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Samenvatting 

De vitaliteit en leefbaarheid van Vogelenzang; veel bewoners geven aan dat deze onder druk staat. 

Sociale verbanden van vroeger zijn niet vanzelfsprekend meer, de samenstelling van de bevolking 

verandert, verenigingen hebben minder leden, de behoeften van inwoners veranderen. En daarmee de 

voorzieningen, de sfeer en de identiteit. Met name het dalende leerlingen- en ledenaantal van 

basisschool De Paradijsvogel en de sportverenigingen baren zorgen. Zij worden als zeer belangrijk 

ervaren voor de sociale samenhang in het dorp. Maar ook de kwaliteit van hun woonomgeving en de 

beschikbaarheid van woningen baren zorgen. Dit heeft ertoe geleid dat bewoners zijn opgestaan om de 

vitaliteit van het dorp te versterken. In samenwerking met de gemeente zijn er tijdens wijkschouwen en 

consultatieavonden gesprekken gevoerd met bewoners over de toekomst van het dorp. In 2016 het 

project Vitaal Vogelenzang gestart met als doel: nagaan welke (samenhangende) maatregelen een 

bijdrage kunnen leveren aan de vitaliteit van Vogelenzang en deze toetsen op haalbaarheid en draagvlak 

in het dorp. De “dorpsdenktank” en de gemeente hebben samen met bureau Companen een studie 

uitgevoerd naar de haalbaarheid van mogelijke scenario’s om het dorp te versterken. De scenario’s zijn 

tijdens een zeer goed bezochte bewonersavond aan het dorp voorgelegd; zij hebben hun voorkeur 

kunnen uitspreken. In deze studie zijn de scenario’s getoetst op hun bijdrage aan leefbaarheid en 

vitaliteit. De bijdrage aan leefbaarheid betreft het kunnen wonen in tevredenheid, zonder veel 

terugkerende problemen en ergernissen. Die aan vitaliteit betreft de duurzaamheid van die 

leefbaarheid: over ‘levenskracht’ en het herstelvermogen van een gemeenschap.  

 

Scenario A 

Scenario A gaat uit van woningbouw op de locatie van de school en de speeltuin.  Deze voorzieningen 

verhuizen naar een deel van het terrein van de sportverenigingen. De grondopbrengst van de 

woningbouw wordt gebruikt voor de realisatie van een nieuw gebouw met Integraal Kindcentrum (IKC),  

verbetering van de sportvelden en het aantrekkelijker maken van het gebied.  

De bijdrage van dit scenario aan leefbaarheid en vitaliteit is, onder voorwaarden, duidelijk aanwezig. Het 

scenario biedt een grotere beschikbaarheid van woningen voor gezinnen, in het bijzonder gezinnen die 

gezien hun inkomen nu niet aan een woning kunnen komen. Dit draagt bij aan het op korte termijn 

vergroten van het kindertal en daarmee het leerlingenaantal van de school en verenigingen. Via het 

nieuwe IKC - dat haar aantrekkingskracht vergroot en een groot aantal activiteiten organiseert - wordt 

ontmoeting van leeftijdsgroepen bevorderd. De herinrichting van de openbare ruimte levert een 

bijdrage aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Het enthousiasme dat in het dorp is ontstaan 

over de ontwikkeling van dit scenario, en de betrokkenheid van velen hierbij, draagt verder bij aan de 

sociale samenhang. Ook het integrale karakter van dit scenario levert een aanzienlijke bijdrage aan 

vitaliteit; de som van de maatregelen en de betrokkenheid van velen bij dit scenario dat het dorp een 

‘nieuw hart’ geeft.   

Een voordeel van dit scenario is dat ongeveer 1,5 tot 2 jaar na raadsbesluit al begonnen kan worden met 

de bouw van woningen op de genoemde locatie. Het draagvlak onder dorpsbewoners voor dit scenario 

is groot. Maar liefst 73% van de respondenten in de online peiling ziet dit scenario als 

voorkeursscenario. 

 

Scenario B 

In scenario B wordt ook woningbouw gerealiseerd, maar dan aan de oostkant van het dorp. De meest 

voor de hand liggende locaties daarvoor is Leidsevaart-Zuid, maar ook Leidsevaart-Noord en eventueel 

Vogelenzang Noordoost vormen hierbij een optie. De school, kinderopvang en gymzaal blijven 
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gesitueerd op de huidige locatie, zij vormen een IKC worden opgezet waarvoor een verbouwing gewenst 

is. Het aantal sportvelden wordt in dit scenario verminderd. Dit is niet nodig om ruimte te maken voor 

de school, maar om de beheerskosten drukken. De aanleg van all-weather-courts en een kunstgrasveld 

kan een impuls bieden aan de sportverenigingen.  

De bijdrage van scenario B aan de vitaliteit is lager omdat een bijdrage aan de instandhouding van de 

school pas op termijn aanwezig is. De realisatie van woningbouw aan de Leidsevaart zal acht tot tien jaar 

op zich laten wachten, door aanpassingen aan de structuurvisie, bestemmingsplan en de provinciale 

ruimtelijke verordening. Dit betekent dat de afname van het leerlingental en ledental van 

(sport)verenigingen gedurende deze periode overbrugd dient te worden. Wel zal op termijn de realisatie 

van woningen zorgen voor de komst van meer kinderen naar het dorp.  

De opbrengsten van dit scenario zijn lager dan bij scenario A. De verwachting is dat slechts in beperkte 

mate opbrengsten uit dit scenario benut kunnen worden voor investeringen in vitaliteit, anders dan de 

realisatie van een aantrekkelijk woongebied. Scenario B is minder positief ontvangen dan scenario A, zo 

blijkt uit de reacties in de online peiling: ruim 30% scenario B een goed idee vindt. Een grotere groep 

(43%) vindt dit scenario géén goed idee voor Vogelenzang. 

 

Scenario C 

De derde optie is ‘niets doen’: er vindt geen woningbouw plaats en er komt geen nieuwe school. In de 

huidige school een verbouwing plaatsvinden en een IKC gerealiseerd worden. Dit zal een bijdrage aan de 

vitaliteit tot gevolg hebben. Daarbij is een belangrijke kanttekening dat de benodigde investeringen 

hiervoor niet kunnen worden opgebracht door woningbouw. In dit scenario komt de school al snel 

onder de opheffingsnorm te liggen, wat mogelijk vertraagd kan worden door een hoger marktaandeel 

door een IKC te vormen. De beperkte beschikbaarheid van woningen wordt niet aangepakt en het 

ledental van de sportverenigingen staat steeds verder onder druk. Voor de burgerkracht zal dit scenario 

niet veel goeds doen: het momentum dat is ontstaan wordt niet benut. 71% is het (helemaal) oneens 

met scenario C. 

 

Conclusie en advies 

Companen adviseert om de haalbaarheid van zowel scenario A als B op korte termijn te onderzoeken, 

omdat hiervan de grootste bijdrage aan leefbaarheid en vitaliteit te verwachten is. Bovendien wordt de 

groots aanwezige burgerkracht in Vogelenzang goed benut. Het probleem van de tijdelijkheid van de 

bijdrage van woningbouw aan het kindertal (school, verenigingsleven) wordt in deze combinatie 

ondervangen: Vogelenzang kan voor een langere periode een ruimere bijdrage leveren aan de 

beschikbaarheid van passende woningen en een groter kindertal realiseren en. Door beide scenario’s te 

combineren, kan er tevens mogelijk een grotere opbrengst ontstaan door woningrealisatie. Een deel van 

het tekort dat ontstaat bij uitvoering van scenario A zou uit de opbrengsten van scenario B gedekt 

kunnen worden. 

 

Parallel aan de scenario’s kunnen een groot aantal losse maatregelen in gang worden gezet op het 

gebied van welzijn en zorg. Voor al deze maatregelen geldt dat zij een bijdrage leveren aan de 

leefbaarheid in het dorp doordat ze de sociale samenhang versterken. Ook op het gebied van openbare 

ruimte en groen zijn er bovendien veel zaken die relatief eenvoudig aan te pakken zijn met een groot 

effect vanwege de zichtbaarheid ervan.  

 

Benadrukken moet worden dat de kracht van de scenario’s en de aanvullende maatregelen bestaat uit 

het integrale karakter ervan.. Door slechts een aantal elementen uit de scenario’s uit te voeren zal de 

bijdrage aan vitaliteit substantieel afnemen.   
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Deel A – Aanleiding en achtergronden 

1 Inleiding 

Het project Vitaal Vogelenzang heeft tot doel om (samenhangende) maatregelen in kaart te brengen die 

een bijdrage kunnen leveren aan de vitaliteit en leefbaarheid van Vogelenzang. 

 

Vogelenzang is een dorp met een van oudsher sterke verenigingscultuur en een sterke sociale 

samenhang. Maar de leefbaarheid en vitaliteit van Vogelenzang staan onder druk, volgens veel 

dorpsbewoners. Sociale verbanden van vroeger zijn niet vanzelfsprekend meer, de samenstelling van de 

bevolking verandert, verenigingen hebben minder leden, de behoeften van inwoners veranderen. En 

daarmee de voorzieningen, de sfeer en de identiteit. 

 

In Vogelenzang heeft afgelopen jaar op initiatief van twee raadsfracties een drietal consultatieavonden 

plaatsgevonden met inwoners. De aanleiding hiervoor was bezorgdheid van inwoners en Vogelenzangse 

organisaties over hun dorp. Deelnemers aan de avonden zijn zeer betrokken bij hun woon- en  

werkomgeving, maar maken zich zorgen over de vitaliteit en leefbaarheid van Vogelenzang. De  

vergrijzing speelt daarbij een rol, maar ook de ruimtelijke en sociale kwaliteit op een aantal plekken in 

het dorp laat te wensen over. 

 

Naast de consultatieavonden met bewoners zijn nog meer acties ondernomen om het 

vitaliteitsvraagstuk op de kaart te zetten. Er zijn gesprekken gevoerd met ondernemers en organisaties 

en daarnaast vonden in 2016 twee wijkschouwen plaats waarin bewoners samen met wethouders van 

de gemeente verbeterpunten hebben geformuleerd op het gebied van openbare ruimte en groen. In 

gesprekken met stakeholders zijn daarnaast eerste ideeën over concrete maatregelen om de vitaliteit te 

vergroten opgehaald. Naar aanleiding van de consultatieavonden in het dorpshuis is een motie 

opgesteld, die op 20 april unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het 

college hiermee opdracht gegeven om antwoorden te vinden op de volgende vragen:  

 Wat is er binnen bestaand beleid mogelijk om de ruimtelijke en sociale kwaliteit van Vogelenzang te 

verbeteren? 

 Is er nieuw beleid wenselijk om de vitaliteit van Vogelenzang te vergroten? En zo ja, welk beleid? 

 Kan de grote betrokkenheid van inwoners aanleiding zijn voor gemeentelijke initiatieven die de 

zelfredzaamheid en de participatie van de inwoners van Vogelenzang kunnen vergroten? 

 

Naar aanleiding van deze opdracht is een projectplan Vitaal Vogelenzang opgesteld, dat door de 

gemeenteraad is goedgekeurd. Het te behalen resultaat werd als volgt benoemd:  

1. In kaart brengen van huidige en gewenste DNA (demografische opbouw en sociale en ruimtelijke 

structuur) van Vogelenzang. Resultaat is een beschrijving van de 0-situatie.  

2. Opstellen van verschillende ontwikkelscenario’s met daarin bijvoorbeeld een keuze voor (beperkte) 

uitbreiding van Vogelenzang of niet. 

3. Afgestemd op de verschillende scenario’s een actieprogramma met daarin passende maatregelen 

die een positieve bijdrage leveren aan de vitaliteit. De keuze voor een scenario en bijbehorend 

actieprogramma inclusief budgetaanvraag wordt voorgelegd aan de raad.   
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4. In het actieprogramma is een beschrijving opgenomen over de rollen van gemeente, inwoners, 

stakeholders en andere relevante partijen. 

 

Er werd een denktank opgericht met actieve bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van 

organisaties die van belang zijn voor de kern Vogelenzang, zoals de school, de kinderopvang, 

sportverenigingen en het dorpshuis. Tijdens de bijeenkomsten van deze denktank op 11 januari bleek 

dat de voorkeur van de groep ernaar uitging om direct vanaf de start de aandacht te richten op één 

bepaald scenario om de vitaliteit van hun dorp te versterken. De denktank gaf aan liever de 

haalbaarheid van deze denkrichting in kaart te willen brengen dan ‘opnieuw’ te beginnen met een DNA-

analyse van het dorp en vervolgens een aantal scenario’s uit te werken op basis van dit DNA. Naar 

aanleiding hiervan is het Plan van Aanpak bijgesteld. Uitgangspunt werd het door een aantal bewoners 

opgestelde scenario – waarbij vanuit de gemeente wel nadrukkelijk de wens werd geuit om ook te kijken 

naar varianten, alternatieven en mogelijke aanvullende maatregelen - om zo alle in de projectopdracht 

genoemde pijlers een volwaardige plek te geven. 

 

Het hoofddoel van het project bleef hetzelfde: nagaan welke (samenhangende) maatregelen een 

bijdrage kunnen leveren aan de vitaliteit van Vogelenzang en deze toetsen op haalbaarheid en draagvlak 

in het dorp. Dit rapport geeft een weerslag van dit onderzoek. 

Proces 

In het kader van het project Vitaal Vogelenzang is vanaf zomer 2016 in bijeenkomsten van de 

dorpsdenktank gesproken over de zorgen voor de toekomst en vooral over ideeën om de vitaliteit te 

versterken. De denktank heeft een lijst opgesteld met maatregelen die op korte termijn kunnen worden 

uitgevoerd om snel zichtbare resultaten te boeken. Een groot deel van deze maatregelen was in eerdere 

inventarisaties en wijkschouwen naar voren gekomen. De gemeente Bloemendaal heeft een budget 

beschikbaar gesteld van €40.000 voor de uitvoering van maatregelen uit deze ‘laaghangend fruit-lijst’.  

 

Om zicht te krijgen op de mogelijke bijdrage van maatregelen op de vitaliteit van het dorp op de 

(middel-) lange termijn, is een aantal werksessies georganiseerd met bewoners en betrokken 

organisaties rondom de volgende vier thema’s: 

- Woningbouw 

- Leren en spelen 

- Sport en recreatie 

- Welzijn en zorg 

 

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente 

(beleidsvelden ruimtelijke ordening, onderwijs, sociaal domein, sport) en lokaal werkzame makelaars.  

 

Samen met de denktank is op basis van de verzamelde input een aantal scenario’s uitgewerkt die in 

meer of mindere mate kunnen bijdragen aan de vitaliteit van het dorp. Ook is gekeken welke 

aanvullende maatregelen denkbaar zijn naast deze scenario’s.  

 

De scenario’s en aanvullende maatregelen zijn op 14 maart 2017 voorgelegd aan het dorp in een 

bijeenkomst in het dorpshuis. Ruim 200 aanwezigen gingen hier met elkaar in gesprek over de 

wenselijkheid van de voorgestelde scenario’s en maatregelen en de randvoorwaarden waaronder deze 

een bijdrage zouden kunnen leveren aan de vitaliteit. 



 

377.100 | Vitaal Vogelenzang  6 

Na de dorpsbijeenkomst hebben de inwoners van Vogelenzang ook via een online peiling de 

mogelijkheid gekregen om hun mening te geven over de voorstellen. De online peiling werd uitgevoerd 

door onderzoeksbureau Direct Research. In totaal hebben 274 Vogelenzangers meegedaan aan de 

peiling. Tijdens een raadsbijeenkomst op 12 april zijn de scenario’s door de dorpsdenktank en 

Companen aan de raad toegelicht.  

Leeswijzer 

Dit rapport is opgebouwd uit drie delen: 

 Deel  A, bestaande uit hoofdstukken 2 en 3, gaat in op de achtergrond en kernmerken van het dorp 

Vogelenzang en geeft uitleg bij de begrippen leefbaarheid en vitaliteit.  

