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DOELSTELLING  

In de vorige aflevering van "DE STRANDLOPER" was een enquêteformulier  
ingesloten welke betrekking had op de doelstelling van onze vereniging. De vraag-
stelling kwam in het kort neer op het volgende: Blijven we ons alleen bezig  
houden met de bescherming van de natuur of gaan we ons ook mengen in allerlei 
milieuzaken? 

Onze secretaris ontving een redelijk aantal van deze formulieren terug. Deze 
uitslag gevoegd bij de reacties die tijdens de jaarvergadering naar voren kwamen,  
kunnen we een goed beeld krijgen van wat de leden voor ogen staat. 

Eén lid vestigde de aandacht op de geluidshinder door vliegtuigen. 
Eén lid wilde de praktische dierenbescherming ter hand nemen. 
Eén lid vroeg het bestuur kennis te nemen van het gevaar van gefluorideerd 
water. 
Een klein deel van de leden zou het werkterrein graag uitgebreid zien 
tot alle milieuzaken en hiervoor de statuten en naam van de vereniging 
aanpassen. 
Een klein deel van de leden zou de oprichting willen bevorderen van 
een aparte actiegroep voor milieubeheer vanuit de vereniging. 
Het grootste deel van de leden vindt dat onze taak in de eerste plaats 
op natuurbehoud ligt. Men is bang dat we als vereniging dan te veel op 
zijpaden terecht komen. Ook wordt er aan getwijfeld of we wel met elkaar 
voldoende deskundigheid ten opzichte van andere zaken kunnen opbrengen. 

Als bestuur hebben we alle reacties op een rijtje gezet en uitgebreid  
besproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat het goed is het merendeel van  
de leden in hun opvatting te volgen. We zullen dus aan onze doelstellingen  
geen uitbreiding geven t.o.v. het milieu in het geheel. Wel willen we het begrip 
natuurbehoud niet al te beperkt opvatten. We hebben dit tot nu toe ook niet  
gedaan. Zaken die zijdelings met het behoud van de natuur te maken hebben,  
zoals bestemmingsplannen, bespuitingen enz. zullen we met aandacht blijven  
volgen. 

Het bestuur wil de leden opwekken met ons mee te denken en mee te doen. Als  
u iets signaleert dat niet in de haak is, iets tegen komt dat fout dreigt te  
gaan, geeft het ons dan door. 

Laten we met elkaar proberen het informele en slagvaardige karakter van de 
vereniging te handhaven. 
 

Namens het bestuur 
W. Baalbergen, Voorzitter 

 
Onze oud-plaatsgenoot Dr. J. Verwey uit Schoorl, die ons  
zo bereidwillig heeft geholpen bij het samenstellen  
van het boekje over de vogels van Noordwijk, zou graag  
in het bezit komen van oude afleveringen van "De Strand- 
loper". 
Mocht iemand soms dubbele exemplaren bezitten of geen  
prijs stellen op de in zijn bezit zijnde exemplaren, dan  
hoor ik dat graag even. 
Tussen haakjes. Aan bovengenoemd boekje wordt hard door  
de drukker gewerkt. We hopen dat het met enkele weken kan  
verschijnen. Maar daar hoort u nog nader van. 

 
W. Baalbergen 

 
 




