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Voorwoord 
 
Hierbij presenteert het Bestuur van Stichting Manpadslaangebied haar 
jaarverslag over 2018. 
 
Met veel energie heeft het bestuur ook het afgelopen jaar gewerkt aan 
het dichterbij brengen van de doelstellingen van de stichting: Het in 
stand houden en versterken van het open en groene karakter van het 
Manpadslaangebied met respect voor de cultuur-historische, 
landschappelijke en ecologische waarden van het gebied. 
 
De eerste helft van het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van 
de gemeenteraadsverkiezingen en de collegevorming. We hebben ons 
geprofileerd voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen en daarna 
gesprekken gehad met de nieuwe wethouders. Omdat het nieuwe 
college tijd wilde nemen om het dossier goed tot zich te nemen is er in 
de tweede helft van het afgelopen jaar naar buiten toe niet zoveel 
gebeurd. Maar we hebben in deze tijd vooral gewerkt aan verbreding van 
ons netwerk en een betere onderbouwing van de financiering van ons 
plan voor een Natuurpark Manpadslaan. Daarmee hopen we in 2019 te 
kunnen oogsten. 
 
Het jaar eindigde voor de Stichting met een droevige gebeurtenis: Het 
vroegtijdig overlijden van ex-bestuurslid Christiaan van Willenswaard. 
We zijn hem als mede-oprichter van de Stichting veel dank verschuldigd. 
 
Maria Wiebosch-Steeman,  
voorzitter 
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1. Activiteiten om de doelstelling te bereiken 
 
 
Na de hectiek van 2017 was 2018 een rustig jaar, met name vanwege de 
afwachtende houding van het nieuwe college. 
 
Publiciteit 
 
Ons idee voor een groen Natuurpark Manpadslaan is vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen uitgebreid in de pers behandeld. We 
hebben alle ingeschreven Heemsteedse politieke partijen expliciet 
benaderd om hen te vragen wat hun standpunt is t.a.v. de 
ontwikkelingen in het Manpadslaangebied en hoe zij denken over het 
idee Natuurpark Manpadslaan. Dat overzicht van standpunten hebben 
we in de nieuwsbrief en op de website gedeeld. 
 
Internet en sociale media 
Er is een website ingericht die regelmatig van nieuwe berichten wordt 
voorzien. Tevens is de stichting actief op Facebook. Onze donateurs en 
geïnteresseerde partijen hebben we via nieuwsbrieven op de hoogte 
gehouden van de activiteiten van het bestuur en van de laatste politieke 
ontwikkelingen over het Manpadslaangebied. In 2018 zijn vijf 
nieuwsbrieven verschenen. De website en de Facebookpagina worden 
belangeloos verzorgd door Marlijn de Vries. 
 
 

2. Overleg met betrokkenen in het gebied 
 
We hebben de banden met de Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek bestendigd. Daarnaast hebben we eind 2018 goede 
gesprekken gehad met een vertegenwoordiger van Landschap Noord-
Holland. Daarbij is afgesproken om gezamenlijk op te gaan trekken om 
het Natuurpark Manpadslaan verder te brengen.  
 
We hebben ook een constructief gesprek gevoerd met Zon op 
Heemstede om te verkennen of een deel van het gebied met 
zonnepanelen belegd zou kunnen worden. Dat zou voor beide partijen 
gunstig kunnen zijn.  
 
We hebben contacten gelegd met de Stichting Huis te Manpad en 
gesprekken gevoerd met enkele bedrijven in het gebied. 
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3. Contacten met de politiek 
 
Waren we in 2017 nog vooral inspreker bij de commissievergaderingen, 
in 2018 is duidelijk geworden dat de Stichting een serieuze 
gesprekspartner is als het om de ontwikkeling van het 
Manpadslaangebied gaat. In februari hebben we een gesprek gehad met 
de toenmalige wethouder Sebastiaan Nieuwland. In augustus hebben we 
gesproken met de nieuwe wethouders Annelies van der Have en Nicole 
Mulder. Daartussenin hebben we een kennismakingsgesprek gehad met 
de nieuwe burgemeester, Astrid Nienhuis.  
 
De gesprekken met de nieuwe collegeleden waren in onze ogen 
hoopvol. De wethouders gaven aan een verzoek te hebben gedaan bij 
de provincie om het Manpadslaangebied onderdeel te maken van het 
Natuur Netwerk Nederland. Als het gebied een NNN status krijgt zijn er 
veel mogelijkheden om de financiering voor de natuur ontwikkeling te 
krijgen. We zullen ze hierop kritisch volgen. 
 