 De kern van het rapport bestaat uit de beschrijving van drie scenario’s voor de toekomst van 

Vogelenzang. Dit is deel B. Per scenario wordt de veronderstelde bijdrage aan leefbaarheid en 

vitaliteit beschreven, als ook de praktische haalbaarheid ervan en het draagvlak voor het scenario 

onder de inwoners. De scenario’s en combinaties daarvan worden beschreven in de hoofdstukken 4 

tot en met 7.  

 Het laatste deel (C)beschrijft de overige, aanvullende maatregelen die een bijdrage kunnen leveren 

aan de leefbaarheid en vitaliteit van Vogelenzang. Dit zijn maatregelen die ongeacht de uitvoering 

van een van de scenario’s in gang kunnen worden gezet.  

 In hoofdstuk 11 wordt afgesloten met een overkoepelende conclusie waarin de belangrijkste 

punten staan samengevat. Het rapport mondt daarmee uit in het advies van Companen met 

betrekking tot Vitaal Vogelenzang.  
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2 Achtergrond Vogelenzang 

 

Vogelenzang is één van de vijf kernen van de gemeente Bloemendaal en heeft een kleine 2.200 

inwoners. Vogelenzang kenmerkt zich door een landelijke ligging aan de duinrand. Er is een relatief 

groot aandeel rijwoningen van bescheiden omvang. Daarnaast zijn er ook (half vrijstaande) woningen in 

het middeldure segment en enkele dure, vrijstaande woningen.  

 

Vanwege de geïsoleerde ligging heeft het dorp een eigenzinnige ontwikkeling doorgemaakt, schrijft P.J. 

van der Ham in zijn ‘historische sociografie’ van Vogelenzang
1
. Vogelenzang, van oudsher een Rooms-

Katholiek bloembollendorp, is de afgelopen decennia veranderd van  een arbeidersdorp in een 

forensendorp, met bewoners die elders in de omgeving werken.  

 

Vogelenzang is, in tegenstelling tot de rest van de gemeente Bloemendaal, sinds de Tweede 

Wereldoorlog flink gegroeid in inwonertal doordat er steeds woningen zijn bijgebouwd. Aan het eind 

van de jaren ‘80 werd de wijk Vogelenzang-Oost aangelegd. Hiermee kreeg Vogelenzang er in één keer 

227 woningen bij. Sindsdien is er weinig meer gebouwd en inmiddels begint het inwonertal terug te 

lopen en voelt men de vergrijzing.  

 

2.1 De opgave 

Sociale samenhang 

Vogelenzang is momenteel ongeveer 30 verenigingen rijk. De tennisvereniging en de voetbalvereniging 

zijn de grootste, met beide ongeveer 250 leden. In het dorpshuis worden in de grote zaal en foyer 

verschillende activiteiten georganiseerd en daarnaast is er een café (de Kerkuil) en een jeugdhonk 

gevestigd. Welzijn Bloemendaal organiseert verschillende activiteiten in de ontmoetingsruimte van de 

Voghelsanck en basisschool De Paradijsvogel organiseert in samenwerking met de Zebra-Zorgboerderij 

allerlei activiteiten waarin basisschoolkinderen en ouderen elkaar ontmoeten.  

 

Uit de enquête die in 2016 werd uitgevoerd onder de bewoners, blijkt dat in het dorp het gevoel leeft 

dat de sociale samenhang afneemt. Dit ondanks de vele mogelijkheden tot ontmoeting. Men maakt zich 

zorgen over eenzame ouderen en alleenstaande Vogelenzangers en daarnaast over nieuwkomers die 

minder binding hebben met het dorp. Ook wordt opgemerkt dat gezinnen met kinderen meer betrokken 

zijn bij het dorp dan mensen zonder kinderen, en in het licht van de vergrijzing heerst de angst dat de 

sociale cohesie op den duur afneemt. Vaak wordt genoemd dat de voorzieningen versnipperd zijn en de 

verenigingen en organisatoren van activiteiten (school, dorpshuis, enzovoorts) langs elkaar heen 

werken. Het eigen karakter van verenigingen staat menging soms in de weg. In sommige situaties 

ontstaat er onbedoeld concurrentie tussen voorzieningen: bijvoorbeeld tussen de sportkantines en het 

dorpshuis of tussen het activiteitenprogramma van het dorpshuis en het aanbod in de Voghelsanck. In 

de loop van 2017 hebben verschillende zorgaanbieders in Vogelenzang al toenadering tot elkaar 

                                                                 
1
 P.J. van der Ham, Vogelenzang: Historische sociografie van een eigenzinnig dorp in de gemeente Bloemendaal 

(Haarlem 2006) 
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gezocht, om hun aanbod van activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft al geresulteerd in 

plannen voor een gezamenlijke activiteitenkalender die voor iedereen te vinden zal zijn op de 

vernieuwde website: www.dorpvogelenzang.nl.  

 

In Vogelenzang worden veelal activiteiten georganiseerd voor ouderen en kinderen in de 

basisschoolleeftijd. In het jeugdhonk van het dorpshuis kunnen de jongeren van Vogelenzang 

samenkomen, maar de jeugd tussen de 15 en de 18 jaar voelt zich vaak te oud voor deze plek en heeft 

aangegeven behoefte te hebben aan een eigen ‘keet’.   

Voorzieningen 

Een grote zorg onder de Vogelenzangers is het voortbestaan van de basisschool en sportverenigingen in 

het dorp. Het leerlingenaantal van De Paradijsvogel zit dicht bij de opheffingsnorm en de prognose is dat 

het leerlingenaantal de komende jaren rond die norm zal blijven schommelen. Ook de ledenaantallen 

van de sportverenigingen staan onder druk. Vogelenzangers maken zich zorgen over het voortbestaan 

van hun voorzieningen, maar ook over de sociale samenhang en de kwaliteit van hun woonomgeving.  

 

De Paradijsvogel wordt gezien als belangrijke ontmoetingsplek in het dorp, die zorgt voor veel 

levendigheid. In het dorp leeft de angst dat als de school zou moeten sluiten en de kinderen dus elders 

naar school zullen gaan, zij  in andere dorpen vriendjes krijgen en ook de sportverenigingen van 

Vogelenzang zullen verlaten.  

 

De besturen van de tennis- en voetbalvereniging geven aan dat hun ledenaantal daalt. Daarmee neemt 

ook het aantal beschikbare vrijwilligers af, en die zijn juist belangrijk voor de verenigingen. Met dit 

lagere ledenaantal moeten de beheerkosten gedragen worden. De verenigingen hebben behoefte aan 

een kunstgrasveld of all-weather-court.    

 

Het dorpshuis, gelegen tussen de sportverenigingen, slaagt er in een breed activiteitenaanbod te bieden 

en weet hoe langer hoe meer activiteiten en verenigingen aan te trekken.    

Bereikbaarheid voorzieningen 

Mobiliteit is een groot probleem voor de ouderen in Vogelenzang die geen beschikking hebben over 

eigen vervoer. Voor een bezoekje aan de huisarts of fysiotherapeut moeten Vogelenzangers naar 

Bennebroek en de buslijn door Vogelenzang gaat alleen naar Hillegom en Heemstede. Daarnaast blijft er 

een grote behoefte aan openbaar vervoer naar huisarts, ziekenhuizen en het gemeentehuis.  

Fysieke woonomgeving en veiligheid 

Verkeersveiligheid is een zorg die al decennia speelt in 

Vogelenzang. De Leidsevaart en de Vogelenzangseweg 

worden als onveilig ervaren en er wordt te hard gereden. 

Ook het gebied rondom de basisschool wordt onveilig 

geacht voor kinderen, zowel op het gebied van 

verkeerssituaties als de sociale veiligheid: door de inrichting 

van het gebied rond de speeltuin en school is er weinig 

sociale controle. De speeltuin wordt ’s avonds en ’s nachts 

als een onveilige plek ervaren.  

 

http://www.dorpvogelenzang.nl/
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Naast het gebied rondom de school zijn er meer plekken in het dorp die volgens de bewoners een 

opknapbeurt kunnen gebruiken: zo wordt ook de zuidelijke entree van het dorp beschouwd als 

verpauperde plek. Ook is regelmatig de wens geuit voor een aanpak van het plein voor de Coop: de 

omgeving van de supermarkt is volgens veel Vogelenzangers het hart van het dorp en verdient het om 

het karakter van een echt ‘dorpsplein’ te krijgen.   

Wonen 

De grootste zorg op het gebied van wonen gaat over de beschikbaarheid van woningen, voor zowel 

gezinnen als ouderen. Kunnen Vogelenzangers die in het dorp willen blijven, of mensen die terug willen 

keren naar het dorp, wel een woning vinden in Vogelenzang? Senioren ondervinden problemen bij het 

doorverhuizen naar een betaalbare, geschikte woning en er is weinig aanbod voor starters en jonge 

gezinnen, juist de jonge groep waar het dorp volgens velen behoefte aan heeft. De wachttijden voor 

huurwoningen bedragen momenteel 7,1 jaar voor een eengezinswoning. Voor een appartement hoeft 

maar 1,4 jaar gewacht te worden. Dit kan overigens een indicatie zijn dat de kwaliteit niet aansluit op de 

vraag. Ook het aanbod van koopwoningen voor lagere en middeninkomens is zeer klein. De wens gaat 

vooral uit naar (sociale koop) woningen voor jonge gezinnen, maar ook de bouw van seniorenwoningen 

is welkom omdat dit bij doorverhuizing andere woningen vrijspeelt. Woonzorg Nederland heeft 

momenteel plannen voor een aantal seniorenwoningen.  

 

Leefbaarheid onder druk? 

 

Ondanks de genoemde zorgen, zijn er ook veel Vogelenzangers die zich positief uitlaten over de 

leefbaarheid van hun dorp. Zij noemen de rust en ruimte, het dorpse karakter en de grote onderlinge 

betrokkenheid – zaken die zij belangrijker vinden dan het behoud van alle voorzieningen. 

 

“Mensen die in Vogelenzang wonen kiezen juist voor rust, ruimte en het dorpse karakter en de groene 

omgeving. Voor mij en mededorpsgenoten een zinvolle bijdrage aan leefbaarheid en vitaliteit. Als je 

meer reuring wilt moet je ergens anders gaan wonen of er opuit! Kortom koester dit dorp!” 

 

“Het moet een groene gemeenschap blijven; voor andere dingen heb je bossen, duinen, bollenvelden, 

strand, Haarlem, Amsterdam (met de trein) in de buurt!!!! Het is een keuze als je hier woont!!!” 

 

“Ik vind de leefbaarheid in Vogelenzang fantastisch. Ik ben opgegroeid in grote dorpen in de 

Haarlemmermeer en daar was iedereen veel minder betrokken dan in Vogelenzang.” 

 

2.2 Vitaliteitsscan 

In de Vitaliteitsscan (Bijlage 1) staan enkele feiten over de bevolking van Vogelenzang, de aanwezige 

voorzieningen en de bereikbaarheid van voorzieningen in de regio. Hierbij zijn de cijfers van 2016 

vergeleken met de voorgaande jaren, waardoor er trends te ontdekken zijn. Ook is er een vergelijking 

gemaakt met gegevens over de gemeente Bloemendaal en is de regio Haarlem en Nederland als geheel 

als referentiekader gebruikt.  

Bevolkingsopbouw 

In de bevolkingsopbouw van Vogelenzang is de vergrijzing duidelijk te zien: het aantal 65+’ers neemt de 

afgelopen jaren toe. In vergelijking met de rest van de gemeente Bloemendaal is Vogelenzang echter 
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nog niet zo vergrijsd, maar heeft het dorp juist een groter aandeel bewoners tussen de 45 en de 65. 

Vogelenzang heeft verhoudingsgewijs minder jonge kinderen dan gemiddeld in de gemeente 

Bloemendaal, maar iets meer 15 tot 25-jarigen.  

 

De verwachting voor de toekomst is dat het aandeel ouderen de komende jaren sterk zal toenemen. 

Zeker als er geen woningbouw plaats vindt (autonome prognose), valt op dat zowel het aantal als het 

aandeel 75-plussers fors toeneemt. Het aantal inwoners neemt iets af, door huishoudensverdunning. 

 

Figuur 1: Bevolkingsprognose Vogelenzang zonder nieuwbouw, naar leeftijdsklasse 

 
Bron: Bevolkingsprognose Provincie Noord-Holland 2015, bewerking Companen 

Inkomen en woningen 

Het gemiddeld inkomen van de Vogelenzanger ligt aanzienlijk lager dan gemiddeld in de gemeente 

Bloemendaal en een klein beetje lager dan gemiddeld in de regio Haarlem. Met de arbeidsparticipatie is 

het daarentegen beter gesteld:  het aandeel ontvangers van een bijstandsuitkering is lager dan in de 

regio.  

 

Het aandeel huurwoningen ligt hoger dan in de gemeente, maar is vergelijkbaar met de regio Haarlem 

en Nederland als geheel.  

 

Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid van Vogelenzang per openbaar vervoer is matig, er rijdt eenmaal per uur een bus 

richting Hillegom en Heemstede. Er komt wel een nieuwe buslijn in Vogelenzang (naar Bennebroek) – 

details volgen vanuit de provincie. De afstand tot de dichtstbijzijnde afslag naar een snelweg bedraagt 

12 km (A4). De verbinding richting het oosten (stadsregio Amsterdam) is matig.  
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3 Leefbaarheid en vitaliteit 

3.1 Definities 

Leefbaarheid 

De definitie van vitaliteit en het hiermee samenhangende begrip leefbaarheid is niet eenvoudig. Wat 

voor de één leefbaar is, is dat voor een ander niet. Maakt het ontbreken van een supermarkt of een 

huisartsenpraktijk een kern minder leefbaar? Het hangt er maar net van af aan wie je het vraagt. Voor 

gezonde jonge mensen met een auto zijn deze voorzieningen praktisch, maar als ze in de directe 

omgeving niet voorhanden zijn, doet dat voor hen niet noodzakelijkerwijs afbreuk aan de leefbaarheid 

van de kern waarin zij wonen. Voor een oudere die geen auto meer rijdt, maakt het ontbreken van deze 

voorzieningen zijn omgeving wél onleefbaar omdat hij niet meer zelfstandig in zijn levensbehoeften kan 

voorzien. Kortom, leefbaarheid is niet eenduidig te definiëren omdat verschillende leeftijdsgroepen 

verschillende eisen stellen aan hun leefomgeving. Het is daarom van belang om de lokale context van 

een kern in ogenschouw te nemen bij het definiëren van de leefbaarheid van een kern. 

 

Een gangbare definitie van leefbaarheid is ‘de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden 

en behoeften die er door de mens aan worden gesteld’.
2
 Een eenvoudiger, en daarmee praktischer 

definitie komt van het Sociaal en Cultureel Planbureau: “Een dorp is ‘leefbaar’ als bewoners er naar 

tevredenheid leven en wanneer terugkerende problemen, zorgen en ergernissen beperkt zijn.”
3
 

  

In de praktijk gaat de discussie over leefbaarheid vaak over de aanwezigheid van de juiste fysieke 

infrastructuur (woningen, scholen, winkels etc.) Toch laten verschillende studies en voorbeelden zien 

dat de relatie tussen leefbaarheid en voorzieningen minder sterk is dan vaak gedacht wordt: De 

aanwezigheid van (veel) voorzieningen blijkt niet bepalend voor de mate waarin een dorp als ‘leefbaar’ 

wordt ervaren door de inwoners: in sommige dorpen zonder voorzieningen zijn de inwoners enorm 

tevreden, terwijl in een ander dorp met veel voorzieningen de bewoners negatiever oordelen over hun 

woonplaats.
4
 Voorzieningen zoals een school of sportvereniging kunnen een belangrijke rol spelen in 

een dorp omdat ze een functie hebben als ontmoetingsplek. Wanneer een voorziening weg valt, kan dit 

dus ook een negatief effect hebben op de sociale samenhang. Op korte termijn kunnen zorgen over het 

verdwijnen van voorzieningen overigens ook zorgen voor een toename van sociale samenhang, omdat 

er een gezamenlijke ‘strijd’ gevoerd kan worden – en het is vooral die sociale samenhang en de 

individuele betrokkenheid bij een kern of wijk die bepalend is voor de mate waarin bewoners hun 

woonplaats ‘leefbaar’ vinden.   

