, de sculptuur bij Noorderhaven, worden opgeknapt.

Financieel jaarverslag 2018
Het is niet gebruikelijk om het financieel jaarverslag
en de begroting openbaar te maken. Daarom houden
we het hierbij hoofdlijnen en bijzonderheden.

Verslag van de kascommissie
Bijeenkomsten voor ONS
Het initiatief ONS (Realisatie van een locatie voor
Ontspanning, Natuur en Sport in Julianadorp) heeft
momentum gekregen door financiering van de Gemeente. Voor het dorp en ONS is structureel geld
beschikbaar gesteld. De samenwerkende partners
binnen ONS kunnen hierdoor werken aan een uitvoerbaar plan. De BVJ volgt deze ontwikkelingen en
ondersteunt waar mogelijk.
Omgevingsvisie
Afgelopen jaar is de omgevingsvisie voor Julianadorp vastgesteld. De BVJ heeft hierin bijgedragen.

Op woensdag 22 januari hebben de kascommissieleden mevrouw M. Driehuis en de heer J. van Veen in
het bijzijn van voorzitter en secretaris en penningmeester het kasboek van 2019 beoordeeld en positief
bevonden. Tijdens de volgende ALV zal het bestuur
ook deze kascontrole voorleggen aan de leden zodat
alsnog decharge kan worden gegeven voor gevoerde
financiële beleid. Mevrouw Driehuis is aftredend en
daarom vormen de heer J. van Velsen en de heer van
Veen de kascontrolecommissie voor 2020. Een reserve-lid is door het niet doorgaan van de ALV niet gekozen.

Geluidsoverlast Breewijd – Zuiderhaaks
Een aantal bewoners aan de Zuiderhaaks en Breewijd
hebben bij de BVJ aangeklopt omdat zij een significante verslechtering van hun woonsituatie ervaren na
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Samenstelling bestuur
De huidige bestuursleden zijn Jeannet Bakkum, André van der Woude, Willem den Ouden, André Holman, John Winder en Rob Schilder. John heeft een
wat bijzondere positie omdat hij vanwege allerlei
andere bestuurlijke activiteiten en de vrijwillige
brandweer niet altijd aanwezig kan zijn. Hij blijft
wat meer op de achtergrond als klankbordbestuurslid beschikbaar voor het bestuur.
Willem heeft dit jaar zijn functie als bestuurslid
neergelegd. We bedanken Willem voor de jaren dat
hij als betrokken bestuurslid aan de BVJ verbonden
is geweest.
Het bestuur is nog steeds om zoek naar nieuwe
bestuursleden. Als u nog nieuwe bestuursleden
weet dan horen we dat graag.
Het verenigingsjaar 2020 belooft een bijzonder jaar
te worden. Wij wensen u en uw naasten veel gezondheid toe en hopen u volgend jaar te begroeten

op onze volgende Algemene Ledenvergadering.
We vinden het als bestuur belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor onze leden. We onderzoeken hoe wij
u beter op de hoogte kunnen houden betreffende
ontwikkelingen in Julianadorp en vooral ook wat u van
die ontwikkelingen vindt. We denken aan het inzetten
van polls. Hiermee moet het makkelijk worden uw
mening te vragen en kunnen we met getoetst draagvlak meer overtuigd ontwikkelingen beïnvloeden.
Hierbij is het essentieel dat wij u kunnen benaderen.
Daarom willen wij u vragen één of meer emailadressen met ons te delen.

Bestuursleden

Functie

Periode

Herkiesbaar/
aftredend in:

Jeannet Bakkum

Bestuurslid

2e termijn

2021

Willem den Ouden

Bestuurslid

3e termijn

Aftredend en niet herkiesbaar

André van der Woude

Penningmeester

2e termijn

2021

André Holman

Voorzitter

2e termijn

2021

John Winder

Bestuurslid

1e termijn

2022

Rob Schilder

Secretaris

1e termijn

2022
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Contactgegevens BVJ

NIEUW BESTUURSLID GEZOCHT
Ben je een betrokken Dorper en vind je
sommige zaken beter kunnen in ons dorp?
Heb je ideeën voor verbetering of wil je
anderen helpen hun verbeterplannen mogelijk te maken? Vind je het leuk om
schriftelijk te communiceren en een artikel
te schrijven. Dan ben jij wellicht de persoon die we zoeken ter versterking van ons
bestuur.
Wat doet de BVJ?
Het doel van de BVJ is het verbeteren van
het dorper woon- en leefklimaat. Het bestuur bestaat uit een enthousiaste groep
dorpers die zich, binnen de vereniging,
belangeloos voor dit doel willen inzetten:
1. door als schakel te dienen tussen bewoners, gemeente en organisaties zoals Con-

Bestuur

nexxion, strandexploitatie enz;
2. door bewonersgroepen te helpen bij
uitdagingen in hun woonomgeving;
3. door het stimuleren en bewerkstelligen
van burgerparticipatie bij initiatieven in de
woonomgeving;
4. door het participeren in platformen waar
zaken worden besproken die van invloed zijn
op onze woonomgeving;
5. door het uitgeven van een digitale nieuwsbrief.
Wat krijg je er voor terug?
Wij bieden een afwisselende functie in een
enthousiast, daadkrachtig bestuur waar eigen
belang geen rol speelt. Als bestuurslid heb je
de mogelijkheid om met jouw unieke kennis
en vaardigheden een bijdrage te leveren aan
het woon- en leefklimaat van Julianadorp.

Vice-voorzitter/secretaris
Rob Schilder
secretaris@deBVJ.nl
Penningmeester/ ledenadministratie
André van der Woude
penningmeester@deBVJ.nl
John Winder
John.Winder@deBVJ.nl
Jeannet Bakkum
Jeannet.Bakkum@deBVJ.nl

Blijf op de hoogte via onze
website:
www.debvj.nl
of
www.facebook.com/
belangenverenigingjulianadorp/

Doorgeven e-mail adressen
Van een groot deel van onze leden is het
e-mail adres nog niet bij ons bekend. Het
verzenden per ‘normale’ post is kostbaar
en milieubelastend. De BVJ wil daarom het
verzenden per post beperken tot die leden

Voorzitter
André Holman
Andre.Holman@deBVJ.nl

die de nieuwsbrief niet digitaal wensen te
ontvangen. Daarom wille wij u vragen uw
e-mailadres door te geven aan de penningmeester (Penningmeester@deBVJ.nl)
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