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Colofon 

Bestuur: 

Ruud Holswilder - voorzitter 
Anja Wilmink - secretaris 
Jelle de Boer - penningmeester  
Jolanthe de Graaf - bestuurslid 
Ben Tuyn - bestuurslid 

 
Blokhoofden: 

Joke Moeskops - Prinsesselaan 
Jolanthe de Graaf - Van 
Reenenpark Noord en Zuid, 
Beukenlaan 
Wim Zentveld - Hertenlaan/
Boslaan 
Huub Köster - Kastanjelaan, 
Vijverlaan en Van Reenenpark tot 
Prinsesselaan (winkel Bloem) 
Yke Vermeiden/Hans van 
Leeuwen - Guurtjeslaan, Komlaan 
Noord  
Gert Sanders/P. Pouwels - 
appartementen aan het Van 
Reenenpark West 
Michiel Schölvinck - Rondelaan en 
Kerkelaan tot Komlaan 
Anja Wilmink - Komlaan Zuid 
Geraldine Beukers - Kerkelaan tot 
Berkenlaan/Renbaanlaan 

Werkgroep participatie: 

Michiel Schölvinck 
Anneke Köster 
BettyHoekstra  
Joke Moeskops 
Irene Pasteuning 
Angeline Croonen 
Will van Rosmalen 

Website: 
http://www.vanreenenpark.nl 

E-mail: 
info@wbv-vanreenenpark.nl 

Agenda: 
Donderdag 16 mei: ledenvergadering 
Zaterdag 28 september: Burendag/Einde Zomer bij ‘t 
Hof (info ontvangt u t.z.t.) 
Zaterdag 11 januari 2020: Nieuwjaarsreceptie 
Donderdag 9 juli 2020: 30 jaar WBV Van Reenenpark 

Beste leden,

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 
nieuwjaarsreceptie in de Zwarte Schuur. Onder het genot 
van een drankje en hapje, hebben 110 leden elkaar, na de 
film HET WAD op zaterdag 12 januari een goed nieuwjaar 
gewenst. Het was weer heel gezellig. De datum voor 2020 
is reeds vastgelegd, zie de agenda hieronder.

In januari heeft het bestuur zich gebogen over de 
verkeerssituatie aan de Komlaan samen met een 
verkeersconsulent van Veilig Verkeer Nederland, welke 
inmiddels zijn rapport heeft gepubliceerd. In deze 
nieuwsbrief vindt u een verslag van deze exercitie.

In de agenda staan de geplande activiteiten voor dit en 
volgend jaar.

Wij hopen u weer in grote getale te ontmoeten tijdens de 
ledenvergadering op 16 mei 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Ruud Holswilder

http://www.vanreenenpark.nl
http://www.vanreenenpark.nl
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Bijenhotel op de Kop Van 
Reenenpark  

De Gemeente  Bergen is 
officieel erkend als bij-
vriendelijke gemeente door de 
organisatie “Nederland Zoemt”. 
De gemeente heeft diverse 
bijenhotels geplaatst en een 
daarvan staat aan de kop van 
Reenenpark tussen de nieuwe 
aanplant.  
Bijen en andere insecten 
kunnen hier hun voedsel halen 
en zich in het hotel nestelen, 
omdat er bij-vriendelijke vaste 
planten en struiken bij het Van 
Reenenpark staan. Dit 
bevordert de biodiversiteit. 

Kijk wat u zelf kunt doen op 

https://www.nederlandzoemt.nl 

Verkeerssituatie Komlaan 

Al vele jaren is de verkeerssituatie van de Komlaan 
tussen Hertenlaan en Eeuwigelaan een aandachtspunt 
van het bestuur. Regelmatig wordt op dit stuk erg snel 
gereden, en ondervinden fietsers en voetgangers 
problemen op diverse stukken van deze weg. 

Door de gemeente is dit stuk weg aangewezen als 
gebiedsontsluitingsweg (GOW), maar voldoet niet aan 
de normen die hiervoor gelden. Een GOW binnen de 
bebouwde kom, met een snelheidslimiet van 50 km/uur, 
dient ten minste 5,88 meter breed te zijn, voorzien van 
een asmarkering d.m.v. een dubbele deelstreep tussen 
rijrichtingen, een kantmarkering, plus een fietspad. 
De Komlaan voldoet aan geen van deze normen! 
Het bestuur heeft bij de gemeente gepleit om ook op dit 
stuk weg de snelheid te beperken tot 30 km/uur. Dit 
verzoek is simpelweg afgewezen. 