 
 

4. Ontwikkelperspectief Binnenduinrand 
 
Politiek van belang is dat de regiogemeenten in Zuid-Kennemerland in 
2018 de ontwerpversie van het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand ter 
visie hebben gelegd. In dit document spreken ze zich uit voor het 
versterken van het groen en tegen het rommelig en visieloos volbouwen 
van de groene zones langs de duinen. In dit document wordt ook het 
Manpadslaangebied als voorbeeld genoemd.  
In een zienswijze hebben wij ons positief geuit over het 
ontwikkelperspectief en aangegeven dat het Manpadslaangebied een 
voorbeeldgebied zou kunnen zijn voor de in het ontwikkelperspectief 
gepresenteerde visie.  
 
 

5. Evaluatie beleidsplan 2018 
 
Het beleidsplan werd vastgesteld door het bestuur in februari 2018 en 
gepubliceerd op de website. In het beleidsplan geven we een kort 
overzicht van wat er de laatste 15 jaar is gebeurd en welke onderzoeken 
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en plannen er zijn geweest. Daarnaast is aangegeven welke doelen we 
in 2018 wilden bereiken. 
 
Al dan niet bereikt uit het actieplan 2018: 

- Het aantal donateurs en gift gevers is op 70 blijven steken, het doel 
was 100. Gezien het feit dat vorig jaar een ‘jaar in de luwte’ was, 
tillen we hier niet te zwaar aan. Dat is ook de reden dat we geen 
bijeenkomst hebben georganiseerd. 

- We hebben nauwgezet de politieke besluitvorming gevolgd en 
proberen te beïnvloeden. We hebben het idee dat we door de 
politiek als een serieuze partner worden beschouwd. 

- We hebben regelmatig de pers gehaald en onze website wordt 
goed gelezen.  

- De Nieuwsbrief is 5 keer in de verslagperiode verschenen en wordt 
door bijna alle ontvangers geopend en dat is een hoge respons. 

- Voorbeelden voor beheercoöperaties uit het land hebben we nog 
niet fysiek bezocht, maar wel verkend.  

- We hebben financiële expertise ingeschakeld en een visie 
ontwikkeld op de financiering van het Natuurpark  

- We hebben samen met de Historische Vereniging de 
mogelijkheden voor woningbouw in Heemstede onderzocht en zijn 
tot de conclusie gekomen dat er om de doelstelling voor de 
gemeente te halen geen woningen gebouwd hoeven te worden op 
het Manpadslaangebied 

- We zijn begonnen met voorbereidingen voor een bijeenkomst in 
het kader van de Statenverkiezingen in maart 2019. Deze zal 27 
februari plaatsvinden 
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6. Financieel jaarverslag 
 

 
Balans 

 
ACTIVA   PASSIVA   

Liquide middelen € 1.177 
Eigen 
vermogen € 1.177 

Vlottende activa € 0   
Vaste activa € 0   
Totaal € 1.177 Totaal € 1.177 

 

 

Baten en Lasten en Begroting 

Baten en Lasten   Begroting 2018 

januari - december 2018    
Uitgaven bedrag 

  

Uitgaven bedrag 
Bestuurskosten €97  Onkosten bestuur € 0 

Beheer kosten € 0 Beheer kosten € 0 

Bankkosten € 119 Bankkosten € 119 

    

  Drukwerk € 450 

  Adviseurs € 500 

    

  Affiches lokale kranten € 220 

  Huur informatieavonden € 600 

Domein naam Strato € 5   

    

    

    

  totaal uitgaven € 1.889 

    

overschot € 797   

totaal € 221 totaal € 1.900 

    

Inkomsten bedrag Inkomsten bedrag 
donaties 2018 € 1.018 donaties 2018 € 1.900 

    

totaal € 1.018 totaal € 1.900 
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Toelichting op de Balans en de Baten en Lasten 

 
De Stichting bezit geen vlottende of vaste activa. De Stichting heeft geen 
uitstaande langlopende of kortlopende leningen. De enige middelen die 
de Stichting ter beschikking heeft zijn donaties. De bestuurders hebben 
in de verslagperiode geen vergoeding voor hun werkzaamheden 
ontvangen.  
 
De balans en de Baten en Lasten zijn opgesteld in euro’s. 
De Stichting heeft geen personeel in dienst. 
 
Er is door de betrekkelijke rust op het Manpadslaangebied een 
overschot. Dit zullen we gebruiken voor promotiemateriaal en het 
organiseren van één of twee bijeenkomsten in 2019. 
 
 
 

7. Samenstelling bestuur  
 
 
Het bestuur bestond tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 uit:  
Maria Wiebosch-Steeman, voorzitter 
Leon de Laat, vicevoorzitter 
Hans Limper, secretaris 
Martijn Siereveld, penningmeester 
 
De Stichting werd belangeloos geadviseerd door Tjeerd Kampstra. 
 

 


