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Verslag van de Klankbordgroep vergadering Schoorl Klopt
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De heer E. van Hout, senior projectleider Plannen & Projecten gemeente Bergen
Mevrouw L. Duin, projectassistent Plannen & Projecten gemeente Bergen
Mevrouw R. Bastiaan, senior communicatieadviseur gemeente Bergen


Teun de Jagerschool
De heer H. Teijgeler, Bewonersvereniging Schoorl-Centrum

Afwezig zonder   :
afbericht	






Opsteller	:
Jelgersma van der Hoop Stichting 
Groen Platform
Cultuur Historische Vereniging Scoronlo 
Fietsersbond




Mevrouw L. Duin

Onderwerp         :

Ontwikkelingen Schoorl Klopt
____________________________________________________________________________

1.Opening / Inleiding door wethouder mevrouw Rasch
Mevrouw Rasch heet een ieder van harte welkom bij deze bijeenkomst van de Klankbordgroep Schoorl Klopt. Ze geeft aan dat voor het project Schoorl Klopt een grondruil met de Jelgersma van der Hoop Stichting een vereiste was. Omdat deze grondruil niet door gaat is nagedacht over een nieuwe opzet van het project. Door middel van een powerpointpresentatie zal deze nieuwe opzet worden verduidelijkt. Mevrouw Rasch stelt voor dat, voordat ze met deze presentatie begint, eerst een voorstelronde van de aanwezigen zal plaats vinden. Ook geeft zij aan dat alle leden van de Klankbordgroep de powerpointpresentatie bij het verslag zullen ontvangen. 

2.Presentatie door wethouder mevrouw Rasch
De essentie van de presentatie is dat het college de raad een voorstel doet om het project Schoorl Klopt op te knippen in vier aparte projecten en dat alleen voor het dorpshart van Schoorl nog een visie wordt gemaakt. De overige onderdelen (invullen Groene Hart, woningbouw en herijken verkeersstructuur) kunnen separaat opgepakt en uitgevoerd worden.

3. Discussie / vragen
De heer Dassel vraagt aandacht voor de locatie van de oude apotheek in verband met de verkeerssituatie. Vaststaand verkeer komt daar regelmatig voor. De vraag is of deze locatie kan worden meegenomen in de planvorming.
De heer Van Hout: de kruising Laanweg/Sportlaan en de kruising Schoorlse Zeeweg/Heereweg worden meegenomen in de planvorming.
De heer Van Langen vraagt zich af wat er met het pand aan de Heereweg dat eigendom van de Dekamarkt is, gaat gebeuren.
Mevrouw Rasch geeft aan dat de eigenaar van het pand tijdens het proces de kaarten op tafel zal moeten leggen zodat één en ander duidelijk wordt.
De heer Laumanns spreekt uit vraagtekens te zetten bij de noodzaak van nog een supermarkt.
Mevrouw Rasch: reeds in de Detailhandelstructuurvisie uit 2007 is aangegeven dat de beoogde supermarktlocatie meer potentie heeft dan de huidige locatie.
De heer Van der Baan: het centrum van Schoorl heeft een impuls nodig. Het project Schoorl Klopt loopt inmiddels 8 jaar en komt niet echt van de grond. Er moet nu eerst gekeken worden naar hoe de benodigde impuls gegeven kan worden, het gaat nog niet om het vraagstuk welke supermarkt waar wordt gesitueerd. Jumbo een Deen worden ook betrokken bij de discussie over deze impuls.
De heer Laumanns merkt op, dat door het gratis parkeren aan de Molenweg inkomstenderving plaats vindt. Door het plaatsen van een slagboom zal de parkeerdrukte afnemen. Tevens geeft de heer Laumanns aan dat in dorpen elders in het land en in het buitenland de aankleding van de openbare ruimte beter is verzorgd dan in Schoorl. De vraag is waarom dit niet in Schoorl kan. 
Mevrouw Rasch: De ambitie om de openbare ruimte mooier in te richten is er zeker. Hieraan zijn natuurlijk kosten verbonden en dus zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Mevrouw Rasch is het met de heer Laumanns eens dat de bestrating en het straatmeubilair in Schoorl zeker mooier kunnen. 
De heer Dassel vraagt waarom de paaltjes die nu net voorbij de Huismansweg staan niet op de Huismansweg worden geplaatst. 
Mevrouw Rasch geeft aan dat dit wordt meegenomen in het verkeersdeel van het project (na de knip). De gemeente is zich ervan bewust dat zich hier een verkeersknoop bevindt.
De heer Ten Wolde vraagt wanneer er met de andere delen van het project wordt gestart. 


