Omgevingsvisie gemeente Bergen
Resultaten participatie avond
kernen Bergen en Bergen aan Zee
Dinsdag 25 februari 2020
Locatie Ruïnekerk
19.30 – 22.00 uur
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1.

Natuur, Landschap, Ruimtelijke Kwaliteit

“Aanpassingen aan de omgeving mogen alleen als deze
bijdragen aan het landschap en de variatie van de natuur”
Dit betekent dat:
1.1. nieuwe bebouwing goed in het landschap moet passen
1.2. bij nieuwe bebouwing ook geld opzij gezet wordt voor het herstel van de biodiversiteit
(=variatie van de natuur)
1.3. belangrijke kenmerken in ons landschap behouden blijven, zoals dijken, duinen, duinbeken,
verkavelingspatronen en weidegebied
1.4. kenmerkende historische gebouwen beschermd worden
1.5. archeologie in de bodem zichtbaar wordt gemaakt
1.6. voormalig agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt, tenzij ze van cultuurhistorische
waarde zijn
1.7. dat het dorpse karakter wordt behouden

inbreng aanwezigen:







eens maar niet in beton gegoten. Bij uitzondering en bij groot maatschappelijk belang
kan hiervan worden afgeweken
o toelichting: wel afwijken kunnen, wel randvoorwaarden daaraan
behoud de karakteristieke bebouwing. Denk de Haaf
wat gebeurt er met het land van de boeren die stoppen? wordt dat natuurgebied of
gestreefd naar biologisch beheer
1.1 / 1.7 waarheden als een koe. 1.5 is niet van toepassing. Geheel eens verder over de
tot nu toegepaste werkwijze en denkrichting
Herbestemming moet altijd met visie op het erf en de omgeving en in samenwerking met
landschapsarchitecten
Stellingen 1.1 / 1.7 mee eens. Hoe zit het met bomenkap Schoorlse duinen.
o Toelichting: minimaal handhaven groen. Ook tuinen een tegeltax. Bomenkap is een
aanslag voor het aanzien van het dorp. Karakteristieke beeldbepalende bomen
meenemen in plannen. Alle bomen zijn belangrijk. Geldt ook voor historische gebouwen
en mooie terreinen, wegen. Gaat om de gehele gebouwde omgeving. DNA van het dorp
behouden. Ziel van het dorp niet verkwanselen. Geen catalogus woningen meer.






Behoud de maatvoering van de bebouwing in de dorpen
Het historisch karakter, het groen, en het karkater zoals door van Rheenen bedoeld
Grijs water in elke woning
Slopen is in dit dorp veel te makkelijk, waak voor eenvormigheid
o








Toelichting: op relatief kleine percelen worden kasten van woningen gebouwd. Snap niet
dat dat mag

Beschermen dorpskarakter is breder dan handhaven van monumenten
Eens biodiversiteit is letterlijk van levensbelang voor de mens
1. Helemaal mee eens
Eens, meer aandacht voor de dorpsgezichten. Te snel gesloopt.
Ook tuinen behoren tot groen cultureel erfgoed
Rekening houden met de gevolgen natuurbranden en de gevolgen hiervan
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2.

Niet hele kernen meer ontruimen. Groen goed in balans brengen, daarmee houdt je
rekening met de veiligheid en overslag.

Cultuurhistorische bebouwing dient niet gesloopt te worden zonder voorafgaand
onderzoek en vergunning
Helemaal mee eens
Uitbouwen natuur met aandacht / respect voor cultuurhistorie en archeologie
Open en kleinschalig polderlandschap behouden en versterken
Opm.
o Ja, meen eens
o 2. Ja
o 3. Ja
o 4. Ja
o 5. Niet per se
o 6. Ja
o 7. Ja, mee eens
Landschap is van groot belang. Historische gebouwen behouden ( ruinekerk). Dorps en
geen groot winkel centrum
Polderlandschap: gemeentelijke structuurvisie landelijk gebed bergen 2010-2020; het
conserverend beleid inzake natuur- landschapswaarden continueren; openheid en
agrarisch karakter behouden en herstellen. Middeleeuwse bedijkingen en
droogmakerijen Bergermeer en Egmondermeer accentueren; natuurontwikkeling en
agrarisch natuurbeheer bevorderen; gemeentelijk landschapsplan 2011; geen
verschillende visies voor het polderlandschap van Schoor, Bergen en Egmonden.
Duingebied: behouden en versterken van de natuurwaarden primair; verdroging
tegengaan en vergroting van de zoetwaterbel bevorderen; overwegend alleen wandelen
en fietsen toestaan als recreatief medegebruik; geen zonnepanelen en windmolenparken
n het duingebied

