
Gebruiker Invuldatum IP-adres Tot welke leeftWat is uw Postcode Postcode HPostcode 

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:19 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:20 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:20 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:20 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:22 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:24 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:26 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:27 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:28 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:28 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:29 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:32 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:32 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:34 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:37 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:37 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:37 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:39 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:43 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:45 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:47 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:52 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:55 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:56 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:57 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:57 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:02 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:05 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:05 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:07 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:09 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:13 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:14 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:19 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:22 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:22 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:23 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:26 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:26 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:27 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:27 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:28 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:29 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:29 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:31 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:33 18-35



Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:34 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:35 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:36 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:36 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:37 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:38 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:38 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:39 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:39 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:43 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:43 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:43 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:45 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:46 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:47 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:51 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:52 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:52 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:52 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:53 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:54 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:58 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:58 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:00 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:01 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:02 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:02 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:05 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:06 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:08 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:10 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:10 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:11 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:11 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:13 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:14 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:14 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:15 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:17 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:17 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:19 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:19 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:21 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:21 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:21 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:23 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:23 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:25 18-35



Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:26 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:27 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:27 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:27 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:27 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:31 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:31 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:31 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:32 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:32 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:32 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:32 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:33 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:33 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:33 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:34 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:34 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:35 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:35 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:35 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:35 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:36 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:38 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:39 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:40 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:41 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:42 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:45 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:45 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:46 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:47 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:47 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:49 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:51 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:51 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:53 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:53 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:53 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:54 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 12:55 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:01 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:02 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:05 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:05 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:13 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:14 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:17 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:20 18-35



Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:20 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:22 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:23 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:23 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:28 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:31 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:32 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:33 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:35 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:37 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:38 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:38 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:39 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:39 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:39 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:40 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:44 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:45 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:45 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:47 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:50 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:52 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:54 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:58 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:59 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:59 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:00 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:00 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:02 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:09 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:14 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:18 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:19 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:21 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:22 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:23 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:26 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:33 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:39 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:41 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:46 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:47 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:48 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:48 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:50 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:53 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:00 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:05 18-35



Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:08 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:10 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:14 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:15 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:22 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:24 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:28 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:31 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:37 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:38 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:45 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:46 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:49 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:49 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:50 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:51 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 15:54 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:01 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:03 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:09 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:10 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:18 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:19 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:20 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:24 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:26 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:29 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:36 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:40 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:40 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:41 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:44 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:45 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:46 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:46 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:03 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:05 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:07 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:13 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:20 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:20 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:20 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:21 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:24 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:25 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:25 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:25 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:25 18-35



Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:31 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:46 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:46 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:48 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:50 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:52 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:54 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:54 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:54 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:56 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:58 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:59 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:00 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:00 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:01 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:02 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:03 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:04 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:05 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:11 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:12 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:14 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:14 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:16 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:17 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:17 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:17 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:18 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:19 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:22 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:23 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:23 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:25 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:27 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:30 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:33 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:34 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:37 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:39 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:40 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:44 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:48 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:51 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:52 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:53 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:55 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:57 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:57 36-50



Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:00 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:01 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:06 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:06 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:07 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:08 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:08 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:10 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:11 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:11 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:11 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:12 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:12 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:18 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:21 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:29 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:33 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:34 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:35 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:36 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:36 >81

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:37 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:39 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:42 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:45 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:45 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:46 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:47 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:48 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:54 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:54 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:54 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:56 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:57 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:03 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:05 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:14 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:21 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:24 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:30 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:37 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:45 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:47 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:53 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:55 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:59 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:00 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:00 51-65



Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:04 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:07 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:08 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:10 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:10 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:13 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:20 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:23 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:24 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:29 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:29 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:40 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:42 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:43 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:44 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:44 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:49 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:50 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:55 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:58 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:07 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:08 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:09 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:14 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:17 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:19 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:19 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:20 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:22 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:23 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:27 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:29 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:33 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:34 >81

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:37 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:42 <17

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:47 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:49 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:50 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:54 51-65

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:57 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:59 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 23:00 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 23:11 66-80

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 23:19 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 23:21 18-35

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 23:27 36-50

Anonieme Gebruiker 6/29/2021 23:28 66-80



Anonieme Gebruiker 6/29/2021 23:47 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 0:13 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 4:58 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 6:37 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 6:39 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 6:44 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 7:02 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 7:04 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 7:08 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 7:09 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 7:15 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 7:15 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 7:45 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 7:46 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 7:51 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 7:57 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 8:12 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 8:12 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 8:26 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 8:28 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 8:31 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 8:48 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 8:51 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 8:53 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 9:38 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 9:47 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 9:48 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 9:50 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 9:50 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 9:55 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 9:58 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 10:15 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 10:18 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 10:18 66-80

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 10:31 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 10:38 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 10:49 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 11:06 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 11:23 >81

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 11:47 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 12:14 66-80

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 12:47 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 12:54 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 13:27 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 13:31 66-80

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 13:37 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 13:53 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 13:58 18-35



Anonieme Gebruiker 6/30/2021 14:09 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 14:14 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 14:21 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 14:31 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 15:00 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 15:02 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 15:08 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 15:21 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 15:27 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 15:35 66-80

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 15:52 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:14 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:30 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:32 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:35 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:37 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:40 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:42 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:43 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:44 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:49 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:51 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 17:04 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 17:25 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 17:28 <17

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 17:29 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 17:33 66-80

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 17:34 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 17:39 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 17:41 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 17:49 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 17:50 66-80

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 18:01 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 18:28 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 18:33 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 18:35 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 18:36 66-80

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 18:43 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 18:49 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 19:10 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 19:21 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 19:25 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 19:49 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 19:54 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:17 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:21 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:26 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:35 18-35



Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:38 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:58 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:04 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:04 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:14 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:16 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:21 66-80

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:32 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:38 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:50 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 22:10 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 22:11 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 22:14 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 22:17 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 22:20 51-65

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 22:29 36-50

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 23:14 18-35

Anonieme Gebruiker 6/30/2021 23:27 66-80

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 6:59 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 7:00 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 7:32 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 7:34 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 8:03 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 8:44 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 9:01 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 10:07 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 10:11 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 10:33 66-80

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 12:58 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 12:59 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 14:38 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 14:59 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 15:37 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 15:43 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 16:15 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 16:38 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 16:57 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 17:05 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 17:08 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 17:08 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 17:16 36-50

J Jansen-Gilsing 7/1/2021 17:18 66-80

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 17:23 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 17:24 66-80

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 17:33 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 18:04 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 18:05 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 18:11 18-35



Anonieme Gebruiker 7/1/2021 18:11 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 18:13 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 18:21 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 18:22 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 18:27 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 18:37 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 18:57 66-80

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 19:31 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 19:40 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 19:43 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 19:46 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 19:48 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 20:23 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 20:26 <17

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 20:26 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 20:31 >81

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 20:49 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 20:57 66-80

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 21:01 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 21:05 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 21:17 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 21:18 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 21:34 36-50

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 21:37 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 21:51 51-65

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 22:01 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 22:36 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 22:48 18-35

Anonieme Gebruiker 7/1/2021 23:01 36-50

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 8:08 18-35

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 8:25 18-35

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 9:47 51-65

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 9:55 36-50

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 10:27 66-80

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 11:35 66-80

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 12:13 51-65

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 12:54 18-35

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 12:54 18-35

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 16:59 51-65

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 17:00 66-80

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 17:26 36-50

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 17:58 51-65

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 20:00 51-65

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 21:20 18-35

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 22:02 36-50

Anonieme Gebruiker 7/2/2021 23:24 51-65

Anonieme Gebruiker 7/10/2021 20:32 51-65

Anonieme Gebruiker 7/11/2021 14:15 36-50



Anonieme Gebruiker 7/12/2021 8:58 66-80



Wat is uw huidige woonsituatie? Ik ben (in Egmond-BinnU kunt hier een toelichting geve Hoeveel woni

inwonend ja eens Het maakt eigenlijk niet uit wa 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 250

inwonend ja eens Uitstekende plek en goed voor 150

inwonend ja eens

inwonend ja eens Egmond-Binnen Zuid zou een gesch 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens Ruime omgeving en toegankelijk 140

inwonend ja oneens

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenzonder nee eens Er is dringende behoefte aan wo 150

samenwonenmet ja eens

inwonend ja eens 200

alleen ja eens veel ruimte, mooie locatie 150

samenwonenmet nee oneens Er zijn genoeg inbrij locaties b 0

alleen ja eens

samenwonenzonder nee oneens Het landelijke beeld verdwijnt. 0

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens 200

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet nee eens

inwonend ja eens Dit is een groot stuk grond naas 150

samenwonenmet nee eens

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet ja eens Prima locatie met een hoop moge 150

inwonend ja eens Mooie plek aan de rand van het 150

samenwonenzonder nee eens 100

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet ja eens 120

samenwonenzonder ja eens

alleen ja eens 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens Ja dit sluit goed aan bij het dorp 150

alleen ja eens 150

alleen ja oneens 0

inwonend ja eens Het maakt niet uit waar de woni 150

samenwonenzonder nee eens

alleen ja eens 100

samenwonenzonder ja eens 200

alleen ja eens Aanbod woningen betaalbaar voor 150

alleen nee eens 150

Graag sociale huurwoningen zowel voor jongeren als alleen staanden. Sta nu bijna 9 jaar ingeschreven voor een woning maar ik kom er nergens tussen. Zoon die bij mij woont is sociaal gebonden aan Egmond binnen … 