 

Het zijn met name de volgende aspecten die sterk samenhangen met de mate waarin een dorp als 

‘leefbaar’ wordt ervaren door de inwoners: 

• Sociale samenhang / verbondenheid / dorpstrots 

• Bereikbaarheid voorzieningen (niet elke voorziening hoeft in elk dorp aanwezig te zijn, mits de 

reistijd naar de voorziening niet te lang is en inwoners de voorziening gemakkelijk kunnen 

bereiken met eigen vervoer of OV) 

• Tevredenheid over voorzieningen (kwaliteit van de voorzieningen) 

                                                                 
2 K. Leidelmeyer, Kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid; Naar een begrippenkader en conceptuele inkadering (2004) 
3 Sociaal en Cultureel Planbureau, Overgebleven dorpsleven (2008). 
4 O.a. CAB, Leven in de leegte (2011); Scoop, Leefbaarheid – themarapport Sociale Staat van Zeeland (2011); STAMM CMO (2013), 

Leefbaarheidsonderzoeken Borger-Odoorn en Noordenveld. 
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• Oordeel over fysieke woonomgeving (aantrekkelijkheid en veiligheid) 

Vitaliteit 

Het ontbreken van (terugkerende) problemen in de huidige situatie, wil nog niet zeggen dat er in de 

toekomst ook geen problemen zullen ontstaan. Anders gezegd; een ‘leefbaar’ dorp is niet per definitie 

ook een ‘vitaal’ dorp. Het begrip ‘vitaliteit’ gaat over ‘levenskracht’, of het herstelvermogen van een 

gemeenschap. De vraag die daarbij centraal staat is niet langer of ‘de leefomgeving aansluit bij de 

voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld’ maar veel meer of- en in welke 

mate - de bewoners of een gemeenschap ook zélf in staat zijn om de leefbaarheid van hun dorp of wijk 

positief te beïnvloeden. Het gaat steeds minder over de randvoorwaarden, en steeds meer over de 

eigen kracht.  

 

Belangrijke aspecten van (sociale) vitaliteit zijn:  

• Burgerkracht: saamhorigheid, initiatiefkracht, verantwoordelijkheidsgevoel, positieve energie. 

Voorwaarde voor aanboren burgerkracht is overtuiging dat een maatregel bijdraagt aan een 

oplossing voor een ervaren probleem! 

• Mix van leeftijdsgroepen 

• Beschikbaarheid passende woningen (zodat wie wil (blijven) wonen in dorp, een passende 

woning kan vinden) 

 

Wat draagt bij aan vitaliteit en leefbaarheid? 

Redenerend vanuit bovenstaand begrippenkader en vanuit de zorgen die er onder dorpsbewoners leven 

over het dorp (zie hoofdstuk 2), is er een breed scala aan mogelijke interventies die kunnen bijdragen 

aan een leefbaarder en vitaler Vogelenzang.  

 

Onder meer de volgende maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan de sociale samenhang / 

verbondenheid / dorpstrots in het dorp: 

 Samenwerking tussen verenigingen versterken 

 Meer activiteiten in het dorp, ook buiten verenigingsleven om 

 Centrale ontmoetingsplek waar activiteiten samen komen en inwoners (van diverse 

leeftijdsgroepen) elkaar ontmoeten 

 Meer afstemming vraag-aanbod hulp en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben 

 

Op het gebied van de bereikbaarheid van voorzieningen (met name voor minder mobiele inwoners) 

kunnen de volgende maatregelen een bijdrage leveren: 

 Beter openbaar vervoer 

 Inzet vrijwilligersvervoer 

 Bezorgdiensten voor boodschappen, maaltijden et cetera 

 

De tevredenheid over voorzieningen kan positief beïnvloed worden door bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen: 

 Aantrekkelijker aanbod school / kinderopvang in integraal kindcentrum 

 Betere faciliteiten voor sportverenigingen 

 Toevoegen aanbod dat nu wordt gemist 

 

Het oordeel over de fysieke woonomgeving (aantrekkelijkheid en veiligheid) kan bijvoorbeeld op de 

volgende manieren worden verbeterd: 
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 Maatregelen gericht op verkeersveiligheid (rondom school, Leidsevaart en Vogelenzangseweg) 

 Maatregelen gericht op sociale veiligheid / met name rondom speeltuin / school vergroten (is in 

april 2017 al in gang gezet).  

 Aanpak verpauperde plekken in het dorp 

 

Voor het versterken van de vitaliteit van een dorp is het ook van belang dat wie wil (blijven) wonen in 

het dorp, een plek kan vinden. Op die manier blijft er een mix van leeftijdsgroepen aanwezig in het dorp. 

Een mogelijke maatregel om hier aan bij te dragen is het toevoegen van woningen die bedoeld zijn voor 

een specifieke leeftijdsgroep die anders weinig kansen heeft op de woningmarkt. 

 

3.2 Toets scenario’s en maatregelen op bijdrage aan vitaliteit 

In de volgende hoofdstukken wordt een aantal mogelijke scenario’s en losse maatregelen uitgewerkt, 

die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de vitaliteit en leefbaarheid van Vogelenzang. Om goede 

keuzes te kunnen maken, is het van belang om deze scenario’s te toetsen op wenselijkheid en 

haalbaarheid. De belangrijkste vragen die we ons daarbij stellen, zijn: 

 

Is de verwezenlijking van dit scenario wenselijk?  

 Wat is de (veronderstelde) bijdrage van dit scenario aan de vitaliteit (en leefbaarheid)? Ofwel: 

hebben de maatregelen een positief effect op: 

o Sociale samenhang / verbondenheid / dorpstrots 

o Bereikbaarheid voorzieningen / mobiliteit 

o Kwaliteit voorzieningen 

o Fysieke woonomgeving (aantrekkelijkheid leefomgeving en veiligheid) 

o Burgerkracht (betrokkenheid / initiatief) 

o Mix van leeftijdsgroepen 

o Beschikbaarheid passende woningen  

 Zijn er andere voordelen die de verwezenlijking wenselijk maken (bijv. kostenbesparing)?  

 

Is de verwezenlijking van dit scenario haalbaar? 

 Kan het scenario / de maatregel rekenen op draagvlak in het dorp? (getoetst tijdens 

dorpsbijeenkomst op 14 maart en via online peiling) 

 Lichte toets op financiële (en juridische) haalbaarheid 
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Deel B - Scenario’s voor een vitaal Vogelenzang 

4 Scenario A 

Scenario A gaat uit van woningbouw op de locatie van de school en de speeltuin.  Deze voorzieningen 

verhuizen naar een deel van het terrein van de sportverenigingen. De grondopbrengst van de 

woningbouw wordt gebruikt voor de realisatie van een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC)
5
, verbetering 

van de sportvelden en het aantrekkelijker maken van het gebied.   

 

Figuur 2 Huidige situatie 

 
 

Figuur 3 Mogelijke nieuwe situatie  

 
  

                                                                 
5 Een Integraal Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar zij komen om te spelen, te leren, te 

ontmoeten en zich te ontwikkelen. Er is een integraal dagprogramma dat opvang, onderwijs en ontwikkeling in zich heeft. Dit 
gebeurt vanuit één pedagogische visie, organisatie, in partnerschap en vanuit integraal denken en werken rondom kinderen en 
jongeren.  



 

377.100 | Vitaal Vogelenzang  15 

Het scenario bestaat uit de volgende elementen:  

 

Woningbouw  

 Nieuwbouw van 60-70 woningen op de locatie van de school, gymzaal en het kinderdagverblijf. 

Deze gebouwen worden gesloopt. Het woningbouwprogramma is gemengd, met een sterk accent 

op betaalbare eengezinswoningen.  

 Een van de redenen om de woningen niet op de locatie van de sportvelden te bouwen (en in plaats 

daarvan te kiezen voor de locatie van de school en speeltuin), is dat de sportvelden buiten de 

contouren liggen waar woningbouw plaats mag vinden. Het is waarschijnlijk onder voorwaarden 

wel toegestaan om hier voorzieningen met een publieke functie te bouwen, net als destijds bij het 

dorpshuis gebeurd is. Overleg hierover met de Provincie is noodzakelijk. 

 

Leren en spelen 

 Op de locatie van een deel van het terrein van de sportverenigingen wordt een Integraal 

Kindcentrum (IKC) met een gymzaal gerealiseerd. Dit gebouw biedt plaats aan de school, 

peuterspeelzaal, kinderopvang voor 0-4 jarigen en de buitenschoolse opvang. Daarnaast kunnen 

andere op kinderen gerichte voorzieningen een plek krijgen in het gebouw. 

 

Sport en recreatie 

 De Speeltuin verhuist naar een deel van het terrein van de sportverenigingen.  

 De sportverenigingen maken ruimte voor de school en de speeltuin door velden in te leveren. Toch 

gaan ook zij er in dit scenario op vooruit, omdat het scenario voorziet in een kunstgrasveld voor het 

voetbal en all-weather-courts voor de tennisvereniging. Dit kan, door de afname aan benodigde 

velden, voor een reductie van onderhoudskosten zorgen en maakt intensiever gebruik mogelijk.  In 

hoeverre het gewenst is om ook de clubhuizen van beide verenigingen samen te voegen, is een 

punt voor nader onderzoek. 

 Deze operatie kan (goed)deels gefinancierd worden uit de grondopbrengsten van de woningbouw. 

De mate waarin de opbrengsten van de grond de investeringen dekken is afhankelijk van het te 

realiseren woningbouwprogramma. De programma’s met de grootste bijdrage aan vitaliteit, dekken 

niet alle kosten.  

 

4.1 Bijdrage aan leefbaarheid en vitaliteit 

De bijdrage van dit scenario aan leefbaarheid en vitaliteit is, onder voorwaarden, duidelijk aanwezig. 

Deels direct, deels indirect. De bijdrage is primair gelegen in de grotere beschikbaarheid van woningen 

voor huishoudens die gezien hun inkomen nu niet aan een woning kunnen komen. De grotere 

beschikbaarheid van woningen voor gezinnen, draagt bij aan het op relatief korte termijn vergroten van 

het kindertal. Dit is van belang om het risico van het verdwijnen van de basisschool met 

kinderdagverblijf te verkleinen. Ook draagt het bij aan het draagvlak voor de sportverenigingen: meer 

kinderen, meer vrijwilligers (hun ouders). De realisatie van een nieuw IKC draagt bij aan het vergroten 

van de kwaliteit van de voorzieningen. Via het IKC – dat een groot aantal activiteiten organiseert – wordt 

ontmoeting van leeftijdsgroepen bevorderd. De herinrichting van de openbare ruimte levert een 

bijdrage aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Het enthousiasme dat in het dorp is ontstaan 

over de ontwikkeling van dit scenario, en de betrokkenheid van velen hierbij, draagt bij aan de sociale 

samenhang.  
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Kanttekening is dat een aantal maatregelen ook zonder nieuwbouw kan plaatsvinden, zoals het 

realiseren van een IKC. Tegelijkertijd geldt ook dat het niet uitvoeren van dit scenario niet betekent dat 

het dorp niet leefbaar of vitaal kan zijn. Als de school zou verdwijnen, daalt vermoedelijk de vitaliteit 

doordat een ontmoetingsplek wegvalt – maar het leidt niet per definitie tot een onleefbaar dorp. Het 

kan ook juist leiden tot extra sociale samenhang (samen strijden voor de school; samen rijden naar 

school in Bennebroek; samen nadenken over alternatieven om elkaar te ontmoeten, enzovoorts). Het 

verbeteren van de sportvelden ondersteunt het verenigingsleven, maar zij kunnen ook zonder deze 

maatregelen het hoofd boven water houden en hun bijdrage aan de vitaliteit blijven leveren.  

Het integrale karakter van dit scenario levert desondanks een aanzienlijke bijdrage aan vitaliteit; juist de 

som van de maatregelen en de betrokkenheid van velen bij dit scenario dat het dorp een ‘nieuw hart’ 

geeft, geven het dorp nieuw elan.  
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*) CPO: Collectief particulier opdrachtgeverschap 

Sociale samenhang en ontmoeten en bereikbaarheid voorzieningen 

Risico verdwijnen school beperken via woningbouw 

Directe aanleiding voor het uitvoeren van deze studie zijn de zorgen over het voortbestaan van de 

school en de verenigingen. Zonder woningbouw is er de komende tien jaar sprake van een dalend 

kindertal, waardoor de school rond de opheffingsnorm blijft zitten en de verenigingen moeite hebben 

om teams vol te krijgen.  

De school is in Vogelenzang een motor van het sociale leven. Het is een ontmoetingsplek van kinderen 

en hun ouders, mede doordat de school veel activiteiten organiseert. Als de school zou verdwijnen, 

bestaat het risico dat een aantal kindgerichte activiteiten verdwijnt en het sociale leven versnippert. De 

sociale verbanden zullen in dat geval meer buiten Vogelenzang georganiseerd worden. Een groot deel 

van de kinderen zal in het nabijgelegen Bennebroek naar school gaan. Juist omdat Bennebroek dichtbij 

ligt, kunnen kinderen en hun ouders relatief makkelijk hun sociaal leven rondom scholen, verenigingen 

en activiteiten daar gaan organiseren. De kans is aanzienlijk dat kinderen en ouders via vriendjes ook 
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voor Bennebroekse verenigingen actief worden. Dit bedreigt vervolgens het verenigingsleven van 

Vogelenzang. Dit betekent overigens geen einde van het sociale leven, het is een verandering.  

 

Effect van woningbouw 

Woningbouw kan het draagvlak voor de school vergroten mits er voldoende eengezinswoningen worden 

gerealiseerd. Maar ook dan is het een tijdelijke oplossing voor dit probleem. Door toevoeging van 60 

woningen komen er circa 80 kinderen van nul tot vijftien jaar bij, waarvan waarschijnlijk een aanzienlijk 

deel naar De Paradijsvogel gaat. Dit zorgt ervoor dat de school gedurende een jaar of tien boven de 

opheffingsnorm blijft. Zonder nieuwbouw zal het kindertal in het dorp dalen met circa 25 personen in de 

periode 2020-2025. Door nieuwbouw wordt de daling van het kindertal die zou plaatsvinden als er geen 

woningen worden gerealiseerd, ruimschoots gecompenseerd. Netto neemt het kindertal door 

nieuwbouw in de periode 2020-2025 toe met ruim 50 personen. In 2030 is het totale kindertal echter 

weer gedaald tot onder het huidige niveau. Weliswaar begint tegen die tijd de babyboomgeneratie uit 

de woningmarkt te treden - er komen woningen vrij die weer plaats kunnen bieden aan jonge gezinnen - 

maar dit effect komt langzaam op gang.    

 

Figuur 4 Bevolkingsprognose leeftijd 0 tot 15 jaar, 2015-2030 

 
Bron: bevolkingsprognose Provincie Noord-Holland 2015, bewerking Companen 

 

De locatie van de woningbouw in dit scenario is positief voor de vitaliteit, omdat de kans dat de nieuwe 

bewoners gebruik gaan maken van de school en sportverenigingen veel groter is als ze er naast wonen.  