Wonen en voorzieningen

“Er is een woningtekort, daarom is het belangrijk dat er
gebouwd gaat worden”
Dat betekent dat:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

open ruimten in de dorpen bebouwd mogen worden
er mag worden gebouwd in het landschap aan de randen van de dorpen
er nooit midden in de natuur wordt gebouwd
er hoogbouw in het centrum mag komen om in de woonbehoefte te voorzien
grote percelen gesplitst mogen worden om extra woningen te bouwen
er meer woningen moeten komen voor jongeren en starters
er meer woningen moeten komen voor ouderen
het aantal te bouwen woningen wordt bepaald door de vraag naar woningen
zonder nieuwe woningen de voorzieningen, zoals winkels, buurthuizen, etc., onder druk staan

inbreng aanwezigen:
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Ruimte voor sociale woningbouw
Zeker eens. Aanvulling 2.6 meer betaalbare woningen. 2.4 niet hoger dan huidige
bouw
Opm.
o 1. Ja
o 2. Nee
o 3 mee eens
o 4. Nee
o 5. Ja
o 6. Ja
o 7. Ja
o 8. Ja
o 9. Nee
Allen bouwen binnen de kernen, niet in het buitengebied
o Toelichting: misschien is het nodig om mensen te behouden. Korte termijn denken
over 20 jaar zijn de mensen dood. Je zal iets moeten. Nooit wijken in het
buitengebied. Wat doe je met gronden van boeren die stoppen, blijft dat zo of
gebruiken voor woningbouw. Vliegveld Bergen voor woningbouw. Sociale woningen
nu niet meer betaalbaar, hoe houd je dit betaalbaar en niet alleen maar duurder.
Conclusie: Kleinschaligheid behouden en het dorpskarakter



















Opm.
o 2.1 nee,
o 2.2 nee
o 2.3 ja
o 2.4 geen hoogbouw
o 2.5 nee
o 2.6 nee
o 2.8 nee
Nee, het uniek open duinrandlandschap met doorzichten moet behouden blijven.
Uniek landschapsvorm voor de toekomst behouden en waar Bergense bewoners
trots op kunnen zijn in 2050.
Stop met bouwen van dure woningen
Woningbouw de diepte in. Niet in de hoogte
o Toelichting; denk ook na over ondergronds bouwen
Ook sociale woningbouw kan op een mooie manier gebeuren. In het verleden teveel
lelijke bouw.
Meer woningen voor ouderen en jonge starteers
Behoud dorpse karakter
Woningaanbod moet? voor behoeftes die heersen. Goede ouderen woningen die
eenvoudig om te bouwen zijn voor jonge gezinnen nadat de boomers zijn
uitgestorven.
Het lelijke deel van het centrum moet tegen de vlakte, daar is misschien ruimte voor
stijlvolle nieuwbouw
Betaalbare woningen voor jongeren
Percelen niet splitsen
Zeer belangrijk. Geeft de zomerhuizen vrij. D.w.z. laat starters daarin wonen.
Daarmee los je in een klap de woningnood op.
Mensen komen naar Bergen / Schoorl omdat het een mooi dorp is. Belangrijk om dat
te behouden.
Intensieve aandacht voor de voorgestelde beleidsadviezen aangaande de
instandhouding en ontwikkeling van de cultuurhistorische identiteit van de dorpen.
Woningbouw liefst binnen de stedelijke omgeving of desnoods aan de buitenrand
van de gebouwde omgeving
Kleine woningen voor starters en senioren ( leeftijdsbestendig)
4








Het woningtekort kan in Bergen niet worden opgelost. Nu niet en in de toekomst niet
tenminste zolang het omringende groen groen blijft.
Tiny houses
Het karakter van de dorpen behouden. Geen hoogbouw. Niet inde natuur bouwen.
Wel aan de randen
Open structuur behouden. De bebouwde kom uitbreiden, niet meer 15 m hoog. Meer
woningen voor ouderen i.v.m. doorstroming
Voldoende buurthuizen
Hoogbouw past niet in de gemeente
o Toelichting: je kan het maar een keer verknallen: daarmee dorpse karakter
aangetast, hele dorpsgezicht verandert, maximaal 2 a 3 lagen, en niet hoger dan nu.