Ook snap ik niet dat er wordt aangeven dat Egmond-Binnen 100 woningen extra nodig te hebben en dat we met alle andere locaties op zowat 200/300 woningen uit komen. wat is daar de logica van. Ik heb het gevoel dat het om andere redenen graag gerealiseerd moet worden. 



inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens 150

inwonend ja eens Op dit moment is er voor de jeug 150

alleen nee eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenmet nee eens Dit is een hele goede locatie vo 150

samenwonenmet ja eens 80

samenwonenmet nee eens Top lokatie iedereen wil denk ik ook zijn/haar

samenwonenmet ja eens 150

inwonend ja eens Er moeten meer huizen komen vo 200

inwonend ja eens Ik denk dat alle mogelijke plekk 150

samenwonenzonder ja eens 120

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet ja eens 100

samenwonenzonder ja eens 150

alleen ja eens 120

samenwonenmet nee eens Het sluit op een natuurlijke wij 150

inwonend ja eens Omdat er woningsnood is in Egmo 150

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder ja eens 100

inwonend ja eens 100

samenwonenzonder nee eens 100

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenmet ja eens Ruimtelijk en gemêleerde woning aanbod biede

inwonend ja eens Veel land waar weinig tot nauw 150

inwonend ja eens Mooi groot gebied voor veel soor 200

inwonend ja eens

inwonend ja eens 150

samenwonenzonder nee oneens Ik ben het er niet mee omdat ik en mijn vrie

alleen nee eens Er mogen meer woningen komen in 100

samenwonenmet nee eens Grond is per direct beschikbaar, 150

samenwonenmet ja eens Goede geografische ligging, aan 100

samenwonenmet nee oneens 0

samenwonenzonder ja eens Ik woon net op m’n zelf in een 150

samenwonenmet nee eens 150

inwonend ja eens 150

alleen ja eens 150

alleen ja oneens Afname biodiversiteit, horizonver 0

inwonend ja eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

inwonend ja eens

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens Het is naast het St. Adelbert te 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 150

Om woningbouw te realiseren .

In Alkmaar worden ook nog duizenden extra woningen gebouwd. Dat maakt naar mijn idee de noodzaak voor de bouw in de regio minder hoog.  



samenwonenmet ja eens Ruimte genoeg en liever een wijk 120

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens Op deze locatie is voldoende ru 150

samenwonenmet ja eens Zeker dat er hier huizen nodig zijn, maar da

inwonend ja eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder ja eens

inwonend nee oneens 0

inwonend ja eens Ik vind dat er hier genoeg ruimte 150

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder nee eens

alleen ja eens 150

samenwonenzonder ja eens Prachtige locatie waar voldoende 150

samenwonenzonder nee oneens Woonvisie is een rustig dorp in m 0

inwonend ja eens

inwonend ja eens

samenwonenmet nee eens Er is plek zat rondom de egmpnd 100

samenwonenzonder ja eens Heel graag zelfs dit heeft al te l 100

inwonend ja eens Binnen Egmond binnen is er een 150

inwonend ja eens 200

samenwonenmet nee eens Inderdaad een mooie plek, al vind ik het dan wel jammer dat alles naar de schulp verhuisd ( DekaMark

samenwonenzonder ja eens Past mooi in de lijn van het dorp. 250

samenwonenmet nee eens 150

alleen ja eens 150

samenwonenmet ja eens Maar ook zeker het voetbalveld als dat straks

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 150

samenwonenzonder nee oneens Zonde van de bollenvelden. Er zou eens naar 

samenwonenmet ja eens 300

samenwonenzonder ja eens 150

inwonend ja eens 150

samenwonenzonder nee oneens Zuidzijde is nog een van de wei 0

samenwonenzonder nee eens 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

alleen ja eens 150

alleen ja eens 300

samenwonenmet nee oneens er zijn binnen Egmond Binnen al 0

samenwonenzonder ja eens Er is op dit moment een hele gen 150

inwonend ja eens Zoveel mogelijk 300

samenwonenmet nee eens 100

samenwonenzonder nee oneens Er is voldoende ruimte beschikba 0

samenwonenmet ja eens 150

inwonend ja eens 150

Er zijn veel betere locaties in het dorpskern van egmond binnen om te huizen te bouwen. 
Dit  is natura 2000 gebied van belang voor bloembollen teelt en van grote waarde voor toeristme. 

Ook de leefbaarheid van het dorp komt in het geding 
Er is maar 1 oplossing bouwen voor jong en oudDie zal hierdoor echt niet overbelast raken en is daardoor een win/win situatie.......
woningen voor de berg woningzoekenden, en relatie lage kosten mbt infrastructuur !



samenwonenzonder ja eens Zou fijn zijn als er 55 plus woningen zouden k

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 100

inwonend ja eens

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens Ik ben erg woning zoekend in Eg 150

samenwonenzonder ja eens 300

inwonend ja eens 200

samenwonenmet nee eens Als we de jeugd en hun toekomst 150

alleen ja eens

inwonend ja eens 150

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenmet nee eens

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 200

samenwonenzonder ja eens 300

samenwonenzonder nee eens

samenwonenmet ja eens 120

alleen nee eens

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet nee oneens Puur vanuit stedenbouwkundig opt 0

samenwonenzonder nee eens Dit is een stuk wasr alleen boll 150

inwonend ja eens 100

inwonend ja eens Het maakt mij niet veel uit waar 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet nee oneens 0

samenwonenzonder ja eens Omdat dit een  super lokatie is 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet nee eens De ideale locatie om een groter 150

samenwonenzonder ja eens Graag 155

samenwonenmet nee eens Om de jeugd, mantelzorgers van de toekomst

samenwonenmet ja oneens 0

samenwonenzonder nee oneens Er zijn prima andere lokaties in 0

samenwonenzonder nee oneens Er zijn prima andere lokaties in 0

samenwonenmet ja eens Jgrenst aan de huidige bouw. Mins 150

inwonend ja eens

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 200

samenwonenmet nee oneens Voor zover nodig (noodzaak is ge 0

inwonend nee eens 100

alleen nee eens

samenwonenmet nee eens

samenwonenzonder ja eens Praktisch gelegen. 150

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

inwonend ja eens

Nadeel is wel dat uitzicht voor de mensen die er nu wonen word weggenomen.

(Jonge) Egmond-Binners smeken om
Betaalbare nieuwbouw  eo uitbreiding woningmarkt! Wie wil er nu niet in dit prachtige dorp blijven wonen?! 

De Supermarkt heeft al plannen ingediend voor nieuwbouw t.n.v de Schulp, de huisarts heeft een vestiging geopend naar de Windhoek. De Windhoek, lagere school en Forte kinderopvang, zal nimmer weggaan. Vanuit de stichting Tabijn kan altijd aan de minimale norm m.b.t. leerlingen worden voldaan, norm is 63 in gemeente Bergen.
Verder is van belang om het effect op het verkeersnet mee te nemen.



samenwonenmet nee oneens Ik denk dat er geen extra woningbouw nodig i

samenwonenzonder nee eens Er is een woningen tekort in Egm 100

samenwonenmet nee eens

samenwonenmet nee oneens Er zijn voldoende plekken om te 0

samenwonenmet ja eens Prima locatie voor woningbouw! 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens Waarom niet? 200

samenwonenzonder ja eens 100

inwonend ja eens Voldoende ruimte om huizen op t 150

samenwonenmet ja eens Om de leefbaarheid te behouden i 150

inwonend ja eens het is een mooi groot gebied vo 85

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 100

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenzonder ja eens 100

samenwonenmet ja eens

samenwonenmet nee eens Wel voor de inwoners zelf.en betaalbare won

inwonend ja eens 75

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens Als hier betaalbare starters wo 150

samenwonenmet nee eens

inwonend ja eens Het niet al te groot dus ook niet 150

samenwonenmet ja eens Eigenlijk meer kijk ook naar loc 150

alleen nee eens 150

samenwonenmet ja eens Dit is een stuk waar ruimte geno 150

alleen ja eens Grote mooie ruimte om echt een 150

alleen ja eens Er moet eindelijk wat gebeuren, 250

samenwonenzonder nee eens 150

samenwonenzonder ja eens 80

samenwonenmet ja eens Prachtige ruimte om woningbouw t 150

samenwonenzonder nee eens Ja, het is bollenland en grenst d 150

samenwonenzonder nee oneens 0

inwonend ja eens 150

inwonend ja oneens 20

inwonend ja eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenzonder nee eens 150

samenwonenzonder nee oneens 0

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens Genoeg ruimte, mooie locatie 150

inwonend ja eens 15

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenmet ja eens 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet nee oneens Er is in 2018 een onderzoek gewe 0

inwonend ja eens 150

samenwonenmet nee eens 150

inwonend ja eens 150

Een rechter moet denk ik gaan beslissen! 