 

Voor realisatie van deze strategie is het van belang dat er voornamelijk eengezinswoningen worden 

gerealiseerd. Het effect van woningbouw kan vergroot worden door:  

 Sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan gezinnen;  

 Sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan mensen die een eengezinswoning 

achterlaten in Vogelenzang;  

 Koopwoningen nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij lokaal woningzoekenden, bijvoorbeeld 

via voorintekenlijsten; 

 Inzet van een doorstroommakelaar om senioren te verleiden te verhuizen. 
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Woningbouw niet enige manier om school te redden 

Als het leerlingenaantal van de school gedurende drie jaar onder de opheffingsnorm van 116 leerlingen 

komt, stopt in principe de bekostiging vanuit het Rijk. De school is op dit punt kwetsbaar: de school zit 

nu net boven de opheffingsnorm. Dit is een duidelijk argument voor woningbouw, omdat het aantal 

kinderen in het dorp hierdoor (tijdelijk) zal toenemen.  

Woningbouw is echter niet de enige manier om het risico van sluiting van de school af te wenden. De 

school kan ook inzetten op het vergroten van het marktaandeel, door kwaliteitsverbetering en een 

betere profilering. Op dit moment gaat slechts 75% van het aantal schoolgaande kinderen uit 

Vogelenzang naar De Paradijsvogel. Het schoolbestuur heeft de ambitie om door een aantrekkelijk en 

kwalitatief goed aanbod in een IKC, het marktaandeel te doen stijgen. Als de school hierin slaagt, zal het 

leerlingenaantal in 2030 ook met minder woningbouw ongeveer gelijk zijn aan het leerlingenaantal anno 

2017. Om zonder woningbouw op het huidige aantal te blijven in 2030 is een marktaandeel van 

ongeveer 90% nodig.  

 

Daarnaast kan het schoolbestuur sluiting voorkomen door een beroep te doen op de ‘regeling 

gemiddelde schoolgrootte’. Als het gemiddeld aantal leerlingen van alle scholen die vallen onder 

hetzelfde schoolbestuur voldoende is, dan kan De Paradijsvogel ook open blijven als het leerlingenaantal 

onder de 116 leerlingen blijft (de absolute ondergrens is 23 leerlingen). Jong Leren, het bestuur waar De 

Paradijsvogel onder valt, heeft aangegeven inderdaad een beroep te willen doen op deze regeling als dit 

nodig is. Een herschikking van het scholenaanbod in andere gemeenten waar het bestuur scholen heeft, 

zou ervoor moeten zorgen dat het gemiddeld leerlingenaantal inderdaad boven het vereiste minimum 

komt. Het bestuur geeft overigens wel aan dat een school een zekere omvang nodig heeft om kwaliteit 

te kunnen bieden – zonder dit in een hard getal uit te drukken. Dit duidt het belang van een voldoende 

leerlingental. 

Kwaliteit voorzieningen 

Leren (en spelen) 

De meerwaarde van de realisatie van een IKC is dat de kwaliteit van het onderwijs en de opvang 

verbetert door intensieve samenwerking en ‘doorgaande leerlijnen’. Zeker als dit gebeurt in een 

aantrekkelijk nieuw gebouw, kan dit de aantrekkingskracht van de school vergoten. Nu gaat slechts 75% 

van de leerlingen uit Vogelenzang naar de Paradijsvogel. Door een IKC van goede kwaliteit kan dit 

aandeel groter worden en zal de school eventueel zelfs leerlingen van buiten het dorp aantrekken.  

Een nieuw schoolgebouw zal beter ingericht zijn voor haar functie en de diverse activiteiten die hier 

worden georganiseerd dan het huidige gebouw. Een nieuw gebouw voor álle kinderen van 0-12 jaar 

zorgt er ook voor dat inwoners van het dorp elkaar meer ontmoeten. 

De kwaliteit van de voorzieningen in het dorp (en de bereikbaarheid) wordt verder versterkt wanneer 

ook de bibliotheek en andere kindvoorzieningen zoals het CJG en het consultatiebureau een plek krijgen 

in het nieuwe gebouw. 

  

Sport en recreatie 

Herinrichting van de sportvelden 

Het scenario voorziet in herinrichting van de sportvelden, met aanleg van vijf all-weather-tenniscourts 

en een kunstgrasveld voor het voetbal. Hierdoor kunnen de beheerkosten mogelijk omlaag (afhankelijk 

van de gekozen constructie) en kunnen faciliteiten effectiever benut worden. De verdiencapaciteit gaat 

vooruit, omdat er vaker toernooien georganiseerd kunnen worden.  
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De sportverenigingen leveren in ieder geval een bijdrage aan vitaliteit (letterlijk, maar ook omdat ze 

zorgen voor ontmoeting). Het verbeteren van de velden kan ook zonder dit scenario plaatsvinden, alleen 

zijn er dan geen middelen uit de grondopbrengst beschikbaar.  

 

Door de aanleg van weersbestendige velden kunnen de beheerkosten omlaag gaan, afhankelijk van de 

gekozen constructie. Dit is gunstig voor het voortbestaan van de verenigingen. Het ledental is voor het 

voortbestaan van de verenigingen echter van groter belang. De bijdrage van woningbouw op het 

ledental moet niet overschat worden; niet alle nieuwe gezinnen zullen immers op tennis of voetbal 

gaan.  

 

Kosten voetbalvelden 

Op dit moment gebruikt de voetbalvereniging drie natuurgrasvelden. Een kunstgrasveld is intensiever en in alle 

weersomstandigheden te gebruiken waardoor in principe geen apart trainingsveld meer nodig is. Het bestuur van 

de voetbalvereniging geeft aan dat met aanpassing van trainings- en wedstrijdroosters één (kunstgras)veld in totaal 

genoeg is. Bij voorkeur zouden ze hiernaast echter ook nog één natuurgrasveld behouden.  

De kosten voor één kunstgrasveld zijn, inclusief afschrijving, vergelijkbaar met de kosten van het handhaven van de 

huidige drie natuurgrasvelden. Dit komt omdat een kunstgrasveld hoge investerings- en afschrijvingskosten met 

zich meebrengt. Indien de gemeente de afschrijving voor haar rekening neemt, komen de kosten voor de vereniging 

aanmerkelijk lager uit (onderhoudskosten, ca. € 9.000 per jaar bij één kunstgrasveld. Huidige kosten 3 

natuurgrasvelden ca. € 30.000 per jaar). De kosten van een kunstgrasveld en één trainingsveld zouden voor de 

vereniging ongeveer nog steeds lager zijn dan huidige kosten.  

De kostenbesparing voor de voetbalvereniging zal afhangen van of de aanleg van het kunstgrasveld uit de 

grondopbrengsten kan worden gedekt of door de gemeente wordt betaald, en vooral of de afschrijvingskosten aan 

de vereniging worden doorberekend. De voetbal- en tennisvereniging kunnen zelf de investering van 

weersbestendige velden niet dragen.  

 

Kosten tennisvelden  

De aanleg van zogenoemde Claytech-banen (weersbestendig equivalent voor traditionele gravelbanen) kosten € 

80.000 per twee banen en de onderhoudskosten bedragen de helft van die van gravelbanen. De levensduur is 

bovendien 10 jaar langer dan gravel. Door terug te gaan van  

 

Op dit moment maakt de tennisvereniging gebruik van zeven normale gravelbanen. Het bestuur van de 

tennisvereniging geeft aan met de aanleg van all-weathercourts genoeg te hebben aan vijf banen. 

Voordeel is dat zij hiermee beter toernooien kan organiseren. Een goede en noodzakelijke 

inkomstenbron voor de vereniging.  Ook hier zijn de mogelijke besparingen afhankelijk van de partij die 

investeert en afschrijft. 

 

Speeltuin 

De verhuizing van de speeltuin levert enige bijdrage aan vitaliteit omdat het uitnodigt tot intensievere 

samenwerking met de school. Indien bewoners betrokken worden bij het inrichten van het gebied 

draagt dit bij aan de sociale samenhang. De rommelige, wat verdekte locatie van de huidige speeltuin 

geeft bij een deel van de bewoners gevoelens van onveiligheid. Het heeft een aantrekkingskracht op 

hangjongeren die wat vandalisme plegen. Een betere indeling van dit gebied leidt tot het versterken van 

de fysieke woonomgeving. 
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Fysieke leefomgeving (aantrekkelijkheid, veiligheid) 

Het gebied rondom de school, het dorpshuis met parkeerplaats en de sportvelden wordt door veel 

dorpsbewoners gezien als een wat desolate, winderige hoek in het dorp. Via het scenario kan de 

aantrekkelijkheid en veiligheid vergroot worden. Doordat er vele functies in het gebied gecombineerd 

worden liggen er kansen om er een aantrekkelijke locatie voor ontmoeting te realiseren, wat de 

uitstraling van Vogelenzang versterkt.   

Burgerkracht (betrokkenheid / initiatief) 

Het gehele proces om de scenario’s uit te werken en maatregelen te benoemen, heeft geleid tot veel 

energie in het dorp om zelf allerlei zaken op te pakken. Dit momentum kan benut worden door 

uitvoering van het scenario. Het is ook het moment om goed na te denken welke activiteiten in de 

school, het dorpshuis en door de verenigingen opgepakt worden. Dit draagt bij aan de betrokkenheid 

van bewoners bij de toekomst van het dorp en daarmee aan de burgerkracht.  

Woningbouw en de herinrichting van de openbare ruimte kunnen een bijdrage leveren aan vitaliteit, 

door bestaande en toekomstige dorpsbewoners nauw te betrekken bij het ontwerp. Dit geldt nog 

sterker als een deel van de woningen wordt gerealiseerd via collectief particulier opdrachtgeverschap, 

omdat toekomstige bewoners gezamenlijk werken aan het zelf realiseren van hun woning. 

Passende woningen voor iedereen 

Woningbouw draagt bij aan de beschikbaarheid van woningen ‘voor iedereen’. Wie wil (blijven) wonen 

in het dorp, kan in dit scenario makkelijker een passende woning vinden. Dit draagt bij aan de sociale 

binding, want bewoners hoeven het dorp dan niet uit. Om dit te bereiken is het van belang dat er een 

mix van woningen wordt gerealiseerd, maar vooral eengezinswoningen in zowel de koop- als sociale 

huursector om zoveel mogelijk kinderen aan te trekken.  

Voor het binden van (toekomstige) gezinnen aan Vogelenzang is de prijs van een woning van belang. 

Jonge gezinnen behoren vaak tot de groep lage en (lage) middeninkomens. Voor hen is alleen een 

sociale huurwoning of een betaalbare koopwoning haalbaar. De volgende tabel geeft een indicatie van 

de prijzen die huishoudens kunnen betalen. Hieruit blijkt dat met name koopwoningen tot € 300.000 

passend zijn voor jonge huishoudens. Dit aanbod is nauwelijks aanwezig in Vogelenzang. De wachttijd 

voor een sociale huurwoning bedraagt momenteel ruim zeven jaar.   

 

Tabel 1 Maximale hypotheek naar inkomen 

Bruto-Inkomen Maximale leenbedrag 

€ 36.000  € 165.000 
€ 45.000 € 212.000 
€ 60.000 € 295.000 

Bron: de Hypotheker, april 2017 

 

Lokaal werkzame makelaars geven aan dat er markt is voor duurdere gezinswoningen tot maximaal € 

500.000. Deze woningen zijn aantrekkelijk voor gezinnen die een kwaliteitssprong willen maken.   

Uit gesprekken in het dorp blijkt dat er ook behoefte is aan enige levensloopgeschikte woningen voor 

senioren. Deze leveren een bijdrage aan vitaliteit doordat senioren dan in hun eigen dorp een passende 

woning kunnen vinden. De bijdrage kan vergroot worden door sociale seniorenwoningen met voorrang 

toe te wijzen aan senioren die een eengezinshuurwoning achterlaten. Deze komt dan voor een gezin 

beschikbaar.   
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Er wordt ook aangegeven dat er behoefte is aan woningen voor starters
6
. De realisatie van kleine 

starterswoningen zorgt ervoor dat starters in het dorp kunnen blijven wonen (en soms een gezin gaan 

vormen). Hoewel het bijdraagt aan vitaliteit, leidt het niet tot het blijven of aantrekken van gezinnen. 

Omdat het belang hiervan zo zwaarwegend is voor de school en verenigingen, verdient het realiseren 

van eengezinswoningen en eventueel enkele seniorenwoningen (voor senioren die een 

eengezinswoning achterlaten) de voorkeur.  

 

Tabel 2 Bijdrage aan vitaliteit naar woningbouwprogramma 

Woningbouwprogramma Bijdrage aan vitaliteit 

Eengezinswoningen betaalbare koop en sociale huur Aantrekken / behouden van jonge gezinnen  
Eengezinswoningen koop duur (€ 300.000-500.000): Aantrekken / behouden van gezinnen die 

kwaliteitsverbetering wensen 
Levensloopgeschikte appartementen Senioren kunnen in eigen dorp passende woning 

vinden, laten eengezinswoning voor gezin achter 

 

Aandachtspunt is dat bij nieuwbouw een derde van de woningen een sociale huurwoning moet zijn. De wachttijd 

voor een eengezins huurwoning zijn lang, dit woningtype is in trek en ze leveren – mits enkel toegewezen aan 

gezinnen – een goede bijdrage aan vitaliteit. Het is wel zo dat gezinnen snel teveel verdienen voor een sociale 

huurwoning (inkomensgrens circa € 36.000). Daarom zou de nadruk wat meer kunnen liggen op betaalbare 

koopwoningen voor gezinnen. De seniorenwoningen zouden dan in sociale huur kunnen worden aangeboden 

omdat via toewijzingseisen geregeld kan worden dat senioren die een eengezinswoning achterlaten voorrang 

krijgen.  

Mix van leeftijdsgroepen 

Het toevoegen van woningen heeft nauwelijks invloed op een gedifferentieerde leeftijdssamenstelling. 

Hoewel het aantrekken van circa 60 huishoudens ervoor zorgt dat er in absolute zin meer jonge 

gezinnen en kinderen in het dorp komen, is het effect op de huishoudenssamenstelling in relatieve zin 

beperkt, zoals blijkt uit figuur 5.  

 

Figuur 5 Bevolkingsopbouw naar leeftijd in 2025 

 
Bron: Bevolkingsprognose Provincie Noord-Holland 2015, bewerking Companen 
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4.2 Haalbaarheid 

Planologisch 

Voor woningbouw zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd. Dit kost ten minste 32 weken 

inclusief de inspraakperiode. Dan moet alles meezitten (geen bezwaar) en het vraagt een grote 

voortvarendheid van de gemeente. Door eventueel benodigd onderzoek naar vliegroutes van de 

beschermde Meervleermuis kan dit oplopen tot een jaar. Voordat tot wijziging van het 

bestemmingsplan zal worden overgegaan, zal een nadere haalbaarheidsstudie nodig zijn over kosten en 

opbrengsten en moet de gemeente hier een definitief besluit over nemen. Dit zal naar verwachting een 

half jaar in beslag nemen. Al bij al zal op zijn vroegst anderhalf jaar na het raadsbesluit over het nader 

uitwerken van een scenario, gestart kunnen worden met de realisatie van het scenario. 

 

Een van de redenen om geen woningen op de locatie van de sportvelden te bouwen, is dat deze buiten 

de contouren liggen waar woningbouw plaats mag vinden. Het is wel toegestaan om hier voorzieningen 

met een publieke functie te bouwen, net als bij het dorpshuis gebeurd is. De grond van de beoogde 

woningbouwlocatie in dit scenario, de huidige locatie van de school, is in eigendom van de gemeente. Er 

zijn geen risico’s zijn met betrekking tot verwerving van bouwgronden.  

Financieel  

De vooronderstelling bij dit scenario is dat de kosten voor de uitvoering ervan, grotendeels gedekt 

worden uit de grondopbrengsten van de woningbouw. Een nadere analyse leert dat de opbrengst een 

deel van de kosten zal dekken, maar niet alles. Er zijn aanvullende investeringen van de gemeente nodig.   