3.

Bouw slim binnen de kernen, gebruik inbrei op intelligente manier en mix van
woonvormen
“scheef” wonen aanpakken
Hoogbouw als noodzakelijk kwaad om verdere uitbreiding buitengebied te
voorkomen
Bouw groen en duurzaam ( denk aan gevel en dakbeplanting)
Hoogbouw hoort niet in de kernen van gemeente. Flats Bergen aan Zee en Egmond
aan Zee zijn?. Vaste bouw hoogte afspreken en karakter straten niet aantasten.
Goede bestuurders regelen dit het beste via gemeente wetten. Niet opschuiven naar
Alkmaar. Bergen heeft een groot aantal ouderen. Overweeg nieuwe samenwoon
projecten dicht bij het centrum die best wat hoger mogen worden.
Lange leegstand tegengaan
Heel zorgvuldig mee omgaan. Houd Bergen mooi
Open ruimte hoort bij karakter gemeente. Inbreilocaties moeten groen en pleinen
ontzien.
Doorzichten tussen bebouwing moet blijven

Welzijn, Sociaal

“Bewoners moeten meer met elkaar in contact kunnen
komen. Daarom moeten er meer ontmoetingsplekken
komen”
Dat betekent dat:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

de openbare ruimte aantrekkelijker wordt voor ontmoetingen tussen bewoners
de openbare ruimte voor iedereen bruikbaar blijft.
openbare ruimten niet automatisch ook beschikbaar zijn voor horeca en winkels
elke wijk een beweegtuin en een ontmoetingsplek heeft
voorzieningen zoals bibliotheek, zwembad, school blijven bestaan zolang hier
behoefte aan is
3.6 bij het realiseren van woningbouw t ook gelijk de openbare ruimte wordt ingericht
3.7 inwoners dichtbij huis sporten en kunnen bewegen
3.8 culturele voorzieningen zoveel mogelijk centraal in het dorp / de wijk staan.
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inbreng aanwezigen:








Het merendeel van de bewoners op dit moment leidt leven achter hekken en / of
caféterrassen
De inwoners moeten afspiegeling zijn van dwarsdoorsnede samenleving. Voorzieningen
moeten zich daartoe verhouden
Stimuleer kunst en cultuur. Bouw atelierwoningen. Behoud culturele plekken, zoals
kunstenaarshuizen, ateliers en schrijvershuizen.
Opm.
o 1. Eens
o 2. Ja
o 3. Ja
o 4. Ja
o 5. Ja zeer belangrij
o 6. Ja
o 7 ja
o 8. Ja
Realiseren zwembad. Openbare ruimte, zeker realiseren voor ontmoetingsplek voor
bewoners
Een grote zaal voor bijeenkomsten
o Toelichting: waarom zorgen mensen niet zelf dat ze iets vinden aan accommodaties.
Meer buurthuizen is meer betrokkenheid bij de buurt. Gemeente moet dit overlaten aan
het initiatief van de wijk zelf.







Bergen is een “kakkersdorp” aan het worden. De samenstelling is ongewenst veranderd.
Grote huizen en SUV’s
Minder winkels en horeca, meer cultuur. Bescherming van rester3nde culturele en
historische elementen, zoals ruinekerk, Oude Hof en museum Kranenburg
Behoud het groen in het dorp
Heeft geen prioriteit. Bestaat al voldoende
Niet nodig denk ik. 3.5 moet blijven. Bewoners moeten ook met elkaar in contact komen
door samen vrijwilligerswerk te doen.
o Toelichting: activiteiten ontplooien zoals Blauwe Reiger, kan met bewoners van
verzorgingshuizen gaan wandelen en zo voort. Komt over alsof de gemeente alles gaat
organiseren.
Botenclub Bergen krijgt moeilijk een vergunning, terwijl dit ook sociale ontmoeting is.