Mevrouw Rasch antwoordt dat de powerpointpresentatie puur over het hart van Schoorl gaat. De andere delen worden apart gestart en hebben een afzonderlijke planning. Deze delen hoeven dus ook niet te wachten op de ontwikkelingen in het hart van Schoorl.
De heer Ten Wolde: is de huisvesting van de jeu-de-boulesvereniging afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Rabobankterrein?
Mevrouw Rasch: nadat de plandelen elk hun eigen traject in gaan wordt alles, en dus ook de huisvesting van de jeu-de-boulesvereniging, apart bekeken. 
De heer Bruin geeft aan dat hij namens molen Kijkduin ook graag mee praat over de invulling van het Groene Hart. Mevrouw Rasch is het hiermee eens en bevestigt dat dit in de tekst van het raadsvoorstel wordt verwerkt.
De heer Dassel merkt op blij te zijn met het plan rondom de nieuwe supermarkt.
De heer Laumanns constateert dat de Sportlaan niet wordt verlegd. De parkeergarage wordt dus kleiner. Maar de wens is nog steeds wel een grote supermarkt. Hoe verhoudt dat zich?
De heer Van der Baan: er komen wel minder parkeerplaatsen, maar een groot deel van de in eerste instantie beoogde parkeerplaatsen blijft. De parkeernorm wordt in acht gehouden.
De heer Van Langen geeft aan blij te zijn met de ontwikkelingen zoals vanavond geschetst. Vervolgens vraagt hij hoe er wordt omgegaan met verkeer op de Heereweg in het centrum. Hij hoopt niet dat de Heereweg hier wordt afgesloten. 
Mevrouw Rasch: Dit wordt allemaal nog besproken met de winkeliers. Wellicht wordt de Heereweg misschien alleen in het weekend afgesloten. Maar dit wordt allemaal nog overlegd met de betrokkenen.
De heer Voogt vraagt of er al iets bekend is over de ruimte die vrij komt op het perceel van de Rabobank.
Mevrouw Rasch antwoordt dat bij de invulling van de gronden van de Rabobank rekening kan worden gehouden met de aanwezigheid van de Sanderij in de directe omgeving, echter dat dit allemaal nog bekeken en besproken moet worden.
De heer Bruin: is de heer Van Hout straks projectleider voor alle deelprojecten die voortvloeien uit Schoorl Klopt?
De heer Van Hout geeft aan dat hij betrokken is bij de coördinatie van alle deelprojecten. Echter, collega’s van bijvoorbeeld Verkeer, Groen en Vastgoed worden trekker van de deelprojecten.
De heer Van Veen is nieuwsgierig naar het tijdspad. Het project loopt natuurlijk al geruime tijd en hij ziet graag een optimalisatie van het centrum, ook voor wat betreft de doorstroom van het verkeer en toegankelijkheid. 
Mevrouw Rasch merkt op dat zij blij is met de positieve geluiden en roept de aanwezigen en hun achterban op om deze positieve houding kenbaar te maken bij de Algemene Raadscommissie op 23 april 2015 en de gemeenteraad. Bijvoorbeeld via de pers of via inspreken bij de vergaderingen. Ook geeft zij aan dat een gezamenlijk standpunt van de ondernemers ten opzichte van de plannen het proces kan versnellen.
De heer Van der Baan is het eens met de heer Van Veen. Ook hij is voorstander van een versnelling van het proces. Echter de mening van de klankbordgroep is belangrijk. De heer van der Baan noemt de trefwoorden Compact, Compleet en Comfortabel als streven voor het centrum van Schoorl.
De heer Van Veen stelt dat de ondernemers de regie hebben en dat de gemeente een faciliterende rol heeft. Wat dat betreft is het jammer dat er vanavond weinig ondernemers aanwezig zijn.
Mevrouw Rasch stemt hiermee in en roept de ondernemers nogmaals op om elkaar te motiveren. Wellicht kan er een ondernemersavond worden georganiseerd om alle ondernemers mee te kunnen nemen in dit proces.
De heer Laumanns vraagt zich af hoe veel ondernemers er nu echt in Schoorl zijn omdat er ook veel franchisenemers zitten.
De heer Van Langen vult aan dat dit wel ten koste van de betrokkenheid gaat.