 

Grondopbrengsten 

Atelier100 heeft een studie uitgevoerd naar de mogelijke opbrengsten bij verschillende 

woningbouwprogramma’s. Afhankelijk van het woningbouwprogramma, bedragen de opbrengsten €2,3 

tot €3,1 miljoen. Hierbij zijn we uitgegaan van twee indicatieve woningbouwprogramma’s die de 

grootste bijdrage leveren aan vitaliteit.  

 

Tabel 3. Geraamde opbrengst naar woningbouwprogramma 

Woningbouwprogramma Geraamde opbrengst 

Sociale huur: 15 rijwoningen, 10 appartementen 
Koop: 30 rijwoningen, 10 twee-onder-een-kap 

€ 2,3 miljoen 

Sociale huur: 10 rijwoningen, 10 appartementen 
Koop: 25 rijwoningen, 20 twee-onder-een-kap 

€ 3,1 miljoen 

 

De opbrengsten kunnen worden gemaximeerd tot € 3,9 miljoen door in plaats van 65 relatief goedkope, 

44 duurdere woningen te realiseren: 24 grotere eengezinswoningen en 20 seniorenwoningen. De 

gewenste bijdrage aan vitaliteit is dan echter veel kleiner (lager aantal woningen, en doorstroming zal 

niet alleen uit Vogelenzang plaatsvinden).  

Opgemerkt moet worden dat er bij de benadering van de opbrengsten veel aannames zijn gebruikt. De 

berekening moet daarom gezien worden als indicatief!  

 

Kosten  

De kosten voor uitvoering van dit scenario bedragen circa € 3,3 miljoen, nog zonder de kosten voor o.a. 

sloop en bouwrijp maken. Voor dit scenario zijn dus aanvullende investeringen nodig. Enige 
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kostenbesparing is te realiseren door alleen één van de tennis- of voetbalvelden te voorzien van een 

weersbestendig veld. Herplaatsing van tennis- dan wel voetbalvelden is sowieso noodzakelijk voor 

realisatie van het IKC.  

 

Tabel 4. Geraamde opbrengst naar woningbouwprogramma 

Onderdeel Geschatte kosten 

School / IKC  

Bouwkosten nieuwe school (normbedrag bij 160 ll.) € 1.400.000 

Bijdrage gemeente kosten inventaris en inrichting € 200.000 

Afschrijving peuterspeelzaal, kinderopvang  € 120.000 - 169.000 
  

Gymlokaal   

Bouwkosten nieuw gymlokaal (oefenvloer 308 m2) € 850.000 

  

Sportvoorzieningen  

Verplaatsen tennisvelden / aanleg 5 all weather courts € 200.000 

Aanleg kunstgrasveld voetbal € 450.000 

  

Overig  

Kosten verplaatsen speeltuin P.M. 

Grondkosten P.M. 

Kosten bouwrijp maken P.M. 

Sloopkosten P.M. 

Aanvullende maatregelen tbv duurzaamheid P.M. 

 
Kosten zijn gebaseerd op kengetallen en kosten die elders eerder gemaakt zijn.  
 
*) de afschrijving van de peuterspeelzaal, kinderopvang dienen uit de grondopbrengsten te worden betaald. De 
bouwkosten voor 400 m2 extra voorzieningen voor het sociaal domein (CJG, JGZ, peuterspeelzaal, kinderopvang 
etc.) worden gedekt uit toekomstige huuropbrengsten. De gemeente is in principe niet verantwoordelijk voor de 
bouwkosten van een commerciële voorziening zoals kinderopvang. De boekwaarde van het huidige pand een rol 
spelen (inschatting Les Petits d.d. april 2015: marktwaarde € 169.000 bij commerciële verkoop, bij gedwongen 
verkoop € 120.000) 

 

Van belang is dat bij de overdracht van de grond door de familie Barnaart, is bedongen dat opbrengsten 

bij grondverkoop ten goede moeten komen aan de gemeenschap. Bewoners hebben hierover met de 

beheerstichting die hierover gaat gesproken. Deze staat positief tegenover het scenario, maar een 

definitieve toets moet volgen.  

Overig  

De gemeente laat momenteel een onderzoek naar alle schoolgebouwen in de gemeente uitvoeren, in 

het kader van het Integraal Huisvestingsplan. Op basis van dit onderzoek worden keuzes gemaakt over 

investeringen in schoolgebouwen. Deze keuzes zijn mogelijke mede bepalend voor de uitvoering van de 

scenario’s in Vogelenzang.  

 

4.3 Draagvlak  

Het draagvlak onder dorpsbewoners voor dit scenario is groot. Maar liefst 73% van de respondenten in 

de online peiling ziet dit scenario als voorkeursscenario. Er is behoefte aan een gemengd 

woningbouwprogramma. Aandachtspunt is dat het effect op vitaliteit van appartementen voor 

alleenstaanden en met name starters minder groot is dan dat van eengezinswoningen.  
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Figuur 2 Voorkeur woningtypes  

 
Bron: Direct Research, bewerking Companen (2017) 

 

Bewoners geven verschillende redenen aan waarom zij voorstander zijn van dit scenario. De meest 

genoemde reden is dat dankzij de woningbouw het draagvlak voor de voorzieningen in het dorp 

toeneemt: 

“Vernieuwing en nieuwbouw betekent aanwas, daar zitten veel clubs en verenigingen op te wachten.” 

 

Anderen geven aan dat nieuwbouw zorgt voor ‘leven in de brouwerij’ en daarmee per definitie voor 

vitaliteit:  

“Als we als dorp Vogelenzang de toekomst goed en vitaal in willen gaan moeten we dergelijke grote 

stappen zetten voor de toekomst. Als we dit niet doen dan zal de vitaliteit en de ontwikkeling van het 

dorp alleen maar verder achteruit gaan en gaat het een grijs en slapend dorp worden.” 

 

Ook de mogelijkheid die het biedt voor een kwaliteitsslag voor de voorzieningen wordt veel genoemd: 

“De speeltuin heeft zeer ernstige onderhoudsproblemen en is nu weinig interessant. Tevens zou voor 

nieuwbouw van de school een betere samenvoeging met de peuterspeelzaal gerealiseerd kunnen 

worden.” 

“Een nieuwe, moderne school is ook een mooi uithangbord voor het dorp.” 

“Ik denk dat dit aantrekkelijk is voor mensen om kinderen hier op school te doen ipv buiten Vogelenzang. 

School en IKC wordt een totaalplaatje waar alles is en beschikbaar is. De speelvelden kunnen intensiever 

en het hele jaar door gebruikt worden. Er kunnen competities gespeel worden. School kan ook gebruik 

maken van de sportfaciliteiten en van de speeltuin. Alles wordt overzichtelijker.” 

 

Het laatste argument dat wordt aangehaald, is dat er woningen gerealiseerd kunnen worden voor 

mensen die nu moeilijk een woning kunnen vinden:  

“Er is naar mijn mening dringend behoefte aan betaalbare woningen. Hiervoor is deze locatie de meest 

gunstige. Graag wel aandacht voor betaalbare starterswoningen voor jonge dorpsgenoten.” 

 

Tegelijkertijd zijn er ook tegenstanders van het scenario. Het meest genoemde argument hiervoor is dat 

het verplaatsen en dus nieuw bouwen van de school als IKC betekent dat er kapitaalvernietiging 

plaatsvindt: 
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“De investering is buiten proportioneel. Over 10 jaar zijn er nog minder kinderen, meer ouderen en de 

sportvelden opknappen kan zonder dit voorstel.” 

4.4 Kanttekeningen bij scenario 

Er zijn enkele kanttekeningen te plaatsen bij dit scenario:  

 Is een grote investering in een nieuw IKC verstandig? Het leerlingenaantal van de school zit nu dicht 

bij de opheffingsnorm; ook vanaf 2030 komt deze weer in zicht. Het schoolbestuur kan én wil de 

school ook rondom de opheffingsnorm open houden, maar het blijft kwetsbaar. 

 Het is wel zo dat vanaf 2030 het uittreden van de babyboomgeneratie op de woningmarkt op gang 

zal komen, waardoor vanaf dat moment woningen vrij komen voor gezinnen. Dat kan ervoor zorgen 

dat het draagvlak voor de school langzaam weer toe zal nemen. Op deze langere termijn is het 

echter niet mogelijk om hier op het niveau van een dorp een goede prognose voor te maken. 

 Het verdwijnen van de school kan weliswaar een negatieve uitwerking hebben op de vitaliteit, maar 

het dorp zal er niet onleefbaar van worden; ervaringen elders in het land leren dat ouders hun 

wegen vinden voor praktische zaken als halen en brengen, en dat ook voor de ontmoetingsfunctie 

van een school alternatieven denkbaar zijn. 

 De bijdrage van het IKC aan de vitaliteit hangt sterk af van de mate waarin de school erin blijft 

slagen activiteiten voor de gemeenschap te organiseren.   
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5 Scenario B 

Scenario B bestaat uit de volgende elementen: 

 

Woningbouw 

 Aan de oostkant van het dorp worden woningen gerealiseerd. In eerste instantie aan de 

zuidoostkant, aan de Leidsevaart. Hier kunnen 80 tot 100 woningen gerealiseerd worden. Optioneel 

worden ook in  Leidsevaart Noord 75 tot 90 woningen gerealiseerd. Het is denkbaar om zelfs 

Vogelenzang Noordoost te ontwikkelen, maar dit heeft eerder tot weerstand in het dorp geleid en 

is moeilijker te realiseren. Aanvullend kunnen in het zuidelijkste puntje van het dorp ongeveer 10 

woningen gerealiseerd worden, bij de vervallen woningen en de bollenschuur.  

 

Leren en spelen 

 De school, kinderopvang en gymzaal blijven gesitueerd op de huidige locatie, wel wordt een IKC 

opgezet. Hiervoor wordt de school verbouwd met eventueel een aanbouw om ook 0 tot 4-jarigen te 

kunnen huisvesten.  

 

Sport en recreatie 

 Hoewel het in dit scenario niet nodig is om velden in te leveren om ruimte te maken voor de school, 

wordt het aantal sportvelden verminderd om de beheerskosten te drukken. Ook in dit scenario 

krijgt de tennisvereniging all-weather-courts en de voetbalvereniging een kunstgrasveld. De 

speeltuin wordt opgeknapt en blijft op de huidige locatie.  

 

Figuur 3 Mogelijke locaties voor woningbouw. 
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5.1 Bijdrage aan leefbaarheid en vitaliteit 

De bijdrage van dit scenario is aanzienlijk, maar het heeft als nadeel dat het pas na 8 tot 10 jaar 

uitgevoerd kan worden door planologische procedures. 
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Sociale samenhang en ontmoeten en bereikbaarheid voorzieningen 

Risico verdwijnen school beperken via woningbouw 

Bij scenario A is het belang van instandhouding van de school omschreven. De bijdrage van scenario B 

aan de instandhouding van de school is pas op termijn aanwezig. De realisatie van woningbouw aan de 

Leidsevaart zal door planologische procedures acht tot tien jaar op zich laten wachten. Dit betekent dat 

de afname van het leerlingental en ledental van (sport)verenigingen gedurende deze periode overbrugd 

dient te worden (door het marktaandeel te verhogen).  

Aanvullend op woningbouw kan nu al ingezet worden op het vergroten van de komst van gezinnen, 

door sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan gezinnen, sociale huurwoningen met 

voorrang toe te wijzen aan mensen die een eengezinswoning achterlaten in Vogelenzang en de 

doorstroommakelaars in te zetten.  

Kwaliteit voorzieningen 

Leren (en spelen) 

De realisatie van een IKC zal de kwaliteit en aantrekkingskracht van onderwijs en opvang vergroten. In 

dit scenario wordt gebruik gemaakt van de huidige school, die wordt verbouwd. Het bestaande gebouw 

biedt volgens de schoolleider voldoende mogelijkheden om na verbouwing een IKC-functie te hebben en 

voor de diverse activiteiten die hier worden georganiseerd.  

 

Sport en recreatie 

Aanleg weersbestendige velden 

De aanleg van een all-weather-tenniscourt en een kunstgrasveld drukken de beheerskosten (zonder 

afschrijving)  en faciliteiten kunnen effectiever benut worden (extra verdiencapaciteit). De kosten van de 

aanleg van de velden zullen door de gemeente opgebracht moeten worden, want de verenigingen 

kunnen dit niet.  

Het ligt in scenario B niet voor de hand om de gymzaal te vergroten.  

 

Speeltuin 

De speeltuin blijft gehandhaafd op de huidige locatie.  
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Fysieke leefomgeving (aantrekkelijkheid, veiligheid) 

Het gebied van de school, het dorpshuis met parkeerplaats en de sportvelden blijft in dit scenario op 

hoofdlijnen gelijk. De verbouwing van de school biedt enige kansen om de aantrekkelijkheid te 

vergroten. De speeltuin kan met eenvoudige ingrepen heringericht worden (open, meer zicht op de 

speeltuin) zodat de gevoelens van onveiligheid afnemen. De kosten hiervoor zijn overzichtelijk. Er is 

geen grote bijdrage aan leefbaarheid en vitaliteit te verwachten. 

De ontwikkeling van de Leidsevaart kan leiden tot een aantrekkelijke fysieke leefomgeving en de 

zuidkant van het dorp een sterker aangezicht geven. De keerzijde is dat een open, groen stuk 

landbouwgrond (bollenteelt) verdwijnt. Sommige dorpelingen zien dit als een verlies. Hierbij geldt 

natuurlijk dat hoe meer woningen er gerealiseerd worden, hoe groter de aantasting van de groene 

waarde is.  

Burgerkracht (betrokkenheid / initiatief) 

Ook als gekozen wordt voor dit scenario, zullen alle betrokken partijen samen na moeten denken welke 

activiteiten door de school, het dorpshuis en door de verenigingen opgepakt worden; ook in dit geval 

kan de burgerkracht een impuls krijgen. De fysieke ingrepen zijn echter veel kleiner en daarmee minder 

zichtbaar. Het is daardoor de vraag of dit scenario eenzelfde impuls aan de betrokkenheid en 

initiatiefkracht geeft als scenario A.  

Passende woningen voor iedereen 

Dit scenario levert – op termijn - de grootste bijdrage aan beschikbaarheid van passende woningen ‘voor 

iedereen’. Aan het zuidelijke deel van de Leidsevaart is met circa 80 woningen al meer ruimte voor 

woningbouw dan op de schoollocatie, bovendien kan ook het noordelijk deel ingevuld worden. Doordat 

er meer ruimte is, kan voor meer doelgroepen in een passende woning voorzien worden. Vogelenzang 

Noordoost zal zeer lastig te ontwikkelen zijn (bij haalbaarheid is hier meer over te lezen). De bijdrage 

aan vitaliteit hiervan nemen wij niet mee in dit oordeel.  

Mix van leeftijdsgroepen 

Ook in scenario B geldt dat het toevoegen van woningen weinig invloed heeft op een gedifferentieerde 

leeftijdssamenstelling. De invloed is in dit scenario wel iets groter, omdat niet 60 maar 80 woningen 

worden toegevoegd.  

5.2 Haalbaarheid 

Ruimtelijk 

Leidsevaart Zuid is redelijk eenvoudig te ontwikkelen. Er is eenvoudig een ontsluitingsweg en 

verbindingen met het bestaande dorp te realiseren. Het deel Leidsevaart Noord zal vragen om een 

goede ontsluiting langs de Leidsevaart zuid. De verkeersdruk op de Leidsevaart zal bij grotere 

woningaantallen navenant toenemen. Hiervoor moet een goede oplossing bedacht worden. 

De invulling van Noordoost is ingewikkelder. Er is op drie plekken ruimte voor toegangswegen, maar 

twee daarvan zou de grond overgenomen moeten worden van de familie Barnaart. De ontsluiting voor 

auto’s verloopt via Leidsevaart-Zuid. Dit zal, afhankelijk van het aantal te bouwen woningen, een drukke 

ontsluitingsweg worden.  

