WERKPLAN VOORJAAR 2021 – VOORJAAR 2022.

Uit Beleidsplan 2020 – 2025:
De “Stichting Santpoort” heeft zich ten doel gesteld om:

1. Het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle cultuurhistorische
elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort.
2. Het behartigen van de algemene belangen met betrekking tot het woon- en leefmilieu in
Santpoort.
En over de werkwijze hierbij wordt het volgende gezegd:
1. Bewustmaking: Bestuurders, bewoners en andere betrokkenen bewust maken van de kwaliteiten
van Santpoort en haar landelijke omgeving.
2. Gesprekspartner: Vooraf gesprekspartner zijn bij planontwikkeling (w.o. bouw-, bestemmings- en
beheerplannen)
3. Kritisch volger: Nieuwe plannen achteraf kritisch beoordelen en zo nodig actie te ondernemen
wanneer het landschap of een cultuurhistorisch element of het woon- en leefmilieu in generieke
zin bedreigd wordt.

Wij hebben dit vertaald in ons Werkplan voorjaar 2021 – 2022.
1.
Lopende dossiers.
De lopende dossiers blijven we volgen en afhankelijk van de status van die dossiers zal dat meer of
minder betrokkenheid en inspanning vragen van ons. De dossiers waarvan we verwachten dat ze het
komend jaar actieve inbreng van ons zullen hebben, zijn:
●

●

●

Blekersduin. Is in afronding. Voordat de ruimte voor de Dekamarkt een gezellig dorpsplein is,
dat goed bereikbaar is ook voor minder mobiele dorpsbewoners, met plek voor ontmoeting
en een praatje, is nog het een en ander nodig. En voordat de groene ruimte achter het plein
mooi en toegankelijk is, is ook nog veel nodig. We blijven dit kritisch volgen en de contacten
met de beheerder en overheid gebruiken om de ideeën hierover zoveel mogelijk gerealiseerd
te krijgen. Tevens is de sociale woningbouw (deelplan 4) die gepland is tussen Mellonahof en
Blekersduin nog niet gestart.
Nieuwbouwplannen Driehuis en gevolgen voor Santpoort. We blijven de bouwplannen die de
gemeente heeft in Driehuis volgen, in goed contact met het Wijkcomité Driehuis, en met
name de gevolgen die die plannen hebben voor Santpoort. Indien nodig zullen we actief
worden in de plan- en besluitvormingstrajecten.
Duinrand. Twee bedrijven die gevestigd zijn aan de Duinrand (Middenduinerweg-Duin en
Kruidbergerweg), te weten de Westerhoeve en de Hoeve Duin en Kruidberg, hebben ons
betrokken bij hun plannen om verbouwingen te realiseren. Het zijn plannen die voldoen aan
de onze visie met betrekking tot dit gebied. Wij ondersteunen ze. Hier is vermoedelijk niet
veel inbreng van de Stichting meer bij nodig, maar we volgen het wel. Hoeve de Kruidberg zal
naar verwachting nog komen met plannen voor verbouwing en/of herinrichting van boerderij
en land er achter, misschien in de loop van het komend jaar wel. We blijven hier alert op.

●

●

Herinrichting Wüstelaan, Molenstraat en Vlugthovenstraat. De herinrichting van deze straten
zal in het komend jaar zijn beslag gaan krijgen. Ze zijn belangrijk voor het dorpskarakter van
Santpoort-Noord, dus wij zullen invloed proberen uit te oefenen op de kwaliteit van de
herinrichting en de elementen die daarin bepalend zijn voor het karakter.
Visie op Velsen. De gemeente Velsen actualiseert de ‘Visie op Velsen’. Dit is het lange termijn
toekomstbeeld dat onze gemeente de afgelopen jaren richting heeft gegeven. Wij zullen dit
volgen en ook onze input geven.

2.
Slapende dossiers.
Er zijn enkele dossiers waarbij het nog niet goed in te schatten is welke ontwikkelingen er zullen zijn.
We volgen de dossiers actief, en indien nodig zullen we ermee aan de slag gaan.
●

●

Naaldkerk. Eind 2021 zijn ontwikkelingen te verwachten, in die zin dat het bestuur van de
parochie de plannen voor herbestemming van de kerk zal gaan beoordelen en definitief zal
gaan maken. We volgen dit en ons toetsingskader wordt bepaald door de waarde die de kerk
als gebouw heeft in het beeld van Santpoort en in die zin bescherming verdient.
Handgraaf terrein. Onduidelijk welke ontwikkelingen te verwachten zijn, maar het betreft een
kostbaar en kwetsbaar landschap, dus we blijven zeer alert.

3.
Eventueel nieuwe dossiers.
In de loop van het jaar kunnen zich nieuwe dossiers aandienen waarmee we ons bezig moeten gaan
houden.

4.
Bewustmaking en educatie.
Belangrijk middel om onze doelen te realiseren zonder alleen te reageren op ontwikkelingen die zich
aandienen, is het bewustmaken van inwoners en overheid van de cultuurhistorische waarde van
landschap en bebouwing. Het bieden van culturele, historische en aardkundige context aan
verschillende doelgroepen kan de betrokkenheid bij waar wij als stichting voor staan vergroten.
We willen daarom aan het volgende werken het komende jaar.
●

●

●

●

De Brederoderoute is in 2001 op initiatief van de Stichting Santpoort uitgegeven door de
ANWB. De route is toen uitgegeven in de vorm van een boekje. In 2016 is de route digitaal
uitgegeven, nu in de vorm van een PDF-bestand dat op de website is te downloaden. De
route bevat een schat aan informatie over Santpoort. We gaan de route weer meer leven
inblazen en onderzoeken in welke vorm dat het beste kan.
Op de website is ook de Santpoort Speurtocht te downloaden, voor gebruik voor kinderen.
Deze is in de huidige vorm voor kinderen vrij moeilijk, we gaan ermee aan de slag om hier
een nieuwe uitvoering van te maken.
We gaan een les c.q. lessenpakket maken om te geven aan klassen op de plaatselijke
basisscholen en het Molenduin. We gaan eerst zelf de mogelijkheden bespreken en als we
daar wat concretere ideeën bij hebben, gaan we hierover overleggen met de betreffende
scholen.
In samenwerking met de Vereniging Santpoorts Belang gaan we overleggen of er een cursus
of lezing(en) gemaakt en geboden kunnen worden op het gebied van de cultuurhistorische
aspecten van landschap en bebouwing in Santpoort. Omdat de redactieleden van de

Zandpoort ook al het nodige hebben gedaan op dit gebied, gaan we dit samen met hen
uitwerken.
5.
Netwerk.
Als gevolg van de fusie begin 2020, de wijzigingen in bestuurssamenstelling, maar ook de
beperkingen vanwege corona, is het nodig om, zodra dat weer kan, de banden met ons netwerk te
versterken.
●

●

Het gaat dan om het netwerk binnen de stichting: bestuur, redactieleden van de Zandpoort,
schrijvers en fotografen die daaraan bijdragen, alle vrijwilligers die op veel manieren een bijdrage
leveren en de donateurs/leden van de stichting. We zullen zodra dat weer kan een bijeenkomst
organiseren.
Het netwerk van het bestuur met zusterorganisaties, gemeentelijke overheid en raadsleden.
Dit netwerk hebben we nodig om een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan plan- en
besluitvorming rond de zaken waarin wij actief willen zijn, en om onze bijdrage in een vroeg
stadium te kunnen geven en niet pas als plannen via de openbare kanalen tot ons komen.