De heer Van Veen geeft als reactie dat juist door de beoogde ontwikkelingen de ondernemers en franchisenemers gestimuleerd worden om mee te denken en dus betrokken te houden. De gemeente mag dit echter niet bepalen maar kan slechts stimuleren.
De heer Bruin: wat is de planning voor het bestemmingsplan voor het Groene Hart?
De heer Van Hout: het proces van het Groene Hart loopt straks separaat van de ontwikkeling van de visie voor Schoorl Centrum en dit proces kan dus sneller lopen.
De heer Van Langen: hoe komen de afzonderlijke klankbordgroepen voor de afzonderlijke ontwikkelingen tot stand?
De heer Van Hout geeft aan dat dit opnieuw wordt bekeken en dat hiervoor een voorzet wordt gegeven waarop iedereen kan reageren.
Mevrouw Rasch noemt de publicatie van de fractie van Gemeentebelangen-BES  in het Noordhollands Dagblad.
De heer Van Veen: Voor de Visie voor Schoorl Centrum is de input van de ondernemers van Schoorl nodig. Dit is namelijk het plan van de klankbordgroep, gedragen door Schoorl. Dan heeft de gemeente draagvlak en kan het hele proces sneller gaan lopen.
Mevrouw Rasch geeft in dit kader aan dat zij, hoewel ze vóór tijdswinst is, wel van mening is dat het proces zorgvuldig moet worden doorlopen. Zij vraagt de ondernemers daarom nogmaals om zich te laten horen bij de gemeenteraad en bij de raadscommissie.
De heer Laumanns merkt op dat hij vreest dat het proces wordt vertraagd door belanghebbenden die dat eigenlijk niet zijn. 
De heer Dassel: zijn in de toekomstvisie voor de Hondsbossche Zeewering ook de strandpaviljoenen en de recreatievoorzieningen mee genomen?
Mevrouw Rasch antwoordt dat de gemeente een rol moet spelen in het maken van keuzes en dat de ondernemers in Groet ook een stem hierin hebben.
De heer Van Langen: doet de suggestie dat de gemeente het pand van de apotheek koopt en op die locatie een rotonde situeert. Vervolgens zouden alle voorzieningen zoals dokters, apotheek en fysiotherapie op één centrale locatie in Schoorl gevestigd moeten worden. 
Mevrouw Rasch neemt kennis van deze suggestie.

4. Proces / Planning
Hiervoor wordt verwezen naar de powerpointpresentatie die als bijlage is bijgevoegd. Dit procesvoorstel wordt besproken in de Algemene raadscommisse van 23 april en het is de bedoeling dat de raad op 12 mei 2015 een besluit neemt. Direct daarna kunnen de verschillende onderwerpen worden opgepakt en uitgevoerd.

5. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

6.Sluiting
Mevrouw Rasch: van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat naar de leden van de Klankbordgroep wordt gestuurd. De powerpointpresentatie wordt hierbij gevoegd. Mevrouw Rasch dankt een ieder voor aanwezigheid en inbreng en sluit de bijeenkomst om 21.15 uur.