Planologisch 

Hoe noordelijker woningbouw plaatsvindt, hoe groter de kans op bezwaren tijdens de 

bestemmingsplanprocedure omdat hier veel hinder voor omwonenden ontstaat. Ook wordt de 
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bebouwingsmassa groter, waardoor mensen bezwaar kunnen maken tegen aantasting van het open en 

groene karakter van Vogelenzang. Door de strijdigheid met de provinciale ruimtelijke verordening, 

aanpassing van structuurvisie en bestemmingsplan kan de procedure 8 tot 10 jaar duren. De grond zal 

verworven moeten worden.   

Financieel  

Voor de grond zal een commerciële prijs betaald moeten worden, of de eigenaar brengt het plan zelf tot 

ontwikkeling. De opbrengsten van dit scenario zijn aanmerkelijk lager dan bij scenario A. De verwachting 

is dat slechts in beperkte mate opbrengsten uit dit scenario benut kunnen worden voor investeringen in 

vitaliteit, anders dan de realisatie van een aantrekkelijk woongebied.  

Woningmarkt  

In Bennebroek worden 250  woningen gerealiseerd, dichter bij Haarlem wordt nabij Heemstede een 

plan van bijna 1.000 woningen gerealiseerd. Hiermee zal Vogelenzang concurreren en gezien haar 

ligging aan de zuidelijkste kant van het verzorgingsgebied Haarlem en de matige bereikbaarheid, is het 

niet vanzelfsprekend dat de concurrentieslag gewonnen wordt. Dit vraagt om een strategie waarbij 

woningen gedoseerd worden afgezet (circa 30 woningen per jaar) en in het plan rekening wordt 

gehouden met fasering. De woningen moeten een gunstige prijs-kwaliteitverhouding hebben.  

Kanttekeningen 

Bij scenario B zijn enkele kanttekeningen te plaatsen.  

 Woningbouw aan de oostkant van het dorp leidt niet tot een nieuw “dorpshart” met betere 

voorzieningen waar iedereen elkaar kan ontmoeten. 

 Woningbouw kan hier minder snel gerealiseerd worden. 

 Dit scenario heeft daardoor op korte termijn minder effect op het voortbestaan van de school. 

 Woningbouw aan de oostkant van het dorp leidt tot aantasting van het open karakter van het 

landschap. 

 Vanaf 2030 zal de babyboomgeneratie geleidelijk aan uit de woningmarkt beginnen te treden, 

waardoor woningen voor gezinnen beschikbaar komen. De noodzaak voor grootschalige 

woningbouw voor draagvlak voor de school en verenigingen neemt vanaf dat moment af. Dit vraagt 

om een gefaseerde ontwikkeling, van jaarlijks 20 tot 30 woningen.  

 Ook in verband met sociale cohesie en integratie van nieuwe bewoners is het raadzaam om niet te 

grote aantallen in één keer te realiseren, zoals destijds in Vogelenzang Oost wel is gebeurd.  

 

5.3 Draagvlak 

Scenario B is minder positief ontvangen dan scenario A, zo blijkt uit de reacties in de online peiling. De 

volgende figuur laat zien dat ruim 30% scenario B een goed idee vindt. Een grotere groep (43%) vindt dit 

scenario geen goed idee voor Vogelenzang. In de toelichting werd meermaals geschreven dat men dit 

een lastige optie vond, omdat nog niet duidelijk is om welke woningbouwlocatie(s) het gaat. De 

voorstanders van dit scenario gaven aan dat het niet nodig is om de huidige voorzieningen zo ingrijpend 

aan te passen. Scenario B biedt volgens hen een passend alternatief. Veel anderen waren kritisch over 

de financiële haalbaarheid van dit scenario en schreven dat de realisatie van dit plan (te) lang zou duren. 

Een suggestie die meermaals werd gegeven is: beginnen met scenario A en op den duur uitbreiden naar 

scenario B.  

 



 

377.100 | Vitaal Vogelenzang  30 

De mogelijkheid om woningbouw te realiseren in Vogelenzang Noordoost is een aantal jaar geleden 

voorgelegd aan het dorp en vervolgens van tafel geveegd. Een groot deel van de inwoners is dan ook 

tegen de komst van woningen op deze locatie.  

 

Figuur 4 Draagvlak voor scenario B (stelling: Behoud school, speeltuin en kinderopvang op huidige plek. 

Verbouwen/aanpassen van de gebouwen waar nodig. Woningbouw op andere locatie(s) in het dorp is een goed 

idee voor Vogelenzang) 

 
 Bron: Direct Research, bewerking Companen (2017) 
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6 Scenario A + B 

Een alternatief voor scenario A en B is om beide uit te voeren. In dit geval wordt eerst scenario A 

uitgevoerd en wordt tegelijk begonnen met de voorbereiding voor woningbouw aan de oostzijde van 

Vogelenzang.  

 

6.1 Bijdrage aan leefbaarheid en vitaliteit 
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De bijdrage aan haalbaarheid van beide scenario’s is reeds beschreven. Aanvullend voordeel van dit 

scenario is dat het probleem van de tijdelijkheid van de bijdrage van woningbouw aan het kindertal 

(school, verenigingsleven) wordt ondervangen. Vogelenzang kan voor een langere periode een groter 

kindertal realiseren en een ruimere bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van passende woningen. 

Kanttekening is dat dit combinatiescenario ten koste gaat van de openheid van het groene landschap en 

leidt tot woningverdichting. In die zin is ook sprake van een verlies van de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving.  

In het proces is door bewoners meermaals aangegeven dat “grootschalige” sociale woningbouw in het 

dorpshart niet gewenst is, omdat het dorp al voor een derde uit sociale huurwoningen bestaat (29%) en 

veel sociale huurwoningen nabij het dorpshart gelegen zijn. Een oplossing is om de norm van 33% 

sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten toe te passen op de realisatie van woningen op de 

schoollocatie en Leidsevaart als geheel. Hierdoor kunnen in het dorpshart primair koopwoningen 

gerealiseerd worden en aan de Leidsevaart sociale huurwoningen. Voordeel hiervan is dat de 
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grondopbrengst van de schoollocatie omhoog gaat, waardoor meer maatregelen van het scenario 

hieruit betaald kunnen worden.   

6.2 Haalbaarheid 

Het grote voordeel van scenario A+B , is dat de sociale woningbouw aan de Leidsevaart gerealiseerd kan 

worden. Hierdoor neemt de grondopbrengst van woningbouw op de schoollocatie fors toe. Sowieso zal 

door beide scenario’s te combineren, er een grotere opbrengst ontstaan door woningrealisatie. Ook als 

er wel sociale woningen worden gerealiseerd op de schoollocatie. Het tekort dat ontstaat bij uitvoering 

van scenario A zou uit de opbrengsten van scenario B gedekt kunnen worden.  

6.3 Draagvlak 

Scenario A komt met 46% in de peiling duidelijk naar voren als meest gewenste scenario. De combinatie 

van scenario A en B kreeg de voorkeur van 26% van de respondenten.  

 

Figuur 8 Welk scenario heeft uw voorkeur?  

 
Bron: Direct Research, bewerking Companen (2017) 

 

Herstructurering in De Zilk 

Het nabij gelegen dorp de Zilk kampte een aantal jaar geleden met soortgelijke problemen en zorgen voor de 

toekomst van hun dorp. De krapte op de woningmarkt maakte dat de doorstroming stagneerde en de ervaring was 

dat de leefbaarheid en draagvlak voor voorziening onder druk kwamen te staan  In 2011 is in de Zilk een 

herstructureringsprogramma succesvol van start gegaan: 

- Er worden periodiek woningen toegevoegd om de instroom van kinderen te bestendigen ten behoeve van het 

ledenaantal van (sport)verenigingen.  

- De sportvelden zijn verplaatst en de kosten daarvan gedekt uit enerzijds de grondopbrengsten en anderzijds de 

middelen van de gemeente (Noordwijkerhout).   

46% 

16% 

26% 

10% 

Scenario A

Scenario B

Combinatie van scenario's A en B: Start met woningbouw op
huidige locatie van de school, speeltuin en kinderopvang; in de
jaren daarna ook woningbouw op andere locaties in
Vogelenzang
Geen woningbouw in Vogelenzang

Weet niet/geen antwoord
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7 Scenario C 

In dit scenario wordt uitgegaan van ‘niets doen’: er vindt geen woningbouw plaats en er komt geen 

nieuwe school. Wel zal in de huidige school een verbouwing plaatsvinden en een IKC gerealiseerd 

worden.  

 

7.1 Bijdrage aan leefbaarheid en vitaliteit 

Sociale samenhang en ontmoeten en bereikbaarheid voorzieningen 

Door ‘niets’ te doen zal het kindertal en daarmee het leerlingental dalen, waardoor het leerlingenaantal 

van de school rond 2020 al (net) onder de opheffingsnorm van 116 leerlingen komt te liggen. In 2025 

daalt dit tot circa 100 leerlingen en 85 in 2030. Het verhogen van het marktaandeel leidt tot vertraging 

van de daling, maar ook bij een hoger marktaandeel komt de opheffingsnorm in 2025 in zicht. Het 

voortbestaan van de school wordt dan bedreigd. Ook het ledental van de sportverenigingen staat steeds 

verder onder druk. De sociale samenhang komt onder druk te staan. 

Kwaliteit voorzieningen 

De kwaliteit van de voorzieningen kan ook in dit scenario toenemen, door de vorming van een IKC en de 

verbetering van de sportvoorzieningen. De benodigde investeringen voor dit laatste kunnen echter niet 

opgebracht worden door woningbouw. 

Fysieke leefomgeving (aantrekkelijkheid, veiligheid) 

Het gebied van de school, het dorpshuis met parkeerplaats en de sportvelden blijft op hoofdlijnen gelijk. 

De verbouwing van de school biedt enige kansen om de aantrekkelijkheid te vergroten. De speeltuin kan 

met eenvoudige ingrepen heringericht worden.  

Burgerkracht (betrokkenheid / initiatief) 

Burgerkracht beperkt zich tot initiatieven die al in gang gezet zijn of al bestaan (zie ook de hoofdstukken 

7, 8 en 9). Het zal moeilijk zijn om de energie die nu aangeboord is vast te houden.  

Passende woningen voor iedereen 

Geen effect of neemt zelfs af omdat ouderen steeds langer zelfstandig wonen. De doorstroming neemt 

af hierdoor. 

Mix van leeftijdsgroepen 

Er zal sprake zijn van verdere vergrijzing.   

 

7.2 Draagvlak 

Uit de online peiling blijkt dat men het minst enthousiast is over scenario C. Figuur 9 laat zien hoe de 

inwoners van Vogelenzang hebben geantwoord op de vraag of ‘geen woningbouw’ een goed idee is 

voor Vogelenzang. Slechts 12% is van mening dat dit een goed idee is voor Vogelenzang. Uit de open 

vraag waarin ruimte was voor toelichting blijkt dat de voorstanders van dit scenario graag zien dat 

Vogelenzang een groen dorp blijft. Zij zijn van mening dat woningbouw niet nodig is en sommigen geven 
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daarbij aan dat woningbouw geen structurele maatregel is om vitaliteit terug te brengen. Uit de vele 

kritische reacties blijkt dat een groot deel van de Vogelenzangers bang is dat het dorp ‘doodbloedt’ als 

er niets gebeurt. “Stilstand is achteruitgang” was ook op de dorpsbijeenkomst een veelgehoorde 

reactie.  

 

Figuur 9. Scenario C: Geen woningbouw in Vogelenzang is een goed idee 

 
Bron: Direct Research, bewerking Companen (2017) 
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Deel C – Aanvullende maatregelen 

8 Aanvullende maatregelen: welzijn en zorg 

Los van de keuze tussen de gepresenteerde scenario’s kunnen allerlei (aanvullende) maatregelen 

worden ingezet op het gebied van welzijn en zorg. Voor al deze maatregelen geldt dat zij een bijdrage 

leveren aan de leefbaarheid in het dorp doordat ze de sociale samenhang versterken. Een aantal 

maatregelen draagt daarnaast bij aan burgerkracht, doordat ze de inzet van vrijwilligers bevorderen en 

ervoor zorgen dat die inzet maximaal effect heeft. 

 

Versterken contact en ontmoeting 

Naast de bestaande activiteiten in het dorpshuis en De Vogelsanck, en naast de activiteiten die worden 

georganiseerd door de vele verenigingen in het dorp, zijn in het traject de volgende manieren benoemd 

om het ‘ontmoeten’ in het dorp te versterken:  

- Organiseren gezamenlijke maaltijden voor ouderen; 

- ‘Gluren bij de buren’: organiseren van huiskamerconcerten en kleinschalige voorstellingen bij 

mensen thuis; 

- Buurtkippenhok of gezamenlijke moestuin; 

- Alternatieve ‘winkel’ i.s.m. welzijn Bloemendaal: kringloopwinkel, pop up store; 

- ‘Keet’ als ontmoetingsplek voor jongeren van 15 jaar en ouder. Op de dorpsbijeenkomst heeft een 

aantal Vogelenzangse jongeren een eigen initiatief voor een jongerenkeet gepresenteerd aan de 

gemeente. Zij gaven aan zich niet thuis te voelen in het jeugdhonk in het dorpshuis (dat zich vooral 

richt op 10-14 jarigen), en behoefte te hebben aan een door hen zelf in te richten plek waar 

jongeren van 15 jaar en ouder samen kunnen komen. Bijkomend voordeel kan zijn dat overlast door 

rondhangende jongeren hierdoor verminderd wordt. Er is inmiddels een zeecontainer gevonden die 

geschikt is om om te bouwen tot ‘keet’. 

- Dagbesteding voor ouderen in het dorpshuis (in plaats van in De Vogelsanck). 

- Uitbreiding activiteiten dorpshuis, onder andere in samenwerking met Welzijn Bloemendaal en het 

vergroten van de bekendheid van de activiteiten onder de dorpsbewoners.  

 

“Als je geen geboren Vogelenzanger bent en ook geen kinderen hebt,  is het best lastig en hoogdrempelig 

om te integreren of te participeren. Misschien is een 'maatjesprogramma' iets om nieuwelingen wegwijs 

te maken in (de ins en outs) van het dorp. Kenners helpen nieuwelingen op weg en openen daarmee de 

beslotenheid van het oude dorpsgevoel. Dit bevordert wellicht ook het onderlinge contact en trekt 

mogelijk meer (jonge) mensen naar het dorp.” 

 

Samenwerking tussen organisaties 

In het voortraject met de denktank, maar ook tijdens de werksessies kwam aan de orde dat de 

verschillende verenigingen en organisaties die zich bezig houden met welzijn en zorg onvoldoende 

samenwerken en vaak ook niet op de hoogte zijn van elkaars aanbod en activiteiten. Naar aanleiding van 

voorbeelden uit andere delen van Nederland is het idee besproken van een zorgcoöperatie met een 

coördinator die het aanbod van verschillende organisaties beter op elkaar kan laten afstemmen (zie 

kader).  
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Zorgcoöperatie 

In de werksessie welzijn en zorg is onder meer gesproken over de wenselijkheid van het opzetten van een 

zorgcoöperatie. Inmiddels zijn er al meer dan 150 dorpen in Nederland waar zo’n coöperatie actief is. Het idee werd 

besproken aan de hand van het voorbeeld van de zorgcoöperatie Austerlitz, Austerlitz Zorgt. Dorpsbewoners 

kunnen lid worden van deze coöperatie, die een ‘dorpsondersteuner’ heeft aangesteld om leden te helpen die 

vragen hebben op het gebied van zorg en welzijn. Zij fungeert ook als wmo-loket (voorbereiding indicatiestelling) 

De dorpsondersteuner koppelt vraag en aanbod voor een aantal vrijwilligersdiensten, zoals: 

- Vervoersdienst door vrijwilligers (naar ziekenhuis etc.) 

- Klussendienst 

- Tuinonderhoud (eenmalig) 

- Administratieve hulp 

- Bewegen voor ouderen (1x/wk activiteit) 

- Gezamenlijke maaltijd voor ouderen in dorpshuis 

De dorpsondersteuner verwijst voor professioneel aanbod door naar een zorgcoördinator, die dit kan organiseren. 

