
1 
 

 

 

JAARVERSLAG STICHTING 

MANPADSLAANGEBIED 2019 

 

 

 

Februari 2020  



2 
 

Inhoud 
Activiteiten om de doelstelling te bereiken ...................................................................................... 45 

Publiciteit ......................................................................................................................................... 45 

Internet en sociale media .................................................................................................................. 45 

Overige betrokkenen in het gebied ................................................................................................... 56 

Contacten met de politiek ................................................................................................................. 56 

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand ............................................................................................. 56 

Financieel jaarverslag 2019 ............................................................................................................... 56 

 

  

  



3 
 

Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van de Stichting Manpadslaangebied 
 
Met voortdurende inzet probeert het bestuur van de Stichting politiek en andere 
geïnteresseerden in het gebied te bewegen om te kiezen voor een groen en recreatief 
Manpadslaangebied zonder woningen. Ons doel is en blijft het in stand houden en 
versterken van het open en groene karakter met respect voor de cultuurhistorische, 
landschappelijke en ecologische waarden. 
 
Op 27 februari hebben we voorafgaand aan de verkiezingen voor Provinciale Staten een 
discussieavond gehouden met kandidaat Statenleden van VVD, CDA, PvdA, GL en D66. De 
provincie kan gebieden zoals het Manpadslaangebied aanwijzen als onderdeel van Natuur 
Netwerk Nederland (NNN). Hiervoor zou de provincie nog veel hectares moeten vinden. 
Volgens ons is het Manpadslaangebied buitengewoon kansrijk als nieuw natuurgebied, 
omdat het grenst aan drie NNN-gebieden: Leyduin, Huis te Manpad en het Groenendaalse 
Bos.  
 
Onze donateurs en anderen houden we via nieuwsbrieven op de hoogte van de activiteiten 
van het bestuur. Het gemeentebestuur heeft in 2019 niet duidelijk gemaakt wat zij vindt dat 
er in het gebied mogelijk en wenselijk is. Dat betreuren we, want wij zouden liever vandaag 
dan morgen meedenken en meewerken aan een groen Manpadslaangebied. 
 
Maria Wiebosch-Steeman, 
Voorzitter 
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Activiteiten om de doelstelling te bereiken 

2019 was wederom mede door het uitblijven van besluitvorming in het gemeentebestuur 
van de gemeente Heemstede een rustig jaar. In het voorjaar hebben we onze financiële 
onderbouwing voor een groen en onbebouwd Manpadslaangebied naar buiten gebracht en 
hebben we ingesproken in de commissie. Dit heeft helaas geen direct effect gehad.  
In de rest van het jaar is het Manpadslaangebied niet op de bestuurlijke agenda geweest, het 
gemeentebestuur is achter de schermen in gesprek met de projectontwikkelaars die de 
grond bezitten. Door het onverwachte overlijden van de contactpersoon Willem Meuwese in 
december 2019 staan deze gesprekken, voor zover ons bekend, ook op een laag pitje.  
 
Voor onze communicatie naar buiten en ons optreden in commissievergaderingen kunnen 
we als bestuur rekenen op een aantal vrijwilligers dat ons adviseert. Dit stellen we zeer op 
prijs omdat deze vrijwilligers met goede suggesties komen over inspraak en vervolgstappen. 
 
De voorgenomen excursie met onze donateurs naar een gebied waar we inspiratie kunnen 
opdoen is wel opgenomen in ons beleidsplan, maar nog niet gerealiseerd. 
 

Publiciteit 
Om onze Stichting meer bekendheid te geven zijn er in 2019 een aantal keren ingezonden 
stukken geplaatst bij de lokale kranten door bestuurders van onze stichting en anderen. 
Deze stukken hadden mede als doel het realiseren van snellere besluitvorming door het 
gemeentebestuur. 
De bijeenkomst voorafgaand aan de Statenverkiezingen op 27 februari heeft veel publiciteit 
opgeleverd. Er was veel belangstelling: Er waren ongeveer 100 mensen.  
 

Internet en sociale media 
Er is een website en facebook pagina waarop onregelmatig berichten worden geplaatst. Dat 
wordt gedaan door onze vrijwilliger Marlijn de Vries. 
In 2019 is er vijf keer een nieuwsbrief verschenen. 
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Overige betrokkenen in het gebied 

De banden met de historische vereniging zijn goed. Regelmatig bezoekt een van de leden 
onze vergaderingen om de uitwisseling van ideeën en werkzaamheden goed op elkaar af te 
stemmen. 
 
In 2019 is er een eerste gesprek geweest met de Stichting Huis te Manpad over haar wensen 
voor de invulling van het gebied rond de Manpadslaan.  
We hebben de contacten vastgehouden met Landschap Noord-Holland (LNH). In september 
zijn we te gast geweest bij de informatiemiddag van LNH in Leyduin. 
Met de bewoners van de Manpadslaan zijn de banden weer aangehaald en we hebben 
geïnventariseerd wat nu hun wensen en gedachten zijn voor het Manpadslaangebied. Dat 
gesprek wordt in 2020 voortgezet. 
 

Contacten met de politiek 
Een aantal keren is er informeel contact geweest met Statenleden en gemeenteraadsleden.  
Met ambtenaren van de provincie Noord-Holland is gesproken over onze wensen en hoe het 
beleid van de provincie ons mogelijk kan helpen onze doelstellingen te verwezenlijken. De 
provincie ziet potentie voor het gebied mits de gemeente een duidelijke visie voor het 
Manpadslaangebied presenteert. 
Wanneer informatie of besluitvorming over het Manpadslaangebied aan de orde is in 
vergaderingen van de commissie ruimte van de gemeente bezoeken we deze en spreken we 
in over de voorliggende stukken. 
 
On te horen of het mogelijk is bedrijfsterreinen te vinden in Hillegom of Lisse voor bedrijven 
die misschien weg willen uit het Manpadslaangebied, hebben we contact gezocht met de 
politiek aldaar. Die mogelijkheid blijkt reëel. Het is kansrijk om op de leeggevallen plekken 
huizen te bouwen onder het principe “rood voor rood” 
 

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand 
De besluitvorming over het ontwikkelperspectief Binnenduinrand door de zes gemeenten 
van Kennemerland heeft lang op zich laten wachten en is uiteindelijk in december door alle 
gemeenten vastgesteld. Wachten is nu op het uitvoeringsprogramma. Dat biedt goede 
kansen voor het Manpadslaangebied. 
 
 

Financieel jaarverslag 2019 
 

Baten en Lasten 

Januari - December 2019  

Uitgaven bedrag 
Vergoeding bestuur € 0 

Beheer kosten € 0 

Bankkosten € 132 

  
Drukwerk € 133 
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Huur gemeentehuis € 272 

fotos manpad € 130 

ODE decentraal € 35 

website  € 48 

domeinnaam strato € 5 

totaal uitgaven € 755 

  
overschot 2019 € 880 

totaal € 1.635 

Inkomsten bedrag 
donaties 2019 € 455 

extra donaties ivm feest € 1.180 

totaal € 1.635 

    

 
 
 


