BURGERJAARVERSLAG 2015
Ook in 2015 hebt u kunnen meedenken en meebepalen over diverse
projecten van de gemeente. In dit overzicht ziet u de hoogtepunten en
de cijfers van onze dienstverlening.

Hetty Hafkamp, Burgemeester

Projecten van inwoners en gemeente samen
Visie Dorpshart Schoorl
Schoorl heeft behoefte aan een impuls. Daarvoor is een visie ontwikkeld, waarin
de gemeente ontwikkelingen mogelijk wil maken en stimuleren. Tijdens een druk
bezochte informatieavond op 30 november informeerde Odile Rasch inwoners en
ondernemers over de plannen. En ondernemers uit het Kopteam Schoorl vertelden hoe zij het winkelcentrum willen neerzetten als het duindorp van Nederland.
Het is de bedoeling dat de Visie Dorpshart Schoorl in 2016 ter inzage komt te
liggen en daarna door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Als alles goed gaat,
kan dan in 2017 met de herinrichting van het centrum worden begonnen.

Aantal inwoners
1-1-2016

29.950

1-1-2015

30.006

Publiekstuin Oude Raethuys

Met een knip van de schaar opende wethouder Peter van Huissteden vrijdag
26 juni de publiekstuin bij het Oude Raethuys in Bergen. Deze tuin is ontstaan
dankzij allerlei ideeën, enthousiasme, geld en andere bijdragen van diverse
mensen en organisaties. De bewonersvereniging Bergen Centrum stelde ook
geld beschikbaar voor vijf banken, waarop iedereen lekker kan zitten om van
het uizicht te genieten. En een inwoner schonk een bijzondere bank, ter nagedachtenis aan zijn dochter. De boombank kreeg een prachtige plek in de tuin.

Twitter @gemeentebergen
Aantal volgers:
Aantal tweets:

1.546
1.122

Bomenbeleidsplan

De gemeente heeft in 2015 een nieuw bomenbeleidsplan ontwikkeld. Bomen met een
diameter van minder dan 20 centimeter mogen voortaan zonder kapvergunning worden
gekapt. In eerste instantie werd er een ruimere maat voorgesteld. Tijdens de inspraak bleek
dat hier weinig draagvlak voor was. In veel zienswijzen werd aangegeven dat hierdoor het
groene karakter van de gemeente zou worden aangetast. Na een gesprek met de wijkverenigingen is toen besloten voor een diameter van twintig centimeter.

4.311 likes

Fusie voetbalverenigingen

In zowel Egmond als Bergen gaan de voetbalverenigingen fuseren. BSV en Berdos spelen vanaf het
seizoen 2016-2017 verder als v.v. Bergen. In Egmond gaan Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert verder
zodra de nieuwe locatie definitief is. De fusies zijn in nauw overleg met de voetbalverenigingen tot stand
gekomen en uiteindelijk hebben ook bijna alle leden hiermee ingestemd. Wethouder Peter van Huissteden
ondertekende namens de gemeente de bijbehorende officiële stukken.

Dorpsgesprekken

Burgemeester Hetty Hafkamp heeft met zeven dorpsgesprekken de hele gemeente bezocht. Inwoners en ondernemers
konden er informeel met haar praten en aangeven wat ze bezighoudt. Er werd goed gebruik van gemaakt en het was voor
sommigen een kans om iets voor elkaar proberen te krijgen. Zoals Emmy Beekman, die namens een aantal ouders een
warm pleidooi hield voor een peuterspeelzaal in Groet. Deze werd gesloten doordat er te weinig peuters waren, maar
inmiddels was er wel een wachtlijst ontstaan in Schoorl. Wethouder Jan Mesu (onderwijs) is toen in gesprek gegaan met
Forte Kinderopvang en het schoolbestuur. Met als resultaat: er is weer een peuterspeelzaal in Groet!

Mooi Bergen

Inwoners en ondernemers uit Bergen kwamen in 2015 twee keer bij elkaar om samen na te denken over de inrichting van de openbare
ruimte in het nieuwe centrumplan Mooi Bergen 2.0. Wat is goed en wat niet? Wat is ‘shared space’ en zou dat kunnen werken voor
Bergen? De tweede avond in december gingen de deelnemers tijdens een workshop aan de slag met schetsen van terrassen, groen,
parkeren van auto’s en fietsen, bevoorrading en de bus. Een ontwerper en verkeerskundige hielpen hierbij. Ook in 2016 volgen nog
twee meedenk- en meetekensessies.

CIJFERS 2015
Contact met de gemeente
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telefoongesprekken
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baliebezoeken

641.357
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Ingediende klachten
Bij de gemeente:
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websitebezoeken

zaken geregeld via website

Ingediende bezwaarschriften
Algemene kamer:
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omgevingsvergunningen Wabo

35

handhavingsbesluiten

Sociale kamer:
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