Het gaat dan om zaken als: 

- Thuiszorg (Wlz) / Huishoudelijke hulp (Wmo) (via zorg coördinator) 

- Dagbesteding ouderen (via zorg coördinator) 

- Woningaanpassingen 

- Personenalarmering 

- Maaltijdservice 

- Tuinonderhoud (regelmatig / grote klussen - korting voor leden bij lokale hovenier) 

 

De conclusie in de werksessie was dat het op dit moment niet nodig is om een zorgcoöperatie op te 

zetten in Vogelenzang. Er is voldoende professionele hulp aanwezig in het dorp en de indicatiestelling 

hiervoor via het Wmo-loket is al goed georganiseerd. Wel gaven de deelnemers aan dat er behoefte is 

aan een betere afstemming tussen vraag en aanbod van vrijwilligersdiensten en een betere 

communicatie over het bestaande aanbod. Een werkgroep vanuit de denktank heeft inmiddels een 

regelmatig overleg opgestart met een aantal aanbieders van zorg en welzijn en is bezig met een 

inventarisatie van het bestaande aanbod. In het verder afstemmen hiervan en het verbeteren van de 

samenwerking waar die te wensen overlaat, zou een ‘dorpscoördinator’ – al dan niet vanuit Welzijn 

Bloemendaal – een rol kunnen spelen. Dit kan eventueel een tijdelijke functie zijn. 

 

Andere punten die zijn genoemd in het kader van het verbeteren van de samenwerking, zijn: 

 Afstemming data en locaties activiteiten verenigingen (om te voorkomen dat op hetzelfde moment 

verschillende concurrerende activiteiten worden georganiseerd) 

 Bibliotheek (servicepunt) in de school / Bibliotheek in De Vogelsanck. Tijdens de dorpsbijeenkomst 

kwam naar voren dat een (kleine) bibliotheek zeer gewenst is in het dorp - niet alleen als plek om 

boeken te lenen, maar ook als plek voor ontmoeting en de mogelijkheid de krant te lezen. Als 

gekozen wordt voor de bouw van een nieuw Integraal Kindcentrum, dan zou de lees-/ 

ontmoetingsplek eventueel ook hier een plek kunnen krijgen 

 Verbeteren contact tussen jong en oud: ouderen voor laten lezen in school, kinderen op bezoek 

laten gaan in de Vogelsanck  

 Zebra-Zorgboerderij beter benutten voor Vogelenzangse bewoners: activiteiten organiseren voor 

het hele dorp, schoolklassen de locatie laten benutten voor natuureducatie, et cetera 
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Communicatie 

Communicatie blijkt een belangrijke factor in het geheel. In het dorp worden veel activiteiten 

georganiseerd, maar dat is niet bij iedereen bekend. Er zijn al allerlei vormen van dienstverlening door 

vrijwilligers (via Stichting Welzijn Bloemendaal en de Zonnebloem), maar ook dit aanbod is niet altijd 

bekend bij de mensen die er gebruik van zouden kunnen en willen maken. In het traject zijn de volgende 

maatregelen benoemd die de communicatie rondom (verenigings-)activiteiten en welzijnsaanbod 

zouden kunnen verbeteren: 

 Gezamenlijke activiteitenkalender voor verenigingen en organisaties. Activiteiten ook bekend 

maken via dorpswebsite, Facebook, (opvolger van) Invo 

 Informatieboekje voor nieuwe inwoners van het dorp: welke verenigingen zijn er, waar kun je 

terecht met vragen over welzijn, wonen en zorg et cetera 

 Periodiek huis-aan-huis een nieuwsbrief of boekje verspreiden over het aanbod van organisaties en 

verenigingen in het dorp 

 

Koppeling vraag – aanbod vrijwilligersdiensten 

In de werksessie en ook tijdens de dorpsbijeenkomst is ook gesproken over een betere koppeling van 

vraag en aanbod aan vrijwilligersdiensten. Eén van de ideeën die al vroeg in het traject werd genoemd 

(‘laaghangend fruit’) is het opzetten van een vervoersdienst voor ouderen die geen auto hebben. 

Vrijwilligers zouden hen met hun eigen auto kunnen vervoeren als zij bijvoorbeeld naar de huisarts 

moeten in Bennebroek. In de werksessie bleek dat een dergelijke vervoersdienst al bestaat, maar nog 

weinig bekendheid geniet. Ook zijn er nog weinig vrijwilligers beschikbaar. 

Een andere suggestie is het opzetten van een website voor vraag en aanbod van vrijwilligersdiensten 

zoals klusjes, tuinonderhoud of administratie. Dit kan helpen om mensen langer zelfstandig thuis te 

laten wonen. 

 

Diensten aan huis 

Om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken in 

Vogelenzang, kunnen ook diensten-aan-huis behulpzaam 

zijn: een maaltijdservice of bezorgdienst van de bibliotheek 

bijvoorbeeld. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van 

Vogelenzang voor ouderen doordat het ‘voorzieningen’ naar 

hen toe brengt, en aan sociale samenhang als het er voor 

zorgt dat kwetsbare ouderen vaker in contact komen met 

dorpsgenoten. 

 

Wonen en zorg 

Op het gebied van wonen en zorg zijn naast de genoemde maatregelen ook genoemd: 

- Realisatie  woonzorgvoorziening voor mensen met dementie  (Woonzorg Nederland heeft 

aangegeven open te staan voor een gesprek hierover) 

- Realisatie  kleinschalige woonzorgvoorziening voor mensen met verstandelijke beperking / autisme 
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Bijdrage maatregelen aan vitaliteit en leefbaarheid 

Samengevat is de bijdrage van de verschillende genoemde maatregelen aan vitaliteit en leefbaarheid 

van het dorp als volgt te duiden: 
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Gez. maaltijden (ouderen) +    +   

Gluren bij de buren +    +   

Buurtkippenhok / 
moestuin 

+    +   

‘Keet 15+’ +  + + ++   

Dagbesteding ouderen in 
dorpshuis 

+ +      

Afstemming activiteiten en 
data verenigingen 

+       

Bibliotheek in school +       

Bibliotheek in Voghelsanck +       

Activiteiten gericht op jong 
- oud 

+    +  + 

Inzet Zebra-Zorgboerderij 
als plek voor ontmoeting 
en educatie 

+ 
 
 
 

   +   

Betere communicatie 
activiteiten verenigingen 

+       

Inzet dorpscoördinator +       

        

Vervoersdienst + +   ++   

Website vraag-aanbod 
vrijwilligersdiensten 

+ +   ++   

Maaltijdservice  +   +   

Bieb aan huis  +   +   

Woonzorgvoorziening 
dementie of VG 

 +    +  

*) In principe kunnen alle genoemde maatregelen de burgerkracht in het dorp versterken, mits de 

initiatieven gedragen worden door en uitgevoerd worden door, of ten minste in nauwe 

samenspraak met bewoners. 

Draagvlak 

In de online enquête is een lijst voorgelegd met mogelijke maatregelen op het gebied van welzijn en 

zorg. Aan de respondenten is gevraagd om aan te geven welke drie punten wat hen betreft op korte 

termijn opgepakt zouden moeten worden.  
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Figuur 5 Resultaten dorpspeiling, onderdeel welzijn en zorg 

 
Bron: Direct Research (2017) 

 

De vrijwillige vervoersdienst voor ouderen die zelf geen vervoer hebben kan op het meeste draagvlak in 

het dorp rekenen, zo blijkt uit de antwoorden: 41% van de respondenten noemt dit als één van de drie 

maatregelen die op korte termijn in gang gezet zou moeten worden. Stichting Welzijn Bloemendaal 

heeft aangegeven dat een dergelijke vervoersdienst al bestaat in het dorp – het blijkt echter dat deze 

nog onvoldoende bekendheid geniet. 

Andere maatregelen die op veel steun kunnen rekenen, zijn de activiteiten van de Zebra-zorgboerderij 

uitbreiden voor Vogelenzangse bewoners; lees-/ontmoetingsplek met kranten en tijdschriften en kleine 

collectie boeken in het dorpshuis; een ontmoetingsplek / chillplek voor jongeren, bijvoorbeeld in een 

‘keet’ en een website voor vraag en aanbod van vrijwilligersdiensten (34%). 
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Figuur 10 Welke maatregelen op het gebied van ontmoeten, welzijn en zorg moeten op korte termijn in gang 

worden gezet?  

 
Bron: Direct Research, bewerking Companen (2017) 

 

Tijdens de dorpsbijeenkomst en ook in de online peiling is expliciet gevraagd hoe men denkt over de 

inzet van een ‘dorpscoördinator’ op het gebied van welzijn en zorg. 

 

Dit idee spreekt ruim 60% van de respondenten in de online peiling aan. Eén derde van de 

ondervraagden is neutraal en de overige 30% lijkt het geen goed idee. De respondenten geven aan dat 

een dorpscoördinator een herkenbaar aanspreekpunt zou kunnen zijn voor zorgvragers (68% is het eens 

met deze stelling). Ook andere mogelijke voordelen worden herkend door de respondenten: circa twee 

derde is het eens met de stellingen dat: 

 Een dorpscoördinator de samenwerking tussen verschillende hulporganisaties in Vogelenzang zou 

kunnen verbeteren  

 Een dorpscoördinator de stap om hulp te vragen kleiner zou maken 

 Een dorpscoördinator bijdraagt aan betere hulp voor mensen die behoefte hebben aan hulp van 

een vrijwilliger 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Vrijwillige vervoersdienst voor ouderen zonder eigen vervoer

Activiteiten Zebra-zorgboerderij uitbreiden voor…

‘Bibliotheek’: Lees-/ontmoetingsplek in dorpshuis 

Een ontmoetingsplek/chillplek voor jongeren, bijvoorbeeld…

Website voor vraag en aanbod van vrijwilligersdiensten

Meer mogelijkheden om een individuele sport te beoefenen

Buurtkippenhok en/of gezamenlijke moestuin

Organiseren gezamenlijke maaltijden voor ouderen

Kleinschalige woonzorgvoorziening voor mensen met…

Kleinschalige woonzorgvoorziening voor mensen met andere…

Organiseren huiskamerconcerten en kleine voorstellingen bij…

Anders, namelijk:

Geen van deze maatregelen
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Figuur 11 In hoeverre spreekt het idee van een dorpscoördinator u aan? 

 

Bron: Direct Research, bewerking Companen (2017) 

 

Stichting Welzijn Bloemendaal geeft aan dat de functie van dorpscoördinator in feite al wordt ingevuld 

op dit moment, via de ouderenadviseur die het Wmo-loket bemant. De reacties tijdens de werksessie en 

ook de dorpsbijeenkomst geven echter aan dat deze rol niet altijd herkend wordt in het dorp en dat er 

met name op de gebieden van samenwerking en afstemming tussen organisaties en communicatie met 

het dorp nog wel verbetering mogelijk is. 

Al in gang gezet  

 Keet15+ 

 Nieuwe dorpswebsite met gezamenlijke activiteitenkalender 

 Inventarisatie aanbod organisaties voor welzijn en zorg 

 Verbeteren binnenruimte Zebra-Zorgboerderij, zodat hier meer activiteiten voor het dorp 

georganiseerd kunnen worden (o.a. met de school) 

 Dagbesteding licht dementerenden in dorpshuis (i.p.v. in Voghelsanck) 

 

Nog in gang te zetten 

 Dorpscoördinator welzijn en zorg 

 Onderzoek naar inzet ‘Compaan’ (tablet voor ouderen) 

 ‘Bibliotheek’/ ontmoetingsplek met tijdschriften en koffie 

 Woonzorgvoorziening voor mensen met dementie 

 Vervoersdienst voor ouderen 

 

 
  

20% 

42% 

25% 

7% 
5% 

Spreekt mij zeer aan

Spreekt mij aan

Neutraal

Spreekt mij niet aan

Spreekt mij zeker niet aan

Weet niet / geen mening
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9 Aanvullende maatregelen: maatschappelijke 
voorzieningen 

9.1 Leren en spelen 

Zoals in hoofdstuk 4 betoogd, is de doorontwikkeling van een Integraal Kindcentrum niet afhankelijk van 

de keuze voor één van de scenario’s. De intensieve samenwerking tussen partijen die een dergelijk 

kindcentrum kenmerkt, kan zowel op de huidige locatie als in een nieuw schoolgebouw tot stand 

komen. Wel kan een nieuw gebouw een extra impuls geven aan het kindcentrum. De kinderopvang voor 

0-4 jarigen is nu in een apart gebouw gehuisvest; in een nieuw gebouw zouden deze groepen onderdeel 

kunnen uitmaken van één gemeenschap. Dat heeft pedagogische / onderwijsinhoudelijke voordelen. 

Vanuit oogpunt van leefbaarheid en vitaliteit is het vooral van belang omdat hiermee zowel voor ouders 

als voor kinderen de ‘ontmoetingsfunctie’ wordt versterkt. Datzelfde geldt voor de extra mogelijkheden 

die een nieuw gebouw kan bieden voor buitenschoolse activiteiten. 

 

Op dit moment werken de volgende partijen samen in het kindcentrum-in-ontwikkeling
7
:  

 Basisschool De Paradijsvogel 

 Les Petits (peuterspeelzaal, kinderopvang 0-4 jarigen, buitenschoolse opvang) 

 De Boekenbende (pilotproject van Bibliotheek Zuid-Kennemerland om het lezen te bevorderen) 

 De Ontdekplek (ruimte in de school die wordt gebruikt voor wetenschap-/ technieklessen, 

leeskringen en buitenschoolse activiteiten zoals schaken en gitaarles)Het Atelier (ruimte in de 

school waar op allerlei manier aandacht besteed wordt aan kunst en cultuur. Vakken als beeldende 

vormen en tekenen vinden plaats in Het Atelier 

 Welzijn Bloemendaal 

 Bestuur speeltuin Vogelenzang 

 

De hoop is dat een goed lopend Integraal Kindcentrum zorgt voor extra aanwas van leerlingen. Peuters 

die er op de kinderopvang zitten, zullen als vanzelfsprekend instromen in de basisschool. En voor ouders 

die geen gebruik maken van de kinderopvang, geldt mogelijk dat het goede binnen- en buitenschoolse 

aanbod een extra aantrekkingskracht heeft. Dat geldt vermoedelijk in nog sterkere mate als het IKC 

gehuisvest wordt in een aantrekkelijk nieuw gebouw. 

 

Los van de vraag of er een nieuw gebouw komt voor het IKC, zal op korte termijn het terrein rondom de 

school, kinderopvang en speeltuin moeten worden aangepakt om het gevoel van sociale onveiligheid te 

verminderen en de overlast (hondenpoep, vandalisme) aan te pakken - en daarmee de leefbaarheid te 

versterken. De ergernis over de huidige situatie is immers zo ernstig, dat het niet verstandig is om te 

wachten tot eventuele nieuwbouw van de school op een andere locatie klaar is. 

 

Al in 2013 ontstond het idee om de speelterreinen van de kinderopvang en de basisschool te verbinden, 

zodat er een speelterrein ontstaat wat goed afsluitbaar (laag hek) en overzichtelijk is. Hierdoor kunnen 

hondenbezitters dit terrein niet gebruiken om met hun hond om en tussen de terreinen te lopen. 

Tevens kan het terrein dan ook multifunctioneel gebruikt worden en is er beter toezicht mogelijk. De 

denktank Vogelenzang heeft inmiddels geld gereserveerd vanuit het ‘laaghangend fruit-budget’ om een 

deel van het oorspronkelijke plan te kunnen uitvoeren:  er komt een (van de openbare weg 

                                                                 
7 Medio mei 2017 wordt gestart met het aanbieden van een IKC in de huidige gebouwen. 
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afgescheiden) verbinding tussen de beide speelterreinen en een extra poort naar de speeltuin, zodat 

deze makkelijker toegankelijk is. Ook is geld gereserveerd voor een (bijdrage aan een) nieuw 

speeltoestel voor de speeltuin. Bij de aanschaf wordt er rekening mee gehouden dat dit toestel 

eenvoudig te verhuizen is naar een andere locatie, als scenario A doorgang vindt. 