De wegen hier zijn al aan hun tax daar kan niet nog meer bij! 
Er wordt al voorzien aan de interne behoefte door de geplande bouw van 100 woningen 



alleen nee eens 150

samenwonenmet ja eens

inwonend ja eens 120

inwonend ja eens

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens Genoeg ruimte en aan het dorp, c 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens Iedere plek waar huizen komen i 150

samenwonenmet nee eens 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet nee eens 150

inwonend ja eens 200

inwonend ja eens

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens Moeten meer woningen komen ma 350

inwonend ja eens Joooi mooi te bouwe denk ouwe 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet nee eens 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens Egmond moet bewoonbaar blijven 150

samenwonenmet ja eens 150

inwonend ja eens

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens Prima locatie met genoeg ruimte, 150

samenwonenmet nee eens

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens 151

samenwonenzonder ja eens 150

alleen ja eens 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens Er is een groot probleem in Egmo 150

inwonend ja eens

samenwonenzonder ja eens 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens Meer betaalbare 200

samenwonenmet ja eens Te weinig woningen in egmond binnen

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenmet nee eens 50

samenwonenzonder nee eens

inwonend ja eens

samenwonenmet ja eens 300

inwonend ja eens

samenwonenzonder ja eens 150

inwonend ja eens Ik zou graag een huis in Egmond 150

samenwonenmet ja eens 150



samenwonenmet nee eens Om het dorp aan de zuidzijde moo 150

samenwonenmet nee eens Woningbouw is nodig om ons dorp 150

inwonend ja eens

inwonend ja eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens elke vorm van uitbreiding van h 150

inwonend ja eens 150

samenwonenzonder nee eens Daar is nog ruimte.

samenwonenzonder ja eens Het is de enige eventuele plek o 150

samenwonenzonder ja eens 100

samenwonenmet nee eens Dat is een mooie plek omdat er 150

inwonend ja eens Er kunnen dan meer jongeren in 150

samenwonenzonder nee eens

samenwonenzonder ja eens

samenwonenmet ja eens 120

samenwonenmet ja eens

inwonend ja eens 100

inwonend ja eens 100

samenwonenmet nee eens 100

samenwonenzonder nee eens

samenwonenmet ja eens

samenwonenmet ja eens

samenwonenzonder nee oneens 0

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenmet ja oneens 0

samenwonenmet nee eens

alleen ja oneens 0

samenwonenmet nee eens

samenwonenmet nee eens 130

alleen ja eens Ik ben geboren en opgegroeid in 150

samenwonenzonder nee oneens 0

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenmet nee eens 100

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder nee eens

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenmet nee eens Wij willen heel graag dat er ni 150

inwonend ja eens 200

samenwonenmet ja eens Ik moest noodgedwongen verhuizen want er is 

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenmet nee eens 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens Ja de ruimte voor woningen de aan 100

inwonend ja eens Bouw vol 150

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet ja eens 150

Vennewaterspolder is een groene long.
Aantasting hiervan is ongewenst vind ik.

We overwegen ook om te verhuizen en we hebben woningen voor het kiezen. In diverse segmenten. Er staan steeds wel een aantal huizen te koop van goedkoop tot duur (allemaal relatief overigens)

Neemt alle landbouw en uitzichten weg van huidige bewoners wat ook zorgt dat de woningwaarde omlaag gaat.
Betere plek is aan de noordkant van het voetbalveld adelbert waar je niemand tot last bent

Langs een zeer drukke weg.

Ideale locatie om veel te bouwen
En goed aansluitend op het dorp.



samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder nee eens 100

samenwonenmet ja eens 100

samenwonenzonder nee eens 100

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet nee eens 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens 200

samenwonenzonder nee oneens

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenzonder nee eens Er is genoeg ruimte in egmond vo 150

samenwonenzonder ja eens Toen wij hier kwamen wonen in 1 150

samenwonenzonder ja eens Prachtige plek voor een mooie 150

samenwonenmet nee eens Ik ben niet op zoek naar een wo 160

alleen nee eens 150

samenwonenzonder nee eens Hopelijk gaat de eerste keuze uit 150

samenwonenmet ja eens Het sluit mooi aan tegen het dor 150

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenzonder nee oneens 0

samenwonenmet nee oneens

samenwonenmet ja eens Dit had al jaren terug moeten g 150

samenwonenzonder nee eens Mooie plek voor uitbreiding 150

inwonend ja eens

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenmet ja eens Als ik uit me flat val die we hur 250

samenwonenzonder nee eens Lijkt mij een prima lokatie. 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet nee eens 75

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder nee eens Mooie ruime plek. En vlak bij het 150

samenwonenmet ja eens

samenwonenmet ja oneens Er zijn ook plekken in de dorps 150

samenwonenzonder ja eens

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens 100

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder ja eens

alleen ja eens Morgen beginnen 75

samenwonenzonder nee eens

inwonend ja eens 200

samenwonenmet nee eens 125

samenwonenmet nee eens 200

samenwonenzonder nee eens 150

inwonend ja eens

samenwonenmet nee eens het is een mooie uitbreiding van 100

samenwonenmet nee eens 200

samenwonenzonder ja eens 125

Dit is zeker de beste plek,
Beetje jammer dat dit in Heiloo wel kan maar hier niet



inwonend ja eens

inwonend ja eens

samenwonenzonder ja eens 140

inwonend ja eens 125

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet eens

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet ja eens

samenwonenmet nee eens 100

inwonend ja eens

samenwonenmet ja eens Overal is het goed om nieuwe wo 150

inwonend ja eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenmet ja eens Als de woningen maar betaalbaar blijven en e

samenwonenzonder nee oneens Dit gaat ten koste van het landel 0

samenwonenzonder nee oneens Het landelijke karakter gaat ver 0

samenwonenzonder nee oneens Het landelijke, de bollenvelden 0

samenwonenmet nee oneens

samenwonenmet ja eens 500

samenwonenmet nee oneens

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenzonder nee oneens Ik zie de noodzaak niet om hier 0

inwonend ja eens Egmond-Binnen is omringt door n 100

samenwonenzonder nee oneens Kleine dorsgemeenschap moet kle 0

inwonend ja eens 150

alleen ja eens 100

alleen ja eens ik ben het deels eens over de lo 100

inwonend ja eens Zoek al 5 jaar ingeschreven,  ( 80

alleen nee eens 150

inwonend ja eens 150

samenwonenzonder nee 0

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder nee eens 125

alleen ja eens Dit of het voetbalveld 160

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder nee oneens Landelijk karakter dient behoud 0

samenwonenmet nee oneens 150

samenwonenzonder ja eens Logisch gezien is dit de enige loc 120

samenwonenmet nee eens

samenwonenzonder ja eens

inwonend ja eens Juiste plek met genoeg ruimte. H 150

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet nee oneens Ik vind de plaats van de huidige 50

samenwonenmet ja oneens

samenwonenzonder nee eens Binnen de gemeente is er grote b 150

samenwonenzonder ja eens

inwonend ja eens 150

het is een mooie / goede plek 
Mits er goed onsloten word

Ik dacht dat er gebouwd zou worden op het voetbalveld en bij het kerkplein.
Op zich is dit ook een lokatie maar dat betekent dat het dorp wel groter wordt, in plaats van huizen inweven in het dorp zelf.

Huidige Infrastructuur is hierop niet berekend en dit inpassen is onmogelijk gezien de verkeersregulatie
Er zijn andere opties die beter geschikt zijn



samenwonenmet nee eens 120

inwonend ja eens Het is een groot veld waar veel 100

inwonend ja eens Goede plek voor betaalbare woni 150

samenwonenzonder ja eens 100

samenwonenmet ja eens Sluit mooi aan op de bestaande w 150

samenwonenmet ja eens

samenwonenmet ja eens 150

alleen ja eens 150

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenzonder nee oneens Eerst gaten opvullen, Bakker ver 150

samenwonenzonder nee eens

samenwonenzonder ja eens

inwonend ja eens 100

alleen ja eens Naar mijn idee is alles wat niet 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja eens mooie locatie voor woningbouw, 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet nee eens Is een prachtige locatie voor wo 150

samenwonenmet ja eens

inwonend ja eens Het is een groot gebied aan de 150

inwonend ja eens Heb een huis nodig die betaalbaar 7

inwonend ja eens Een ruimer aanbod van woningen 150

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenmet nee eens 150

inwonend ja eens 140

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder nee eens 150

alleen ja eens 150

samenwonenmet ja eens 100

samenwonenzonder nee oneens 0

inwonend ja eens 150

samenwonenmet eens Ruim 30 jr geleden was er al spr 150

samenwonenmet nee oneens Genoeg inbreiplekken in Egmond B 0

inwonend ja eens De grond heeft voor andere doe 200

samenwonenmet nee eens Er moet dringend gebouwd worden 200

inwonend ja eens 150

alleen nee eens Mooie plek toch 150

samenwonenmet ja eens 100

samenwonenmet nee eens

alleen nee eens

samenwonenmet nee oneens 0

samenwonenmet nee oneens Eerst de geschikte plekken in het 0

samenwonenzonder nee eens Er wordt al jaren niets gebouwd 100

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenzonder nee oneens

samenwonenmet ja eens Mooie plek aansluitend aan het d 150

samenwonenmet ja eens Dit is een prima locatie om te b 100

inwonend ja eens Er is ruimte over. 150

Dichtbij de duinen

1) Ik sluit aan bij de provinciale visie om te bouwen bij OV voorzieningen. Als je er met een regionale blik naar kijkt dan is EB-Zuid geen goede plek. 
2) De Hollandse duinrand is uniek, bouw die niet vol met telkens weer een wijkje. Denk vooruit, over 50 jaar jaar staat het vol. Denk over je eigen generatie geen, behoud dit landschap. 

Word in de nieuwe plannen.

Eerst binnen de dorp de gaten opvullen zoals rabobank, kerk, vd molen, Tambach, zonnehoek, schulp, dekamarkt, Jan Bakker. 
Dan zou ik bij fusie van voetbalclubs eerst voetbalvelden gebruiken, deze liggen tenslotte al in het groen ingepakt. 

