BURGERJAARVERSLAG 2013

PROJECTEN

Het burgerjaarverslag heeft een nieuw jasje gekregen, helemaal passend bij deze tijd. In een beknopt overzicht neem ik u in vogelvlucht
mee terug naar een aantal projecten en cijfers uit 2013. Projecten
waarin inwoners konden meedenken en meebepalen. Maar ook projecten die op initiatief van inwoners zijn ontwikkeld én gerealiseerd.
Hetty Hafkamp, Burgemeester

van inwoners en
gemeente samen

Bijna vierhonderd inwoners adviseren over Dorp en Duin
Via de tijdelijke website dorpenduin.nl konden inwoners in april 2013 hun mening geven
over de plannen en modellen voor de Egmonden. De site trok 1.878 unieke bezoekers.
Bijna vierhonderd inwoners adviseerden de gemeente over Dorp en Duin: waar kunnen
de voetbalvelden, tennisbanen en de sporthal komen, waar kunnen nieuwe woningen
worden gebouwd en waar komt of blijft natuur. Het advies van de inwoners was één van
de bouwstenen van het raadsvoorstel, dat in november 2013 is vastgesteld.

Gastvrij parkeerbeleid

In 2013 heeft de gemeenteraad het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. Een van de onderdelen
is een dagkaart die in de hele gemeente geldig is. De wens voor de dagkaart kwam naar voren
tijdens overleggen met raads- en commissieleden, wijkverenigingen, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties. Voor de inhoud van het parkeerbeleid heeft de
gemeente uitgebreid gesproken met betrokken partijen zoals ondernemersverenigingen,
wijkverenigingen en Koninklijke Horeca Nederland.

Sociaal platform KopjeSuiker
Het bekende kopje suiker, wie kent het niet? Het was vroeger dé manier om contact te maken met
uw buren en hulp te vragen als het nodig is. Dit bracht de dorpsraden van de drie Egmonden op
het idee om het kopje suiker weer nieuw leven in te blazen in de gemeente Bergen. KopjeSuiker is
het digitale buurtplatform voor de hele gemeente, zie het als een soort virtueel dorpsplein.
Oproepjes plaatsen en reageren gaat heel eenvoudig. Meld u aan via www.kopjesuiker.org/bergen.

Joods monument onthuld

Donderdag 29 augustus 2013 werd een nieuw monument onthuld op de algemene begraafplaats in Schoorl. Het
monument herinnert aan drie Joodse ingezetenen van Schoorl: Louis de Kadt en Sonja Rita de Kadt-Swaap (resp.
29 en 22 jaar, vermoord in Auschwitz) en Philip Mok (22 jaar, vermoord in Sobibor). Het monument was een initiatief van mevrouw Pronk-Udvarhelyi en meneer Timans, beiden inwoners uit Schoorl.

Kruidenbuurt in Bergen

Het riool in deze buurt uit de jaren ‘60 wordt vervangen; een mooi moment om de Kruidenbuurt gelijk opnieuw in te
richten. De bewoners konden in 2013 hun wensen voor de wijk aangeven, waarna de plannen op een aantal punten
zijn aangepast. Behalve nieuwe riolering, komt er ook een nieuw groenplan en worden er extra parkeerplaatsen
aangelegd in de wijk.
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