Dorpsoverleg Benthuizen sprak met wethouder Kees van Velzen
Op woensdag 20 september jl. heeft het Dorpsoverleg Benthuizen een gesprek gehad met Kees van
Velzen en de betrokken gebiedsadviseurs. Het gesprek omvatte een aantal onderwerpen die spelen in
Benthuizen.
Gesproken is onder andere over de HALschool (school met de Bijbel) waar op initiatief van het
Dorpsoverleg een verzoek is ingediend om deze school in de oorspronkelijke situatie tot gemeentelijk
monument te benoemen. Dit proces loopt inmiddels bij de Erfgoedcommissie.
Ook is gesproken over de snelheid op de Bentwoudlaan en in de Dorpsstraat waar 30 km zones zijn.
De gemeente gaat voor met name de Bentwoudlaan verder kijken op welke wijze zij kan bevorderen
dat de 30km toch wordt nageleefd.
Bentlanden II zal te zijner tijd een woningbouwlocatie worden waar ook de Bredeschool een plek zal
krijgen. Het Dorpsoverleg pleit voor het bouwen van woningen voor met name starters en ouderen uit
Benthuizen zelf. Dit heeft zij eerder in een brief aan het college verzocht.
Gevraagd is om het ondernemerschap van Het Dorpshuis ‘ de Tas’ te steunen doormiddel van een
financiële bijdrage van de gemeente. Door de wethouder is aangegeven dat hij daar al enige tijd mee
bezig is om hier een goed beleidsvoorstel voor te maken. Hij is voornemen om voor alle dorpshuizen
en wijkcentra binnen de gemeente met dezelfde functies, onder bepaalde voorwaarden financiële
middelen te verstrekken om een goede exploitatie mogelijk te maken.
Het Dorpsoverleg heeft verder gepleit voor het aanleggen van een voetpad langs de Bentwoudlaan ter
hoogte van de Bentlanden naar de Hil. Dit uit veiligheidsoogpunt voor met name kinderen die daar
sporten.
Het Dorpsoverleg zal ook medio oktober bij alle bewoners een enquête thuis bezorgen, die overigens
ook digitaal te raadplegen zal zijn Met deze enquête hoopt het Dorpsoverleg steun te krijgen voor het
maken van een toekomstvisie voor het dorp, waarbij de belangen van de bewoners voorop zal staan.
Heeft u punten om te bespreken voor het Dorpsoverleg dan kunt u ons mailen
info@dorpsoverlegbenthuizen.nl