 

Bijdrage maatregelen aan vitaliteit en leefbaarheid 
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Ontwikkeling IKC 
(samenwerking, 
gezamenlijk aanbod) 

++  +++     

Herinrichting terrein 
rondom school, kdv, 
speeltuin 

+  + ++    

Nieuw speeltoestel 
Duinweide 

+  +     

 

Al in gang gezet 

 Intensieve samenwerking tussen school, kinderopvang, bibliotheek en andere partijen in IKC (op 

huidige locatie) 

 Herinrichting terrein rondom school / kinderopvang 

 Nieuw speeltoestel Duinweide 

 

9.2 Sport en recreatie 

Het is al eerder gezegd: voor de leefbaarheid van een gemeenschap is niet zozeer de aanwezigheid, 

maar meer de bereikbaarheid van voorzieningen van belang – de verenigingen in het naburige 

Bennebroek kunnen dus ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Vogelenzang. Dat blijkt ook 

uit de reacties in de online peiling, waar sommige dorpsbewoners aangeven dat zij het geen probleem 

zouden vinden om bijvoorbeeld naar Bennebroek te gaan om te sporten. 

 

“Je moet Vogelenzang vooral landelijk houden en niet focussen op de voorzieningen. Die zijn er volop in 

omliggende plaatsjes die op een steenworp afstand liggen” 

 

Toch geven veel dorpsbewoners aan te hechten aan de eigen sportvoorzieningen in het dorp en graag te 

willen dat de verenigingen blijven bestaan. Dit heeft er vooral mee te maken dat inwoners elkaar bij 

deze verenigingen ontmoeten, en dat ze dus een samenbindend effect hebben. 

 

“Mooi als sportverenigingen in het dorp worden behouden, daar het ook een belangrijke plek is mensen 

van jong tot oud te ontmoeten” 
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De voetbal- en tennisvereniging zitten beide ruim in hun jasje als het om het aantal velden gaat. Mede 

daardoor zijn de onderhoudskosten hoog in verhouding tot het aantal betalende leden. De verenigingen 

zouden daarom graag weersbestendige velden willen die minder onderhoud vragen. De aanleg van all-

weather-courts voor de tennisvereniging en een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging zorgen ervoor 

dat de velden intensiever gebruikt kunnen worden. Uit de online peiling blijkt overigens dat over 

wenselijkheid van een kunstgrasveld nog wel verschillend wordt gedacht. 

 

Als gekozen wordt voor het realiseren van scenario A dan kunnen de benodigde investeringen (deels) 

gedekt worden uit de grondopbrengsten van de woningbouw; zo niet, dan moet hier andere dekking 

voor gezocht worden. 

 

Vanuit oogpunt van leefbaarheid en vitaliteit leveren betere velden overigens een relatief kleine 

bijdrage; de lagere onderhoudskosten verbeteren de overlevingskansen van de verenigingen op de 

langere termijn, maar het op peil houden van het aantal leden en vrijwilligers is een belangrijkere 

sleutel. Scenario A spreekt de verenigingsbesturen dan ook vooral aan omdat zij hopen dat de 

nieuwbouw van woningen ook meer leden voor hun verenigingen oplevert. Daarom zijn zij bereid om 

hiervoor velden op te offeren – zeker als ze hier betere velden voor terug krijgen. 

 

Meer leden betekent naast een betere exploitatie voor de verenigingen ook ‘meer ontmoeting’ – een 

belangrijke sleutel voor leefbaarheid en vitaliteit van het dorp. Dat kan wellicht ook door het aanbod 

aan te passen aan de veranderende bevolkingssamenstelling: denk aan SeniorPlus tennis (tennis met 

grotere, zachtere ballen) of walking football om ook oudere leden aan te trekken en te behouden. Of 

door de faciliteiten ter beschikking te stellen voor andere sporten (al dan niet als onderdeel van de 

eigen vereniging) die aansluiten bij de trend om meer individueel te sporten, zoals hardlopen of 

bootcamp.  

 

“Ik vind het dorp al heel leefbaar! Je moet aktiviteiten die georganiseerd worden beter op elkaar 

afstemmen. Op een nieuw voetbalveld of tennisveld ga ik ook niet sporten! Ik wandel liever. Werk veel 

meer samen met Bennebroek!!!! Kom van het eiland dat Vogelenzang heet af.” 

 

In het kader van dit traject is ook gesproken over het samenvoegen van de kantines en kleedruimtes van 

beide sportverenigingen. Ook dit kan een kostendrukkend effect hebben en bovendien zorgen voor 

meer ‘ontmoeting’. Beide verenigingen gaven echter aan dat dit niet op draagvlak kan rekenen in de 

vereniging, omdat de eigenheid gekoesterd wordt en elke vereniging eigen barinkomsten nodig heeft. 

Om diezelfde reden lijkt de vorming van een ‘omnivereniging’ waar verschillende sporten onder vallen 

ook nog een brug te ver. 
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Bijdrage maatregelen aan vitaliteit en leefbaarheid 
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Weerbestendige velden   +     

Nieuw / aangepast 
sportaanbod 

+       

 

9.3 Overige voorzieningen 

Naast het behoud van bestaande voorzieningen, zijn er ook ideeën over het toevoegen van nieuwe (of 

reeds verdwenen) voorzieningen: een geldautomaat, meer detailhandel en horeca en beter openbaar 

vervoer. Het zou volgens sommige dorpsbewoners ook erg prettig zijn als de huisarts uit Bennebroek op 

regelmatige basis spreekuur zou houden in Vogelenzang. Al deze zaken scoren op het aspect 

‘bereikbaarheid van voorzieningen’ en zouden daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de 

leefbaarheid van het dorp. 

 

“Probeer meer detailhandel naar het dorpsplein te krijgen. Supermarkt is uitstekend, maar moet niet 

verloren gaan. Een koffietentje zou al een aanwinst zijn, heel jammer dat dit dorp dat niet heeft.” 

 

“Goed openbaar vervoer. Dat maakt het voor veel mensen prettiger om uit het dorp te komen. Wij 

missen de busverbinding heel erg. We konden zo naar Haarlem en naar het Strand in Noordwijk. En ik 

hoor heel veel mensen om ons heen die dit ook graag terug willen.” 
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10 Aanvullende maatregelen: openbare ruimte en 
groen 

De kwaliteit van de fysieke leefomgeving is een belangrijk aspect van leefbaarheid. Verloedering, 

onveilige verkeerssituaties en de aanwezigheid van plekken die als sociaal onveilig worden ervaren, 

zorgen ervoor dat mensen zich minder prettig voelen in hun dorp. Het zijn vaak zaken die relatief 

eenvoudig aan te pakken zijn en een groot effect hebben vanwege de zichtbaarheid ervan. In het 

voortraject zijn de volgende wensen geuit, waarvan een aantal inmiddels in uitvoering is: 

 

• Aanzicht (ver)oude(rde) plantsoenen verbeteren door middel van plantrenovatie 

• Opknappen van groen door bewoners 

• Handhaving van overhangend groen  

• Plekken in Vogelenzang verfraaien door bloembakken en/ of dorpsvlaggen 

• Verbeteren ruimtelijke kwaliteit op enkele specifieke plekken binnen het dorp:  

• Zuidelijke entree 

• Omgeving rond de school 

• Aanpak Leidsevaart (autoluw maken) 

• Creëren dorpsplein voor de Coop 

 

 

“Bij alle opties graag meer aandacht voor duurzaamheid en groen! De leefbaarheid van een dorp kan 

enorm verbeteren als daar meer aandacht voor is. Bijvoorbeeld door natuurspeeltuin, moestuinen, meer 

groen in plantenbakken, groene wandelpaden langs Vogelenzangseweg etc.” 

 

“Een tweede "Kerkepad" tussen camping en dorp ter hoogte van sportvelden zodat een kleiner 

wandelrondje ontstaat.” 

 

“Het dorpsplein is geen echt dorpsplein en dorpscentrum. Mij lijkt het enorm leuk om een echt dorpsplein 

te hebben met iets van horeca waar mensen gezellig een bakkie kunnen doen, broodje eten, borreltje 

drinken, met een terras. Ik mis echt een gezellig centrumpje en pleintje.”  

 

De aanpak van de Vogelenzangseweg, met een smallere rijbaan en betere oversteekplaatsen, zorgt voor 

een betere verkeersveiligheid in het dorp. De plannen hiervoor zijn in samenspraak met bewoners 

opgesteld en op 14 maart j.l. gepresenteerd aan de dorpsbewoners. De reacties waren overwegend 

positief. 

 

“Goed dat de vervanging van de riolering aan de Vogelenzangseweg wordt aangegrepen om de 

Vogelenzangseweg ook veiliger te maken. Auto's komen via noord- en zuidkant echter keihard het dorp 

aanrijden. Het zou de leefbaarheid vergroten als Bloemendaal in overleg met de provincie gaat kijken 

hoe ook op de wegvakken op de Vogelenzangseweg buiten het dorp de gereden snelheid omlaag kan 

worden gebracht (fysieke ingrepen, betere handhaving ed) en de veiligheid kan worden vergroot.” 
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Bijdrage maatregelen aan vitaliteit en leefbaarheid 
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Opknappen groen door/ 
met bewoners 

   + +   

Aanpak zuidelijke entree    +    

Herinrichting gebied 
rondom school / speeltuin 

+  + +    

Opknappen / verfraaien  
dorpsplein  

+   +    

Aanpak Vogelenzangseweg    +    

 

Al in gang gezet  

 Aanpak Vogelenzangseweg 

 Herinrichting gebied rondom school en speeltuin 
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Deel 3 – conclusies en suggesties 

11 Conclusies en suggesties 

Overkoepelende conclusie 

Een combinatie van scenario A en B levert, zeker vanuit integraliteit, de grootste bijdrage aan vitaliteit 

op zowel de korte als de lange termijn. Het vraagt echter om grote investeringen. Scenario B is een 

goedkoper alternatief, maar kan pas op langere termijn gerealiseerd worden. Ook in dit scenario kan de 

nodige bijdrage aan vitaliteit geleverd worden, maar doordat er in totaal minder woningen worden 

toegevoegd blijft het risico dat de school rond de opheffingsnorm blijft zitten. Het momentum van 

burgerkracht wordt niet benut; sterker nog, het niet uitvoeren van scenario A kan – gezien het grote 

draagvlak voor dit plan – leiden tot teleurstelling in het dorp. Scenario C zal zeer waarschijnlijk leiden tot 

het verdwijnen van de school op langere termijn en het draagvlak onder met name de voetbalvereniging 

uithollen. Het sociale leven kan dan versnipperd raken, waardoor de vitaliteit waarschijnlijk afneemt. 

Ervaringen elders in het land leren echter dat ook zonder school en zonder eigen voetbalvereniging de 

leefbaarheid op een acceptabel niveau kan blijven – mits er alternatieve plekken zijn om elkaar te 

ontmoeten en er alternatieve initiatieven ontstaan die de vitaliteit bevorderen (als een tegenbeweging 

op het verdwijnen van de school bijvoorbeeld).  

Sterke burgerkracht 

De activiteiten van de denktank in de afgelopen maanden en de initiatieven die vanuit de denktank zijn 

ontplooid geven duidelijk aan dat ‘burgerkracht’ in Vogelenzang in ruime mate aanwezig is. De hoge 

opkomst tijdens de bewonersbijeenkomst op 14 maart is hier een teken van: bewoners zijn zeer 

betrokken en willen ook graag betrokken worden bij de toekomst van het dorp. Er is dit jaar ook hard 

gewerkt aan promotie en aantrekken van activiteiten door het nieuwe bestuur van het dorpshuis, en dit 

heeft al geleid tot betere bekendheid onder de bewoners. De burgerkracht is er, en kan nu benut 

worden. Een voorwaarde om de aanwezige burgerkracht ook werkelijk in te zetten ten behoeve van het 

dorp, is de overtuiging dat de maatregelen bijdragen aan een oplossing voor een ervaren probleem. Een 

andere voorwaarde is dat er zichtbare resultaten worden geboekt; dit helpt om de positieve energie 

vast te houden en zorgt ervoor dat bewoners duurzaam de schouders er onder willen zetten.  

 

Van scenario A is de grootste bijdrage aan vitaliteit en leefbaarheid te verwachten: 

 Geschikte woningen voor wie wil blijven/komen wonen in het dorp 

 Meer mogelijkheden voor ontmoeten: school en kinderdagverblijf (IKC) in één gebouw, samen met 

andere kindvoorzieningen en bibliotheekfunctie 

 Betere kwaliteit voorzieningen (nieuw IKC met meer mogelijkheden voor samenwerking, nieuwe 

weersbestendige velden voor sportverenigingen, nieuwe speeltuin op uitnodigende locatie, grotere 

gymzaal waar ook officiële wedstrijden gehouden kunnen worden) 

 Op korte termijn meer draagvlak voor voorzieningen, door groter kindertal (maar: effect is niet 

groot, én tijdelijk) 

 Zichtbaar, draagt daarmee bij aan ‘energie’ in het dorp, gebruik maken van momentum  

 

Scenario A kan van de voorgelegde maatregelen rekenen op het meeste draagvlak in het dorp. 

Aandachtspunten hierbij zijn: 

 Behoud groene karakter van het dorp (geen hoogbouw!) 

 Ontsluiting van het plan goed regelen 
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 De uitvoeringskosten worden niet volledig gedekt uit de opbrengsten van woningbouw, dit vraagt 

om investeringen van de gemeente en mogelijk andere partijen.  

 Het onderzoek in het kader van het integraal huisvestingsplan loopt nog. Besluitvorming over 

nieuwbouw school zal rekening moeten houden met uitkomsten hiervan.  

Advies scenario’s: onderzoek haalbaarheid van scenario A én B  

Gezien het feit dat een van de belangrijkste bijdrage van scenario A aan vitaliteit en leefbaarheid tijdelijk 

van aard is, adviseren wij: 

1. Op korte termijn de haalbaarheid van scenario A én B verder te onderzoeken;  

o Relatie leggen met integraal huisvestingsplan 

o Keuze voor bouwprogramma en daarmee grondexploitatie verder doorrekenen 

o uitwerken randvoorwaarden en wensen met sportverenigingen, school, kinderdagverblijf 

en woningcorporatie (realisatie sociale huurwoningen). 

2. De uitwerking van scenario A zo spoedig mogelijk ter hand te nemen, gezien de risico’s die niets 

doen met zich mee brengen. Er zit met name druk op de planologische procedures. 

3. Aanvang te maken met de uitwerking van scenario B, met de nadruk op de planologische 

procedures. Ons advies is te kiezen voor een gefaseerde realisatie van Leidsevaart zuid. Hiervoor is 

het meeste draagvlak. Hierbij is het van belang om de optie om het noordelijk deel van de 

Leidsevaart te bebouwen op lange termijn mogelijk te houden.  

4. De afzetbaarheid van woningen nauwlettend volgen. Afhankelijk van (verwachte) ontwikkelingen in 

de markt (oa vrijkomen van woningen van babyboomers in het dorp) periodiek kijken of 

woningbouw op andere locaties werkelijk nodig is. 

 

Advies Welzijn en zorg 

In overleg met werkgroep en Welzijn Bloemendaal kijken welke taken zoals geformuleerd bij 

dorpscoördinator Stichting Welzijn Bloemendaal (actiever dan nu) kan oppakken, hoe de samenwerking 

tussen organisaties verbeterd kan worden en hoe de communicatie over het beschikbare aanbod / 

activiteiten in het dorp verbeterd kan worden. 
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Bijlage: Vitaliteitsscan Vogelenzang 
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