Er zijn binnen de kern meerdere andere alternatieve bekend ( tambach, kerk, landje van de molen, voetbalveld ) ( wanneer fusie gerealiseerd wordt).die plannen liggen er al en helpen de dorpskern mooier te maken . 



samenwonenmet nee oneens De locatie is een prachtig landel 0

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenmet ja eens

samenwonenmet ja eens Mooi aansluitend aan het dorp 150

samenwonenzonder nee oneens Geen goede plek. Us een prachti 0

samenwonenzonder ja eens Aan het dorp aangesloten niet s 150

alleen ja eens 150

alleen nee oneens 0

alleen ja eens 120

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenzonder nee eens 120

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder nee eens 140

samenwonenmet ja eens Eens maar ook noordelijk van Eg 150

samenwonenzonder nee eens 150

alleen nee eens Dit is een mooie plek om op een 150

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet nee eens

samenwonenzonder nee eens 150

samenwonenmet ja eens De lokatie sluit mooi aan bij het 300

samenwonenmet ja eens dit plan is er al 50 jaar, met e 150

samenwonenmet ja eens Half jaren 90 zijn de laatste e 150

samenwonenmet ja eens 300

samenwonenmet ja eens

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

samenwonenzonder nee eens 150

samenwonenzonder nee eens 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenzonder ja eens 100

samenwonenmet ja eens Goed aan te rijden en dichtbij d 150

samenwonenmet nee eens 100

samenwonenmet nee eens 150

inwonend ja eens Er zijn te kort woningen en all 150

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens Er is duidelijk behoefte aan Sta 150

inwonend ja eens 150

inwonend ja oneens Ik ben recent 4 jaar woningzoek 0

samenwonenzonder ja eens 100

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenzonder nee oneens 0

samenwonenmet ja eens Zeker, maar niet grootschalig e 60

alleen nee eens 150

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder ja eens 150

Ivm een natura 2000 gebied .
Daarnaast heeft het gebied een bijzondere waarde voor zowel de eigen inwoners van Eg mond Binnen en de vele toeristen die voor de bolllen velden komen.

Maar ik begrijp ook dat er een keuze gemaakt moet worden .
Zolang de nieuwe huizen maar aansluiten bij het dorp. 

Daar is genoeg ruimte om starters woningen te realiseren voor jongeren om vergrijzing van het dorp tegen te gaan

Er zijn weinig mogelijkheden. Het Adelbertus terrein is een optie.
Het is jammer om het enige weilandje in het dorp vol te bouwen aan de Visweg.

Deze locatie is reeds in de gemeente Egmond als zoeklocatie aangegeven.
Egmond-Binnen Zuid moet open blijven en hier dient het aanzicht van het dorp versterkt te worden. Maar niet door woningbouw. Locatie Doelen sluit ook veel beter aan bij bestaande woningbouw.



samenwonenzonder nee eens Sluit mooi aan bij het dorp. 150

samenwonenzonder ja eens Meer losse huizen of 2 onder een 150

samenwonenmet ja eens 120

inwonend ja eens 150

samenwonenmet ja eens

samenwonenzonder nee eens

alleen nee eens Het ligt mooi in verlengde best 100

alleen ja eens 150

samenwonenzonder nee eens 300

samenwonenzonder nee eens 150

alleen ja eens Ik weet of ik eens of oneens mo 125

samenwonenzonder nee eens 150

samenwonenmet nee eens 150

inwonend nee eens 150

samenwonenmet ja eens Mooie plek om een ruim assortim 150

samenwonenzonder ja eens Sluit mooi aan op reeds bestaan 150

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenzonder ja eens

samenwonenzonder nee oneens 40

samenwonenmet nee oneens Ik heb een zienswijze ingediend 150

samenwonenzonder nee eens

samenwonenmet ja eens 150

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenmet nee eens 150

samenwonenmet ja eens 150

alleen nee oneens 75

inwonend ja eens 150

samenwonenmet nee eens

samenwonenmet nee eens 130

alleen ja eens 150

samenwonenmet ja eens Mooie locatie om uit te breidden 100

samenwonenzonder nee eens Onze kinderen willen ook wonen. N 150

samenwonenmet ja oneens 50

samenwonenzonder nee eens 150

samenwonenzonder ja eens De woningen zijn hard nodig 150

samenwonenzonder nee oneens Het open kleinschalige landschap 0

inwonend ja eens Er moeten meer woningen komen 150

inwonend ja eens dat dit is afgeschreven door de p 150

samenwonenmet nee eens

samenwonenzonder nee eens Locatie past heel goed zowel bi 150

samenwonenmet nee oneens 0

samenwonenmet nee oneens 0

samenwonenmet ja eens Er moet wat gebeuren willen we 150

alleen ja eens Vooral woningen tot 300.000 eu 100

samenwonenzonder nee eens 100

samenwonenzonder nee eens 100

samenwonenzonder nee eens 150

samenwonenmet ja eens 100

Wat ook wenselijk is om te onderzoeken of er bedrijven zijn die in omvang eigenlijk niet meer binnen een klein dorp passen kunnen verhuizen en dat daar ruimte gecreëerd kan worden voor woningbouw.
De infrastructuur is ook een aandachtspunt. Veel woningen op 1 locatie geeft druk op de ontsluitingswegen

Onder: zoveel mogelijk woningen tot max 250K. Andere klasse al aanwezig en dan voor jongere mensen/gezinnen.
Noord: adelbert veld na fusie moet ook mogelijk worden



samenwonenzonder ja eens Bouw senioren woningen



Stelling: o U kunt hier een toelichting geven. Welk type woning wilt u graag in E

eens Er is een groot tekort goedkoop

eens midden, goedkoop

eens sociaal

eens midden, goedkoop, vrijesector

eens Er zijn te weinig woningen in Egmond en al sociaal, midden

eens sociaal, goedkoop

eens Ik merk dat mijn vriendengroep door een drgoedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens vrijesector

oneens nvt

eens Er zijn momenteel zoveel kinderen die graagsociaal, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens Er is een jarenlang niet gebouwd dus de behsociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens Er is een woning te kort. Starters kunnen goedkoop, vrijesector

oneens Wat ik al eerder zei, met alle beschikbare i midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

oneens Zie boven. nvt

eens goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, midden, goedkoop

eens Op deze locaties kan niet genoeg worden gesociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens sociaal, midden, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop, vrijesector

eens sociaal

eens sociaal, midden

eens midden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens midden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens midden, goedkoop

eens Er moeten zo veel mogelijk huizen in Egmongoedkoop, vrijesector

eens goedkoop

oneens midden, goedkoop

eens Zo veel mogelijk woningen bouwen goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens De andere locaties zijn beduidend kleiner e sociaal, goedkoop

eens sociaal, midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector

eens Kerk is alleen sociale huur. Deze categorie goedkoop, vrijesector

eens midden, goedkoop

Het land in egmond binnen moet zoveel mogelijk blijven daarom is het hier zo mooi

Kijk ook naar locaties die al bebouwd zijn met bijv. oude schuren die nu niet meer hun oude functies hebben.
dit zijn fantastische plekken waarvoor goede ideeën uitgewerkt kunnen worden. 



eens Er moeten meer huizen dus elke locatie wa midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens Hier woont men het mooiste. sociaal, goedkoop

eens sociaal, midden, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens Ik denk dat 150 woningen nog tekort zullen goedkoop, vrijesector

eens Gekke vraag goedkoop, vrijesector

eens midden, goedkoop

eens Bij de kerk zullen het waarschijnlijk huu goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens Er is een groot tekort. Dus er moeten zove sociaal, vrijesector

eens Er is meer vraag naar woningen dan te realigoedkoop

eens zolang het maar voor starters en doorstromisociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, midden

eens Betaalbare koop en huurwoningen zijn meer sociaal, goedkoop

eens Omdat er woningen nodig zijn sociaal, midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector

eens Momenteel circa 300 woningen te kort. Ademidden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens Wanneer er toestemming wordt verkregen om wmidden, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal

eens Zeker. Er zullen veel woningen worden verk goedkoop, vrijesector

eens

eens goedkoop, vrijesector

oneens midden, goedkoop

eens goedkoop

eens 150 woningen zijn nog tekort! goedkoop, vrijesector

eens Overig genoemde locaties zijn qua oppervlagoedkoop, vrijesector

oneens nvt

eens Hoe meer woningen hoe meer jongeren hiergoedkoop, vrijesector

eens Er zijn echt veel woningen nodig om zowel sociaal, midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

oneens Er is de afgelopen 2 jaar al zoveel gebou nvt

eens goedkoop

eens sociaal, goedkoop

oneens sociaal, goedkoop

eens vrijesector

eens sociaal, vrijehuur, goedkoop, vrijesector

eens St Adelbertuskerk en Landje van de Molen zsociaal, goedkoop

eens Alleen die woningen zullen de gewenste aanmidden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

Het zou fijn zijn als daar sociale koopwoningen komen voor de jeugd , zodat zij daar een gezin kunnen stichten  .En kleinere  grondgebonden woningen zoals aan de Duinweg  ,voor doorstroming  voor mensen van middelbare leeftijd die kleiner willen gaan van wonen  ., ook daar is een enorme behoefte aan . Die worden niet gebouwd  op de locatie adelbertuskerk 
En daar is een grote behoefte aan .