Reden voor het bestuur om bij Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) een verkeersonderzoek aan te vragen. 
Dit verkeersonderzoek heeft plaatsgevonden op 24 
januari dit jaar door een verkeerskundig consulent van 
VVN in het bijzijn van Ben Tuijn en ondergetekende. 
Het even geduurd voordat de consulent zijn 
bevindingen heeft gerapporteerd, maar op 4 april 
mochten wij zijn rapport ontvangen, welke u bijgaand 
aantreft. 
Met dit rapport zullen we wederom in overleg treden 
met de gemeente. 
         Ruud Holswilder

https://www.nederlandzoemt.nl
https://www.nederlandzoemt.nl
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Ledenmutaties 

Wij heten de volgende nieuwe leden 
van harte welkom:

Cees Leys, Rondelaan 6


Joost Leijnse en Eefje Neve, 
Rondelaan 11 

F.J. Eijlders, Rondelaan 14 

George van de Burgt en Larissa 
van Craaikamp, Hertenlaan 9 

Verhuisd: 
Mevr T. De Rhee van Komlaan 14 
naar Frankenstaete Lindelaan 24B 

Overleden: 
Dhr. Poland, Boslaan 5 
Mevr. Rolff, Van Reenenpark 32 
Mevr. Venema, Kerkelaan 24 

De Hertenkamp 

Eind augustus 2018 zijn er een 20 tal siereenden 
aangekocht, dit keer zijn dat: 
krooneenden ,middelste zaagbekeend, 
mandarijneend, peposaca en witoogeend. 
Een prachtige aanwinst voor de Hertenkamp.

De geiten en Ouessantschaapjes die logeerden, zijn 
weer terug naar hun vertrouwde Parnassiapark in 
Bergen aan Zee in een totaal vernieuwd en 
aangepast onderkomen. 
De dieren hebben inmiddels hun draai weer 
gevonden. Het is zeker de moeite waard om eens 
een kijkje te nemen, het is er fantastisch mooi 
geworden. 

Door het vertrek is het in de Hertenkamp ook weer 
wat rustiger geworden, hoewel, met de geboorte 
van 8 geitjes en 2 lammetjes,in de maanden januari 
en februari, die in de rondte rennen en springen is 
het met die rust al gauw weer over. 
Voor de herten is een natuurlijke schutting gemaakt 
van wilgenstammen, waarachter ze zich terug 
kunnen trekken. 
Heeft u ook gezien dat er een mannetjes gans 
verliefd is op een van de mannetjes zwarte 
zwanen?  
Net als vorig jaar heeft één van onze witte ganzen 
een nest gemaakt in de boomkorf op de hoek 
Beukenlaan/van Reenenpark.Er liggen nu 18 eieren 
in het nest en als moedergans gaat broeden kunnen 
we ongeveer half april de eerste pullen uit het ei 
zien komen.Afwachten dus …

PTT brievenbus 
De rode brievenbus aan de 
Komlaan is na jaren trouwe dienst 
opgehaald. In het centrum kunt u 
nog terecht op Het Plein 
tegenover Wonders of het 
postagentschap G.A. 
Drieenhuizen in de Stationsstraat
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Historische Foto’s Van Reenenpark
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Melding Openbare Ruimte 

Als vast onderdeel van de nieuwsbrief 
vindt u het web-adres van de 
gemeente, waar u zaken kunt 
aangeven, zoals defecte lantaarnpaal, 
loshangende takken e.d.  

Ga naar de website van de gemeente 
Bergen 

https://www.bergen-nh.nl 

Op de home-pagina van de gemeente 
vindt u de knop “Melding maken” Na 
het aanklikken van deze keuze komt u 
op de pagina die verwijst naar Melding 
Openbare Ruimte 

U kunt uw klacht eventueel ook naar ons 
secretariaat mailen, waarna wij het 
melden bij de gemeente  

Gebiedsregisseur  

De gemeente heeft een gebiedsregisseur aangesteld.  
De heer Han Eshuijs is hiervoor benoemd. 
De heer Eshuis werkt voor de BUCH, het 
samenwerkingsverband van de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

Han Eshuis is onze steun en toeverlaat indien wij als 
woonbelangenvereniging vragen hebben naar de 
gemeente. Hij wijst ons de juiste personen aan waarbij 
wij terecht kunnen en bewaakt de communicatie.  

Bij wijkoverleg van gemeente en bestuur komen zaken 
aan de orde, die onze wijk betreffen. In het verleden 
bleven onze verzoeken tot verbeteringen veelal 
onbeantwoord.  

Nu al zien wij  vooruitgang in de communicatie. De 
procedure en samenwerking met de veranderingen 
aan de KOP waren een goed voorbeeld daarvan.  
Ook de recente voorlichtingsavond inzake de renovatie 
van het riool voor bewoners van de Kerkelaan was 
hiervan een een goed voorbeeld. 

De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak 
camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten 
waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de 
politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in 
Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien 
waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een 
woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk 
beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders 
sneller worden gepakt. 
Indien u een beveiligingscamera heeft kunt u deze 
desgewenst aanmelden via  
https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?

Whatsapp Buurtpreventie Van Reenenpark e.o. 
De groep telt inmiddels 80 deelnemers. Beheerders zijn 
Ruud Holswilder en Antoinette Zondervan.  
Er worden met enige regelmaat bijeenkomsten 
georganiseerd met de overige buurt-whatsapp-groepen 
in onze gemeente, waarbij men elkaar op de hoogte 
houdt van de ervaringen en ontwikkelingen. Voor meer 
informatie kunt u kijken op https://wabp.nl 
Vragen en suggesties kunt u melden aan de beheerders 
via : wabpvanreenenparkeo@gmail.com 

https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?
https://www.bergen-nh.nl
https://www.bergen-nh.nl
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