3.1 niet belangrijk
Wijkwethouders moeten weer een (grotere) rol gaan spelen als aanspreekpunt.
Activiteiten die sociale cohesie stimuleren steunen ( materieel en immaterieel)
Een zelfredzame en samen redzame samenleving
Mantelzorg faciliteren en ondersteunen
Alle wijken dienen speelruimte voor kinderen in diverse leeftijdsgroepen te hebben.
o Toelichting: in het centrum ontbreekt een speelruimte. Samen met het dorp/wijk, doe het
niet van bovenaf. Peuters hebben weinig voorzieningen. Openbaar groen belangrijk voor
het geven van ruimte aan speeltoestellen. Doelgroep wisselt dus niet in beton gieten.







Zorg voor goede voorzieningen voor gezinnen, zwembad, speeltuin, fietspaden
Hangplekken voor ouderen
Kernen zijn dusdanig klein in gemeente dat cultuur en clubs op centrum locatie in de
kernen
Veel groen en sportfaciliteiten. Niet nog meer middenstand in de openbare ruimte. Veel
cultuur.
Functioneren Jeugdhonk en plannen voor een optimale begeleiding door de gemeente;
meer kansen voor ouderen om elkaar ongedwongen te ontmoeten
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4. Klimaat & Duurzaamheid

“We zijn allemaal verantwoordelijk voor een gezonde
omgeving. Dit betekent dat iedereen meedoet met het
terugdringen van CO2-uitstoot, het scheiden en recyclen van
grondstoffen en het vergroenen van de tuin.”
Dat betekent dat:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

we onze huizen en gebouwen isoleren
we meer gebruik maken van openbaar vervoer, fiets en deelauto’s of elektrische auto.
we kringloop landbouw en duurzame veeteelt stimuleren
er meer biologische voeding wordt geteeld die lokaal in het dorp wordt verkocht.
de gemeente regels opstelt om verharding/betegeling van particuliere tuinen tegen te
gaan
4.6 bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering
(waterveiligheid, hittestress, zware regenbuien )
4.7 dat bossen worden aangelegd in het buitengebied
4.8 dat er een uitgebreid netwerk aan laadpalen nodig is voor de elektrische auto

inbreng aanwezigen:





alle uitbreiding temporiseren. in dit dorp geen snelverkeer
opm.
o 4.1 eens
o 4.2 eens
o 4.3 eens
o 4.4 eens
o 4.5 geen regels
o 4.6 eens
o 4.7 eens
Vanzelfsprekend. Met mate niet doorslaan in klimaatdoelstellingen.
o Toelichting: moet wel kunnen en realiseerbaar. Niet pijlen alleen richten op een
onderwerp. Electrische auto gaat dat lukken, waterstof is niet meegenomen.





De gemeente (dus wij en alle ondernemers) moeten energieneutraal worden.
Oplossingen moeten hier en niet elders worden gevonden. Daar is creativiteit voor
nodig.
Stoppen met kappen. Meer laadpalen, meer groen en meer bossen.
Opm.
o 4.1 eens
o 4.2 eens
o 4.3 eens
o 4.4 eens
o 4.5 eens
o 4.6 eens
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o 4.7 eens, en stoppen met kappen
o 4.8 eens
Opm.
o 4.1 eens, vanzelfsprekend
o 4.2 eens
o 4.3 eens
o 4.4 eens
o 4.5 nee, onzin, laat de mensen zelf beslissen
o 4.6 eens
o 4.7 eens
o 4.8 eens
Opm.
o 4.1 – 4.3 overlaten aan particulier inzicht
o 4.4 goed initiatief
o 4.5 geen bemoeienis met privé uitvoering van erf
o 4.6 grote taak voor gemeente die burgers daarbij helpt
o 4.8?
Heel Bergen aardwarmte
Verduurzaming is nodig. Waterstof ontbreekt in deze visie
Ruimte voor veiligheid bij energietransitie
Ja, iedereen is verantwoordelijk voor een leefbare toekomst. Niveau verschilt ( o.a.
draagkracht)
Opm.
o 4.1 ja, maar dat gaat niet altijd
o 4.2 fietsen, geen auto’s
o 4.8 opladen bakfiets
Alleen daken toestaan met zonnecollectoren
Tuinen groen, sancties op bestrating
Bossen aanleggen. Geen bomen kap in Schoorlse duinen
We moeten van het gas af. Energietransitie moet d.m.v. kleinschalige
energieprojecten in de wijken plaatsvinden. Aardwarmte of restwarmte toepassen.
Duurzaam bouwen.

5. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

“De auto blijft in de toekomst het belangrijkste
vervoersmiddel, naast de fiets en het openbaar vervoer. “
Dat betekent dat:
5.1 er transferia en overloopterreinen buiten de kernen komen om de parkeerdruk te verminderen
5.2 dat er ondergrondse parkeergarages nodig zijn in het centrum van Schoorl en Bergen en bij de
stranden
5.3 wandel- en fietspaden ook worden verbeterd en uitgebreid
5.4 onze dorpen verkeersveilig worden ingericht met meer ruimte voor voetgangers en fietsers
5.5 er nieuwe vormen van openbaar vervoer worden ontwikkeld
5.6 er ingezet wordt op duurzaam vervoer om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren
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5.7 de aanwezigheid van auto’s niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte
5.8 het gebruik van fietsen wordt gestimuleerd
5.9 het gebruik van deelauto’s wordt gestimuleerd
5.10 dat een vorm van openbaar vervoer voor iedereen beschikbaar is
5.11 er laadmogelijkheden worden geplaatst in de centra voor elektrische fietsen

inbreng aanwezigen:





opmerkingen
o 5.1 realiseren groot probleem
o 5.2 waar ze nodig zijn praktisch onuitvoerbaar
o 5.3 akkoord
o 5.4 akkoord
o 5.5 prima
o 5.6 prima
o 5.10 100 % mee eens
o 5.11 graag. Elektrische fiets = toekomst
5.1 vormt bedreiging voor “groen”. Behoud hiervan is essentieel
Transferia mogen niet het landschap aantasten. Dus geen zichtlijnen doorbreken.
Oplossing verdiept aanleggen met daarboven zonnepanelen.
o Toelichting: beter voor het landschap. Problematisch om elektrische auto te blussen,
nog meer in de parkeergarage.







Visie moet passen bij de toekomst van technische mogelijkheden auto. Deelauto,
komt in beeld als zelfrijdende auto er is. Dus extra ruimte voor auto (parkeren en
wegen) is oplossing die door tijd wordt ingehaald.
Zeker meer laadstations voor elektrische auto’s en fietsen. Centrum / kern autovrij.
Huizen met voldoende parkeergelegenheid op “eigen” terrein.
Opm:
o 5.2 oneens
o 5.4 eens
Een tunnel onder centrum van Bergen, richting Bergen aan Zee.
o Toelichting: begin met hoofdverkeersweg om het dorp heen te leiden, alsmede
autoluw maken. Maar denk dan wel na over de grootte van het gebied.










Eens Geen idee of ondergrondse parkeerterreinen nodig zijn.
Opm.
o 5.1 eens
o 5.2 oneens
o 5.3 eens
o 5.4 eens vooral overal 30 km
o 5.5 – 5.11 eens
Terugdringen van de auto kan de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente
vergroten.
5.11 mee eens
Dat is maar de vraag. Dorpskernen autoluw kan ook ontwikkelen Openbaar vervoer.
Auto zo veel mogelijk uit de centra
Opm.
o 5.1 eens
o 5.2 nee
o 5.3 ja, doe maar
o 5.4 prima maar geen bomen kappen
o 5.5 ja
o 5.6?
o 5.7 mee eens
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6.

o 5.8 mee eens
Transferia ja. In Bergen heersen de fietsers en voetgangers al. Fietslaadpunten in
het centrum? nee.
Opm.
o 1. Ja
o 2. Ja
o 3. Ja
o 4. Moet niet ten koste gaan van de auto
o 5. Hoeft niet
o 6. Oké
o 7. Ten dele mee eens
o 8. Ja
o 9. Niet per se
o 10. Ja
o 11. Niet nodig

Toerisme, Recreatie en Economische Zaken

“De gemeente Bergen is een toeristische gemeente.
Hotels, recreatiewoningen, campings horen daarbij. Ook
andere ondernemers, zoals agrariërs, zijn belangrijk voor de
werkgelegenheid in onze gemeente”
Dat betekent dat:
6.1 we het fiets- en wandelnetwerk moeten uitbreiden en verbeteren.
6.2 het verkeer in de dorpskern drukker wordt
6.3 er meer toeristen en recreanten in de winkels komen, waardoor de middenstand
profiteert
6.4 er meer druk komt op de natuur en het landschap komt als plek voor ontspanning en
rust (recreëren)
6.5 er meer aandacht voor het historisch erfgoed moet komen
6.6 er ruimte komt voor bedrijfsverzamelgebouwen
6.7 de gemeente zich inzet om campings terug te krijgen
6.8 de gemeente bedrijven ruimte biedt en inzet op nieuwe bedrijvigheid
6.9 de gemeente agrariërs de ruimte biedt om te ondernemen en te verduurzamen

inbreng aanwezigen:



Fietspad langs de Eeuwigelaan verbreden + wandelpad
Eens maar moet wel verhouding staan met beschikbare ruimte, infrastructuur en
aantal inwoners
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Toelichting: kurk waar Bergen op drijft. Bergenaar heeft geen belang bij het toerisme.
Ondernemers wel. Geeft gezelligheid. Zijn genoeg dorpen waar niets is en niets
gebeurd. Hebben allemaal belang bij. Onderdeel van het DNA van het dorp. Cultureel
rijk dorp. Amsterdam heeft paal en perk gesteld aan eenzijdigheid van soort winkels,
niet alleen kleidingwinkels. Als de bakker, slager, groenteboer, etc verdwijnt door het
gebrek aan aanloop zijn ook wij verantwoordelijk.

Herbestemmen van stolpboerderijen tot recreatie / bnb/ hotel moet altijd in
samenhang met omgeving, erf en cultuurhistorie
Risicobronnen scheiden van wonen
opmerkingen
o 1. Ja
o 2. Geen probleem
o 3. Helaas maar kan het anders
o 4. Mee eens
o 5. Mee eens
o 6. Nee, geen campings
o 7. Middenstand ja. Grote bedrijven nee
o 8. Ja
Opmerkingen
o 6.1 mee eens
o 6.2 dat moet vermeden worden
o 6.3 moet kunnen
o 6.4 Dit moet vermeden worden
o 6.6 mee eens
o 6.6 dat ligt aan het soort bedrijvigheid
o 6.7 geen mening
o 6.9 allen bio gecertificeerde agrariërs
Camping zeker realiseren
o Verhuur recreatiewoningen ook in de wintermaanden mogelijk maken /
houden
Cultuur en kust is een trekker dat betekent ook: er in investeren. Kunstenaars /
schrijvers ondersteunen. Atelierwoningen bouwen.
Fietsen en wandelen Ok. Maar niet meer verkeer in de dorpskern. Minder in plaats
van meer toeristen. Wie zijn dat eigenlijk de middenstand, en de inwoners dan?
Door straten in het centrum eenrichting te maken is er ruimte voor voetpaden.
Stop de sloop van karakteristieke Bergense panden, die direct door voor niet in het
straatbeeld passende nieuwbouw worden vervangen.
“Bello-baan” in ere herstellen met elektrische trein
Denk aan geluid vooral muziek (lage tonen) een groeiend probleem. Te veel is niet
prettig en ongezond.
Denk aan grenzen. Teveel toerisme kan te veel overlast geven. (voorbeelden te over
van plaatsen die de stroom niet meer aan kunnen, waar het niet meer leefbaar is.)
Denk aan uitstraling van toerisme+ recreatie+ evenementen: start en eindpunt
kunnen liggen in de gemeente maar de route loopt door stiltegebied de Schoolse
duinen. Dat soort gebieden zijn juist door rust en stilte van wezenlijk belang voor
natuur en welzijn van de mens.
Toerisme en recreatie bedrijven hebben baat bij een conserverend ruimtelijk beleid.
Geen campings. Niet op het strand slapen. Minder invloed van de middenstand,
minder horeca en kledingzaken, meer diversiteit van het aanbod.
Risicogericht adviseren door hulpdiensten
Glasvezel installeren
Geen campings meer. Fiets- en wandel netwerk verbeteren
Glasvezel aanleggen. Betere dekking van het telefoonnet. Westdorp en van
Reenenpark heeft zeer slechte ontvangst.
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Bergen biedt meer dan strand en duinen. Meer aandacht voor cultuurhistorie,
landschappen en bebouwing.
Eens. Bergen is een toeristische gemeente en daarom het gastvrij zijn, ook met
parkeerplaatsen aan zee.
6.3 in tegenstrijd met regel dat alleen in zomermaanden huizen mogen worden
verhuurd.
Niet meer fietsers en wandelpaden. Evenmin meer recreatie woningen, wel
ouderwetse campings.
Gezelligheid behouden. Ruïnekerk.