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor de jongere generatie in Egmond-Binnen.
Als er geen woningen bij komen, zullen veel jonge mensen genoodzaakt zijn om buiten Egmond-Binnen te gaan wonen, met als direct gevolg dat er minder jonge gezinnen in het dorp zullen wonen. Dit zal ten koste gaan van vele voorzieningen.

In Alkmaar worden ook nog duizenden extra woningen gebouwd. Dat maakt naar mijn idee de noodzaak voor de bouw in de regio minder hoog.  



eens Liever dus buiten het dorp bouwen dan in hvrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens Goede plek om te bouwen vrijehuur, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens nvt

oneens Zie bovenste toelichting midden, goedkoop

eens Hier ben je alsnog vrij dicht bij egmond bi sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens goedkoop

eens Zowel locatie St. Adelbertuskerk als Landje goedkoop, vrijesector

oneens Nee zie eerdere toelichting. Woonbehoefte invt

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens sociaal, midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens Er is een groot woning tekort. Alle mogeli sociaal, goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, nvt

Inderdaad een mooie plek, al vind ik het dan wel jammer dat alles naar de schulp verhuisd ( DekaMarkgoedkoop

eens Voor het behouden van school, winkels, sporsociaal, goedkoop

eens Naast de mogelijke appartementen op het kegoedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens Voor de groei van het dorp zeker goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens We hebben een extreem tekort aan woningen.goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

oneens sociaal, goedkoop

eens sociaal

eens vrijesector

eens goedkoop

oneens sociaal, midden, goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

oneens Er zijn meerder plaatsen in Egmond Binnen goedkoop

eens midden, goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

oneens Op deze locaties kunnen genoeg woningen wmidden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

Zie opmerkingen hierboven. Er kunnen voldoende woningen worden gebouwd binnen Egmond Binnen, hiervoor hoeft de open karakter van Egmond Binnen zuid niet worden aangetast.
Daarnaast zijn er voldoende mogelijkheden in de regio, b.v. Alkmaar en meer noordwaarts.

Daarvoor mag veel wijken en doe je m.i.  niets of niemand tekort.



eens Heel veel jeugd wijkt nu uit maar als er s midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal

eens Om betaalbare woningen te kunnen realisersociaal, midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector

eens Betaalbare starterswoningen zou zeer wensegoedkoop

eens vrijesector

eens goedkoop

eens sociaal, goedkoop, vrijesector

eens vrijehuur

sociaal, goedkoop

eens nvt

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

oneens De hetze en intimidatie dat er meer woningbnvt

eens sociaal, goedkoop

eens vrijesector, sociaal

eens Dit is zeker wenselijk, daarbij komt een wa goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

oneens sociaal, goedkoop

eens sociaal, midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens Om aan de vraag van starters in Egmond B goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens Om doorstroming te bevorderen heb je meesociaal, goedkoop

oneens sociaal, goedkoop, vrijesector

oneens Het landelijke karakter van het dorp gaat vermidden, goedkoop

oneens Het landelijke karakter van het dorp gaat vermidden, goedkoop

sociaal, midden, goedkoop

eens sociaal, midden, goedkoop, vrijesector

eens Te kort op de andere locaties sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

oneens zie boven nvt

eens

eens sociaal, goedkoop

eens vrijehuur, goedkoop

eens Er zijn te weinig woningen en een grote vra sociaal, goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

Kerkplein, Landje van  der Molen, Tambach, Abdijlaan, St. Adelbertusweg, nieuwe Deka ( ca 108 woningen) 
Dan zijn de inbreidlocaties Oude Dekamarkt, Rabobank en terrein St. Adelbert nog niet eens meegenomen. 



oneens sociaal

eens Vergrijzing Egmond binnen tegen gaan doorgoedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

oneens Er zijn voldoende plekken waar het landschamidden, goedkoop

eens Met alleen 150 heb je te kort woningen vo goedkoop, vrijesector

eens Het sluit mooi aan bij het dorp sociaal, goedkoop

eens Again, waarom niet sociaal, midden

eens sociaal, goedkoop

eens Plannen op de locatie Egmond-binnen zuid zijsociaal, goedkoop

eens Door het grote tekort in de regio moet je al sociaal, midden, goedkoop

eens locatie egmond binnen zuid is makkelijk te nvt

eens goedkoop

eens goedkoop

eens er is al heel lang een gigantisch tekort aan goedkoop

eens Prachtige locatie goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens Zo kunnen er meer mensen in egmondbinnegoedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens Ik denk dat er meer ruimte nodig is dan all goedkoop, vrijesector

eens Om de leefbaarheid van het dorp te redden igoedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens 150 woningen is een mooi begin maar we hemidden, vrijesector

eens Dorp kan nu al geen jongeren huisvesten of sociaal, goedkoop

oneens nvt

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, midden, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

oneens nvt

eens goedkoop, vrijesector

eens Er is veel vraag naar woningen in egmond-bvrijehuur, goedkoop

eens Er komt een groot te kort aan in de nabije goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal

eens sociaal, goedkoop

oneens Zie bovenste commentaar midden, goedkoop

eens Zoveel mogelijk op verschillende plekken. sociaal, goedkoop

eens Hoe meer betaalbare starters woningen, dessociaal, goedkoop

eens Hoe meer betaalbare starterswoningen, hoesociaal, goedkoop

Waardoor er al aan de interne behoefte is voorzien. Voor de import is het onbetaalbaar. Dichtbij (Limmen en Heiloo) heeeeel veeel nieuwbouw. Je kunt dan wel blijven bouwen kinderen van de kinderen die in Egmond willen blijven wonen… dag dorp….Infra structuur is er niet op berekend! Nu al aan zijn tax! Niet eerst huizen bouwen en dan wegen aan gaan passen is verkeerde volgorde. Dorpskarakter gaat weg. Bestaande huizen verminderen in waarde. Vogels worden bedreigd. 

De vele vogels verdwijne, de charme van een dorp, het aangezicht op de abdij de vele toeristen die hier fietsen en wandelen nu via de bollenroute gaan verdwijnen. 



eens midden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens Er is zoveel te kort aan betaalbare woonru goedkoop, vrijesector

eens vrijehuur, goedkoop

eens Het tekort is enorm midden, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens goedkoop

eens goedkoop

eens midden, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens goedkoop

eens goedkoop

eens Er zijn meer woningen dan 150 nodig om de midden, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens goedkoop

eens Er zal meer ruimte beschikbaar moeten komegoedkoop

eens Om de oudere jeugd ook een plek op de wonimidden, vrijesector

eens goedkoop

eens sociaal, midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector

eens midden, goedkoop

eens Egmond binnen heeft verjonging nodig midden, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens nvt

eens Zuid is nou eenmaal de beste locatie om e goedkoop, vrijesector

eens midden, goedkoop

eens midden, goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens Meer huizen sociaal

eens vrijesector

eens Er is een groot tekort aan (betaalbare) wo sociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens Des te meer voor de woning zoekende sociaal, goedkoop

sociaal

eens midden, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens goedkoop

Klopt, dit is een mooie plek voor een mix van rijtjeshuizen, 2 onder 1 kap en een aantal vrijstaande woningen.
Net als je in Heiloo en Limmen hebt.



eens midden, goedkoop

eens Er is gewoon een tekort aan betaalbare wo sociaal, midden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens vrijehuur, vrijesector

eens goedkoop

eens Het duurt inmiddels zo lang voordat er wonimidden, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens Er is de laatste jaren weinig gebouwd in E sociaal, goedkoop

eens In de kern van Egmond binnen zijn te kort logoedkoop

eens Er is al veel te lang niet of nauwelijks g midden, vrijesector

eens Omdat we bovenstaande toelichting niet allsociaal, goedkoop

eens Dan kunnen meer jongeren al opzich zelf w goedkoop

eens midden, vrijesector

eens

eens midden, goedkoop, vrijesector

oneens sociaal, midden, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens midden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

midden, goedkoop

eens Het zou naar mijn idee goed zijn om de woninsociaal, midden

oneens goedkoop

eens sociaal, vrijesector

oneens St adelbertuskerk en landje van de molen of goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens We komen overal woningen tekort, dus elke sociaal, midden

eens sociaal, goedkoop

oneens Denk eens aan het voetbalveld adelbert. Hoesociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens midden, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens sociaal, midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens Veel jongeren willen in hun geboorteplaats goedkoop, vrijesector

eens Ook voor de voorzieningen in het dorp is h sociaal, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens Des te meer des te beter er is al zolang ni sociaal, goedkoop

eens Er zijn veel meer woningen nodig om aan d sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens Er zijn veel jongeren die graag in de Egmon sociaal, goedkoop

eens Een totaal van 150 woningen in alle categorigoedkoop, vrijesector

eens nvt

midden, goedkoop

eens goedkoop

Voor de woningbehoefte is al aangetoond dat de circa 80 woningen die met die 2 plannen gecreëerd worden niet afdoende zijn. Tevens is gebleken dat er in Egmond-Binnen een grote behoefte is kleine grondgebonden woningen zoals op 'pleintje' Duinweg. Voor zowel starters als mensen die weer kleiner willen wonen. Dit wordt in die 2 plannen nauwelijks gerealiseerd. 
Mocht dit niet gebeuren gaat de leefbaarheid achteruit doordat het verenigingsleven en dorpsgemeenschapsgevoel af zal nemen. We moeten voorkomen dat dit gebeurd en zal er aantoonbaar meer dan ten minste 200 woningen gerealiseerd dienen te worden.

Dan bouw je straks een hele wijk voor Amsterdammers maar konden ze net zo goed in Vinex gebieden als Afoort vathorst, Schothorst  of Alkmaar Noord kunnen gaan wonen. 



eens goedkoop

eens sociaal, midden, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens goedkoop, midden

eens goedkoop

eens sociaal, goedkoop

oneens nvt

eens sociaal

eens Zeer wenselijk, vooral voor je jeugd. sociaal, goedkoop, vrijesector

eens Bij de adelbertuskerk komen appartementen.midden

eens goedkoop, vrijesector

eens Zo veel woning zoekende naar een woning isociaal, midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens Er komen geen andere woningen vrij. De huumidden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens Zie boven midden, goedkoop, vrijesector

oneens goedkoop, vrijesector

oneens Landschap is belangrijker nvt

eens Zonder nieuwbouw zal Egmond-Binnen steedsgoedkoop, vrijesector

eens Adelbert duurt veel te lang. sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens Daar is ruimte en dicht bij de dorpskern sociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens midden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

oneens Het agrarische aspect is ook van belang in hgoedkoop

eens sociaal, midden

eens zoveel mogelijk huizen bouwen voor jongeresociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens Om verpaupering in dorp tegen te gaan zo sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens Tekort aan woningen in Egmond Binnen is gvrijesector

eens midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens Zolang het maar niet te “propperig” wordt. sociaal, vrijesector

eens Behoud de jeugd in Egmond binnen door niesociaal, goedkoop

eens nvt

goedkoop

eens Adelbertuskerk zijn alleen apartementen. Lagoedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

Jongeren, starters, gescheiden, ouderen.
Je wilt werkgelegenheid laten groeien, vakantie recreanten dagjes mensen trekken er moet wat te doen zijn gebeuren. Graag appartementen 2 of 3 hoog dan blijft de grond betaalbaar en de woning . Kleine woningen 2 hoog ipv gezinswoning betaalbaar!!!! Absoluut geen villa wijk dat inkomen heb geen enkeling hier op dorp.



eens goedkoop, vrijesector

eens Er is een groot woningtekort in Egmond, w goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens Eerder onderzoek geeft aan: zeker 300 nie sociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens Meer sociale woningbouw kan voor doorstrsociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens vrijesector

eens goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens Misschien van heegemunde een bejaardentegoedkoop, vrijesector

oneens Los van het weg nemen van het landelijke knvt

oneens Je trekt met name mensen van buiten de gemvrijesector

oneens Er zijn zoals gezegd meer mogelijkheden, b sociaal, vrijesector

oneens sociaal, midden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

oneens goedkoop

eens sociaal, goedkoop

oneens Als er goed gebruik gemaakt wordt van de rsociaal, goedkoop

eens bovenvermelde alternatieve locaties zijn n midden, goedkoop

oneens Zie boven nvt

eens Het dorp bloedt leeg. Op het moment zijn mijgoedkoop

eens vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, midden, nvt

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens maar ik denk niet alles meteen volbouwen esociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens Er is een groot woningtekort dus, hoe mee sociaal, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens In het dorp ipv buiten het dorp bouwen behnvt

oneens Het is wenselijk dat er huizen gebouwd wordsociaal, goedkoop

eens midden, vrijesector

eens midden, goedkoop

eens sociaal, vrijehuur

eens Dit is de meest geschikte plek door ruimte, nvt

eens goedkoop

oneens Nogmaals vind ik de voetbal velden een betesociaal, goedkoop

oneens sociaal, goedkoop

eens zie hierboven. sociaal, goedkoop

sociaal, goedkoop

eens Heel veel mensen uit Egmond binnen zijn opsociaal, goedkoop



eens midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens Er is veel te weinig voor lokale bewoners goedkoop

eens goedkoop

eens De nood is hoog en onze kinderen worden sociaal, goedkoop

eens midden, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens sociaal, goedkoop

oneens eerst de gaten opvullen en Adelbertus voetbsociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens midden, goedkoop

oneens goedkoop, vrijesector

eens 150 woningen lijkt mij een reëel aantal om hsociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens het liefst natuurlijk op nog meer plekken n sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens Ik vind dat er alleen woningen moeten wordsociaal, goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens Er zijn veel jongeren die in Egmond-Binnen goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens Zoals reeds beschreven vind ik dat locatie sociaal

eens goedkoop, vrijesector

eens midden, goedkoop

eens Het is er nu super kaal al staan er huizen is hvrijesector

eens goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens Nieuwe woningen eens maar ligt er wel aan goedkoop

oneens Het dorp krijgt er met al deze locaties (ze midden

eens sociaal, goedkoop

eens De kleinere plannetjes zoals omschreven zi midden, goedkoop

oneens

eens Er zijn meer woningen nodig dan waarvoor pmidden, goedkoop, vrijesector

eens Binnenstedelijk is niet toereikend en duurd goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, midden, goedkoop

eens sociaal, midden, goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens sociaal, goedkoop

oneens Deze woningen worden gebouwd voor mensen umidden, vrijesector

oneens sociaal, goedkoop

eens Er wordt veel te krap gebouwd in Egmond midden, goedkoop

eens Hoe meer woningen hoe meer de leefbaarheisociaal, midden, goedkoop, vrijesector

oneens Eerst maar eens starten met eerder gemaa sociaal, midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens Er zijn veel mensen die een woning willen magoedkoop, vrijesector

eens Er zijn veel jongeren op zoek naar een wonimidden

10% meer woningen t.o.v. het huidige aantal van 1100 woningen in Egmond binnen is al veel.
Dus nog eens 15% meer is TEVEEL!



oneens Zie toelichting hierboven sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens Er is heel veel woningnood, dus er moet v sociaal, goedkoop

oneens Houden zo als het nu is. Zijn andere locati midden, goedkoop

eens Jongeren moeten kunnen wonen als ze in hegoedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

oneens

eens midden, goedkoop, sociaal

eens midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens midden, goedkoop, vrijesector

eens Of op het voetbalveld? nvt

eens vrijehuur, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens Om de jeugd ook een toekomst in Egmond Binsociaal, goedkoop

eens Er is veel behoefte aan woningen  in Egmond-goedkoop, vrijesector

eens vrijehuur, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens Omdat de andere plannen maar om enkele wgoedkoop

eens zie boven, we komen aan alle kanten seniormidden, goedkoop

eens Dit zijn beide klein locaties, dus die kunnen sociaal, midden, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, midden, goedkoop

eens sociaal, midden, goedkoop, vrijesector

eens goedkoop

eens sociaal, midden

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens Om voorzieningen en sportclubs en scholen goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens Daar is de meeste ruimte, de woningnood issociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

oneens Graag op een andere, meer creatieve maniesociaal, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

oneens betere locatie Doelen. midden, vrijesector

eens Ik mis de voetbalvelden van Adelbert goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop

Ik vraag mij echt af wat voor een gemeenteraad kiest voor zo’n besluitvorming.

Ik denk dat veel mensen kleiner willen wonen , zoals wij , de kinderen zijn de deur uit en zou ons huis geschikt zijn voor een gezin met kinderen. 
Zou graag zien dat deze groep niet vergeten wordt. 

Het exacte plan bij de Meeuwenlaan ken ik niet maar het lijkt me relatief weinig nieuwbouw. 
Als ik kijk hoe weinig jonge gezinnen nu woonachtig zijn in Egmond Binnen, maakt dit me zorgen dat het dorp vergrijsd.



eens Er zijn veel jongeren uit Egmond-binnen op midden, goedkoop

eens Maar wel ruim opgezet ook met parkeerplaagoedkoop, vrijesector

eens midden, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens sociaal, midden, goedkoop, vrijesector

eens nvt

eens Er wordt alleen maar gepraat maar weinig actmidden, vrijesector

eens sociaal, goedkoop

eens Er bestaat behoefte aan betaalbare woning sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens Om het dorp leefbaar te houden, moet er midden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal

eens nvt

eens Er zij zo veel jongelui die noodgedwongen goedkoop, vrijesector

eens midden, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens Het is wenselijk om zoveel mogelijk groen midden, goedkoop, vrijesector

oneens Het gaat met niet om het aantal woningen. sociaal, midden, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens goedkoop

eens midden, vrijesector

eens sociaal, goedkoop, vrijesector

eens sociaal, midden, goedkoop

eens Simpelweg om het aantal te bouwen in de goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, vrijesector

eens goedkoop, midden

oneens sociaal, goedkoop

eens sociaal, goedkoop

eens nodig sociaal, midden, goedkoop, vrijesect

oneens Kijk eerst naar de plekken waar al gebouwd nvt

eens sociaal, goedkoop

eens goedkoop, vrijesector

eens sociaal, goedkoop, vrijesector

eens Gaarne zo veel als mogelijk betaalbare wo goedkoop, vrijesector

oneens nvt

oneens nvt

eens Andere woning bouw zijn toch de duurdere midden, goedkoop

eens Zolang er geen villa's komen. midden, goedkoop

eens midden, vrijesector

eens midden, vrijehuur, goedkoop

eens midden, goedkoop

eens sociaal, midden, goedkoop



eens midden, goedkoop



U kunt hier een toelichting geven Aan welke soort woningen is b U kunt hier een toelichting geven

Ik wil niet huren, dan gooi je je geld wegrijtje, appartement Betaalbaar voor de jeugd.