7. Open vraag

Wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?
inbreng aanwezigen:










het dorpse karakter in het centrum
wat meer evenementen voor de jeugd
zoals van Rheenen het bedoeld heeft. Het historisch karakter en schoonheid
herstellen
de rijke cultuurhistorie van het duinrandlandschap en de oude zeekleipolders. De
oude dijken, bebouwing en coulissen
groen
kunst en cultuur
open buitengebied
karakteristieke bebouwing
de ruinekerk in Bergen 3x

8. Open vraag

Met welke trend of vernieuwing moet de gemeente iets doen
of zelfs voorop lopen?
inbreng aanwezigen:









Autoluw centrum van de kernen, met bevoorrading met CO2 neutraal vervoer
Geen uitzonderingspositie voor luchtvaart in de omgevingswet
Slimme nieuwe woonvormen oud/jong
Energieneutraal wonen in betaalbare woonvormen. Denk out-of-the-box
Plant zoveel mogelijk nieuwe en diverse soorten bomen. Organiseer een bomenplandag.
Alle tegels uit de tuinen
Drempels verwijderen
De gemeente moet het voortouw nemen in de energietransitie
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Gebruik maken van de rijke kennis van herbestemmen en de creativiteit om huidige
bebouwing te ombouwen vd toekomst
Zorg voor de jeugd (woningen, zomerhuizen (laat ze die bewoners))

9. Open vraag

Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente?
inbreng aanwezigen:























De groei van het toerisme. Het verkeer door het centrum
Stop kappen van bomen
Onmogelijk als kunstenaar te huisvesten ( geen atelier)
Gebrek aan betaalbare woningen voor starters, zowel huur – als koop
Stop de bomenkap
Sloop van karakteristieke woningen
Geen hoogbouw in Bergen. Huisvesting voor jongeren en voor kleine huishoudens
Sloop van karakteristieke woningen. Bomenkap
Geen hoogbouw. Projectontwikkelaars
De groei van het toerisme en recreatie. De burgers hebben er last van.
Bureaucratie. Te veel papierwerk
Doorlooptijd van vergunningen
Zorgen over het uitblijven van betaalbare woningen voor de verpleegster, leraar en
starter
Slechte dekking telefoonnet
Inconsequent gemeente beleid waar bewoners en bedrijven niet op kunnen
vertrouwen
Trage afhandeling van vragen van burgers
Woningen voor starters ( jeugd). Geef zomerwoningen vrij voor verhuur aan starters
Stop de sloop van originele woningen
Geen hoogbouw. Houdt projectontwikkelaar buiten het dorp
Glasvezel voor alle huishoudens is een must
Het snelle geld
Sta toe dat het bouw op de hoek van de Stationsweg en Breelaan een mooi terras
kan maken en een mooi hotel kan worden


10. Open vraag

Zijn er onderwerpen waar het niet over hoeft te gaan in de
omgevingsvisie?
inbreng aanwezigen:



Werkgelegenheid
De gemeente hoeft de omgevingswet niet opnieuw uit te vinden
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De gemeente moet goed gebruik maken van de hulpmiddelen die geboden worden
zoals MooiNoordholland
Samenvoegen van gemeenten

11. Open vraag

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?

inbreng aanwezigen:












Integer dienstbaar daadkracht
Openheid, benaderbaar, samenwerking met architecten
Dat luisteren ook luisteren is
Het centrum zou verkeersluw moeten worden
Dat ze serieus en zorgvuldig besturen
Eerlijkheid schept alle vertrouwen
Ga niet alleen maar uit van groei. Meer is niet altijd beter
Dat zij het algemeen dienen en een lange termijn visie hebben
Een integrale afweging waarbij ( fysieke) veiligheid ook een item is
Weg met alle verkeersdrempels, dit zorgt alleen maar voor fijnstof
Rijksnota belvedère 1999: een samenwerking van de ministeries OC en W, VROM<
LNV. Bergen-Egmond-Schoorl wordt in bijlage omschreven als een van de 69
gebieden met hoge gecombineerde cultuurhistorische waarden. Archeologie,
historische ontwikkelingen en gebouwde omgeving. Beleidsadviezen meenemen in
de Omgevingsvisie

12. open vraag

Dit wil ook nog kwijt ……

inbreng aanwezigen:


jammer van het geringe aantal deelnemers (25 personen)
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