rijtje, appartement

nvb

rijtje

rijtje, 2-1-kap Woningen voor jongeren die een start 

rijtje, appartement

Het is vooral voor starters moeilijk toe rijtje, appartement Voor mijzelf sprekende geven rijtjeswo

Er moeten echt starterswoningen komenrijtje, appartement

rijtje

Hoop later me eigen huis te bouwen hie2-1-kap, vrijstaand

Zoveel mogelijk betaalbare woningen vorijtje, appartement

2-1-kap, appartement

Hierdoor komen de starters eindelijk oorijtje, appartement Dat is voor de starters te betalen en 

rijtje, appartement

Huren vind ik niks rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

rijtje, 2-1-kap

Voor de jeugd toch? rijtje Zeker geen villa's!

rijtje, appartement

nvb

rijtje, appartement

appartement, vrijstaand

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

Starterswoningen zijn hard nodig omdat rijtje, appartement Goedkoper en je kan meer van dit soor

Geef de jongeren ook een kans rijtje, appartement

rijtje, appartement

sociaal, midden, goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

Als het maar betaalbaar blijft. Zorg da rijtje, 2-1-kap, appartement Betaalbaar en waar veel van gebouwd

rijtje, 2-1-kap, appartement, vrijstaand

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap, appartement

rijtje, appartement

rijtje, vrijstaand

rijtje, vrijstaand Rijtjes woningen voor starters en vrij 

rijtje, appartement

er is uit onderzoek gebleken dat er vra 2-1-kap, appartement

Koop woning gingen graag rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

Voor alleenstaande starter is het zo g rijtje, 2-1-kap

sociaal, midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector rijtje, appartement

Te kort van. Huur ook, maar komt er al brijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement



rijtje, 2-1-kap, appartement

rijtje, vrijstaand

Wij huren nu in de vrije sector en zijn rijtje, appartement Zie bovenstaande.

Starters kunnen niet terecht in Egmondrijtje, 2-1-kap Jongeren kunnen hier als starters wone

Zie de vraag hiervoor rijtje

rijtje, appartement

Ik vind dat er van alle types woninge rijtje, 2-1-kap Ik vind 2 keuzes onvoldoende, ik vind 

Voor mij persoonlijk, maar voor andere 2-1-kap, vrijstaand Persoonlijke keuze

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

Er is vrijwel geen optie om als alleens rijtje, appartement

Als je alleen bent en geen partner hebt rijtje, appartement Betaalbare appartement maar vooral r

rijtje, 2-1-kap Naar verwachting zullen vrijstaande w

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

Mijn vriend en ik zijn starters dus wij rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

Maak het betaalbaar voor de jeugd en drijtje, appartement

sociaal, midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector rijtje, appartement

Het gaat om starters en voor oudere di rijtje, appartement

2-1-kap, vrijstaand

Weinig sociale huur in de omgeving, welrijtje, vrijstaand

Huurwoningen komen er al genoeg op herijtje, 2-1-kap

Jongeren in mijn omgeving die zijn ges rijtje, appartement Rijtjeswoningen voor startende jongere

rijtje, 2-1-kap, appartement

rijtje, 2-1-kap

Eigenlijk voor iedereen wat wils. Uit ee rijtje, appartement Zie bovenstaande de kleinere woningen,

2-1-kap, appartement

Ik snap wel dat er huizen bij moeten in rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, vrijstaand Eigenlijk aan alle type woningen!

Van starter tot (net boven) modaal. rijtje, 2-1-kap Er is behoefte aan betaalbare 2-onder-1

nvb

Kopen is veel belangrijker voor Jongere rijtje, 2-1-kap Ideaal om te beginnen en te blijven 

sociaal, midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector rijtje, appartement

rijtje, vrijstaand

rijtje, appartement

Er is in de omgeving genoeg gebouwd nvb

rijtje

rijtje, 2-1-kap, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

sociaal, vrijehuur, goedkoop, vrijesector rijtje, appartement Er zijn veel jongeren opzoek naar een 

Op dit moment zijn veel eengezinswoninrijtje, appartement Zoals eerder vermeld, rijtjeswoningen

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

Bij de kerk is er dan ruimte voor huurwoningen.

Voor starters is het zo goed als onmogelijk om een betaalbare woning te vinden.

Liever kopen dan huren wel voor startende  normale prijs 



Graag wat meer vrijstaand/huizen met vo2-1-kap, vrijstaand

rijtje, 2-1-kap

Liever Goedkopen koopwoningen dan hrijtje, 2-1-kap Knappe huizen 

Zie mijn toelichting hierboven rijtje, appartement

rijtje

rijtje

rijtje, appartement

Woningen voor starters die betaalbaar 

Uit onderzoek is gebleken dat hier de grnvb

Betaalbaren huizen waar je met een no rijtje, appartement Niet te duur want het gaat voornameli

rijtje, appartement

rijtje

rijtje, appartement Met tuin

In mijn omgeving merk ik dat jongeren hrijtje, 2-1-kap

rijtje Ik denk dat er behoefte is aan goedko

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement Woningen voor starters en beginnende 

Niet te duur en eerlijke verkoop rijtje, 2-1-kap Niet te duur en een eerlijke verkoop

Aan sociale huurwoningen, als betaalbarijtje, 2-1-kap, appartement Zowel starterswoningen, als 2 onder 1

nvb

rijtje, appartement Vooral de jeugd heeft behoefte aan ee

rijtje, appartement 1 a 2 huishoudens.

rijtje, 2-1-kap

Woningen voor starters rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap Maar ook zeker vrijstaand voor de doo

rijtje

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap Zolang het maar betaalbaar blijft voor

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

rijtje

rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

rijtje, vrijstaand

sociaal, midden, goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap, appartement

Naar mijn inzien is er grote behoefte narijtje, appartement

nvb

rijtje, 2-1-kap Ook kleine woningen voor oudere

Ik denk dat daar de meeste behoefte aanrijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

Starters een kans geven. rijtje, appartement Rijtjeswonigen voor de starters en Ap

rijtje, 2-1-kap, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap, appartement

Geef de starters een kans om in te stappen. Dat kan de gemeente zelf het beste beo

2-1-kap, vrijstaand Hier heb je weinig van dit soort woninge

rijtje, vrijstaand

Sociale huur omdat vele jongeren en starters niet meteen een villa of dure huurwoning kunnen betalen.
De vergrijzing is behoorlijk in de egmonden, dus denk aan de jeugd

Hier wonen ook nog 2 kinderen thuis, één van 22 en één van 27 jaar. Door de belachelijke huizenmarkt is het momenteel onmogelijk voor ze om in hun dorpje te blijven wonen als ze op zichzelf willen.
Bij nieuwbouw vindt ik het vooral belangrijk dat dorpsgenoten voor gaan.



Koopwoningen voor de jeugd zijn momentrijtje, appartement Appartementen voor ouderen en rijtje

rijtje, appartement

Naar mijn mening moeten het huizen wonvb Het maakt mij niet uit wat voor huizen

rijtje

rijtje, 2-1-kap

Ik ben nog in mijn 1tje dus kan niet vri rijtje

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap, appartement, vrijstaand

rijtje, 2-1-kap, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement

midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap, appartement

rijtje

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

2-1-kap, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement

Naast de appartementen op de kerkpleinvb

Starters zijn hier het meest bij gebaat rijtje, appartement Veel alleenstaande die misschien liever

rijtje, 2-1-kap

De jeugd zoals ik die ken ik egmond bin rijtje, 2-1-kap, appartement, vrIeder wat wils. Apartementen doel ik o

rijtje

rijtje, appartement

rijtje

rijtje, appartement

rijtje, vrijstaand Misschien ook nog wat kleinere appart

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

De middenhuur trekt werkende woningzoekrijtje, 2-1-kap Eigenlijk zou je drie soorten moeten 

De middenhuur trekt werkende woningzoekrijtje, 2-1-kap Eigenlijk zou je drie soorten moeten 

rijtje, 2-1-kap, appartement

sociaal, midden, goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

2-1-kap, rijtje

Per project te beoordelen aan de hand nvb ik ben geen marktonderzoeker en ken oo

nvb

rijtje, appartement

rijtje, appartement

Voor iedereen toegankelijk en betaalbaarijtje, 2-1-kap, appartement, vrijstaand

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

Voor de starters, terugkeerders en doorstromers is goedkope koop te adviseren.
Loongrens Sociale Huur is voor tweeverdieners vaak al snel bereikt. Daarbij komt dat woningbezit vaak de voorkeur verkrijgt i.v.m. mogelijkheden met de woning. Denk aan aanbouw, of toekomstige verbouw. En natuurlijk het inzetten op winst bij verkoop.

Op de inbreidlocaties!
Appartementen met mogelijkheid voor inkoop zorg voor de ouderen. Rijtjeswoningen om het betaalbaar te houden.

Er is veel animo in het dorp om te kopen.
Er is al meer dan 25 jaar niet gebouwd dus er zitten veel jongeren en bewoners in het dorp die willen doorstromen te wachten op een kans.



appartement

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

Betaalbare koopwoningen zijn er nu te rijtje, appartement

Voor ieder mens iets betaalbaars rijtje, appartement

appartement

Om starters een kans te geven rijtje, 2-1-kap

Er is een groot gebrek aan starterwoningrijtje, 2-1-kap, appartement Vooral veel ritjes en appartementen, z

Er wonen veel alleenstaande in eengezirijtje, appartement Daar is behoefte aan.

Ik vind dat de jongeren die nu in Egm rijtje, vrijstaand

rijtje, appartement

appartement, vrijstaand

rijtje

Gemengd jong en ouder door elkaar rijtje, vrijstaand

nvb

Alleen voor de inwoners! rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje

OP dit moment wordt in bv. Heiloo of Lirijtje, appartement Deze zijn betaalbaar voor starters.

rijtje, appartement

Alles is al heel duur en sommige mensen2-1-kap, vrijstaand Groter is beter

Juist goedkope koop voor de jongeren. appartement, vrijstaand

Voor jongeren/beginnende gezinnen. rijtje, appartement Zo goedkoop mogelijk

De bouw van koopwoningen maakt ruimterijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

rijtje, appartement Rijtjeswoning speciaal voor de jonge g

2-1-kap, vrijstaand

Combi van huur en koop woningen 2-1-kap, appartement

Minstens 60% moet uit sociale huurwonirijtje, appartement Appartementen (max 3 lagen) voor oudere

nvb

rijtje, appartement

vrijstaand

rijtje, appartement

sociaal, midden, goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap, appartement, vrijstaand

rijtje, 2-1-kap

nvb Zie boven 

rijtje, 2-1-kap

Ruimte voor starters om te wonen in het mooie Egmond-Binnen

rijtje, 2-1-kap Goed voor starters 

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement

Het is toch altijd een rijtje voor de lage inkomens en de rest zijn villa’s voor mensen die van buiten komen export dus gast zijn doel dus voorbij. 
Er is al voorzien aan interne behoefte door de 100 woningen elders in het dorp gepland. 

Het verkeer loopt al vast nu op de Limmerweg en de Heerenweg. 
Er zijn al woningen gepland die voorzien in de behoefte 

Er zijn al 100 woningen gepland binnen de dorpskern 
Ook net buiten ons dorp in Heiloo en Limmen is voldoende nieuwbouw 



rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

Het is belangrijk om starters woningen rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

rijtje

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

Betaalbare woningen voor starters rijtje Betaalbare woningen voor starters en 

rijtje, appartement

rijtje, appartement

2-1-kap, appartement, vrijstaand

rijtje

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

Alleen kopen rijtje, 2-1-kap, appartement, vrAlles

rijtje

Alleen voor Egmond-Binners! rijtje

rijtje

Het moet betaalbaar blijven en er moe rijtje, 2-1-kap Houd het betaalbaar en voldoende.

rijtje, appartement

rijtje

Zie toelichting hierboven nvb

Zodat jongeren de keuze hebben om verrijtje, appartement Zo veel mogelijk woningen voor starte

rijtje

sociaal, midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

rijtje, 2-1-kap

rijtje, vrijstaand

2-1-kap, vrijstaand

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap Denk dat je de locatie zo goed mogelij

De jeugd kan niet veel lenen dus er ku rijtje

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

rijtje

2-1-kap, vrijstaand

Voor de jeugd/starters en de ouderen enrijtje, appartement

appartement

Jeugd woningruil tussen jong en oud rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap, appartement

nvb

rijtje, 2-1-kap, appartement

rijtje, appartement

rijtje

rijtje Hoekwoning 



Zie eerdere uitleg. rijtje, 2-1-kap Zie eerdere uitleg

Kopen en huren voor lokale mensen die rijtje, appartement Rijtjeswoning voor jonge starters en

2-1-kap, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

appartement

Goedkope koop mag er ook nog bij. rijtje, 2-1-kap deze 2 type woningen zou voor vele eg

rijtje, 2-1-kap

Betaalbaar voor starters/alleenstaande rijtje, appartement Deze zijn over het algemeen goedkope

Het moet aan trekkelijk zijn voor jeugd rijtje, 2-1-kap, appartement Oudere kunnen door stromen naar geli

rijtje, 2-1-kap, appartement

Omdat er aan deze categorieën op dit mrijtje, appartement Omdat er aan deze categorieën op dit 

Niet te duur rijtje, 2-1-kap, appartement Niet te groot & niet te klein

Mensen die alleen in een eengezinswonrijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

rijtje, appartement

2-1-kap, vrijstaand

rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

rijtje, 2-1-kap

2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

Vooral betaalbaar voor mensen met eenrijtje, appartement Wel laagbouw, maximaal 1 verdieping, 

nvb Hele kleine goedkope starters woningen

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap, appartement Jonge mensen willen kopen en behoud 

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement

Betaalbaar voor de jeugd. rijtje, appartement Betaalbaar voor de jeugd.

2-1-kap, rijtje

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

sociaal, midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap, appartement

Juist voor de jonge beginners is dit va rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

Wij zijn voornamelijk voor de bouw vanrijtje

Voor de jongeren!!!! rijtje, 2-1-kap Huizen die te betalen zijn!!!

Zoals eerder gezegd. rijtje, appartement Zoals eerder vermeld

Moet betaalbaar blijven rijtje, appartement Hier is het meeste behoefte aan

rijtje, 2-1-kap

appartement

Eigenlijk van alle woningen wel wat. 2-1-kap Met mijn gezin 2 volwassenen en 3 kind

2-1-kap, appartement, vrijstaand

rijtje, appartement

rijtje, appartement



rijtje, appartement

sociaal, midden, goedkoop, vrijesector appartement, rijtje

2-1-kap, rijtje

rijtje, appartement

2-1-kap, appartement

rijtje, appartement

De jeugd moet ook zijn plekje kunnen inrijtje, appartement

rijtje, appartement

nvb

Veel te weinig van rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

Wij hebben een koophuis. Tzt willen wij rijtje, appartement Niet TE veel vrijstaande huizen

rijtje, 2-1-kap

Naar betaalbare woningen is een schreerijtje, appartement

rijtje, nvb

rijtje, 2-1-kap

Voor sociale huur komt er Miss teveel genrijtje, appartement Betaalbaar voor de twintigers/dertiger

rijtje, appartement

De jeugd kansen geven en doorstromenrijtje, 2-1-kap Er moet een totaal plan komen wat in to

rijtje, 2-1-kap

nvb

2-1-kap, vrijstaand

appartement, rijtje

rijtje

Een mix van goedkope woningen en wat drijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement Appartement kan je er meer kwijt op de

Vooral  voor de starters is het noodzak rijtje, appartement Deze zijn betaalbaar 

rijtje, appartement Vooral geen (grote) vrijstaande wonin

rijtje

En dan Egmond binneners eerst rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

rijtje, appartement

Als er gebouwt wordt moet er vooral aanrijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

Ouderen die naar een flatje kunnen en rijtje, appartement Zie boven

2-1-kap, vrijstaand

2-1-kap, vrijstaand Ruime opzet met goede tuin en groene

rijtje, appartement Wil je zoveel mogelijk jonge gezinnen 

Er moet meer beschikbaar gemaakt worderijtje Er kunnen dan meer woningen gebouw

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

Vrije sector koop levert ook doorstroo appartement, vrijstaand Rijtjes woningen zijn er al vrij veel 

rijtje

2-1-kap, vrijstaand

Huur voor de jeugd zodat ze een plek hebben krijgen. 
Goedkope koop denk rond 200.000 zodat alleenstaanden, parttimer's en weduwe een optie hebben. 

Voor starters of gezinswoningen die te betalen zijn zowel in huur als koop. 
En appartementen voor senioren 



rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

Vooral jongeren en ouderen uit Egmond rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

rijtje, vrijstaand

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

rijtje, appartement

Als de woningen maar naar Egmonders rijtje, 2-1-kap Huizen die er kleurig uit zien, geen st

Geen woningen, het list niets op.. in nvb Een stolpboerderij zou staan, de rest ta

Huizen die passen in het landelijk karaktvrijstaand Om doorgroei in de gemeente te bevor

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap, appartement, vrijstaand

rijtje, 2-1-kap

rijtje

Als starters behoefte hebben aan woonrrijtje, appartement Voor starters en senioren zodat ze kl

Er zijn verschillende manieren om soor rijtje, 2-1-kap Ook hier zou ik gaan voor een sterke

nvb

rijtje, appartement Betaalbaar

2-1-kap, vrijstaand

zoveel mogelijk koop woningen neer zetrijtje, appartement aan alles is een te kort al hoewel ik l

rijtje, appartement, nvb

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

nvb

Laten we vooral een dorp blijven waar jrijtje, appartement Jonge mensen uit het dorp kunnen nerg

Het liefst gecombineerde woningtypes. rijtje, appartement

nvb

appartement

Ik zou graag starter appartementen zie rijtje, appartement Starter appartementen heb ik het liefst,

rijtje, 2-1-kap

Dit zijn de woningen die op dit momentrijtje, appartement Het moet vooral betaalbaar blijven.

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje

rijtje, appartement

Een aantal sociale huur woningen waar je als Egmond Binner voorrang hebt.
Geef de jeugd een kans; Betaalbare koopwoningen 

juist de starter 
Dan blijft het dorp leefbaar



midden, vrijehuur, goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

Ik wil graag kopen maar hem alleensta rijtje, appartement Geschikt voor jongeren

rijtje, appartement

Niet te duur want dat wordt veel te duurrijtje, appartement

appartement, vrijstaand

Er moeten meer koopwoningen voor de j2-1-kap, vrijstaand Een hoop van mijn leeftijd wil wat gr

Goedkope kleine koopwoning rijtje

rijtje, appartement

ik denk dat aan goedkope huizen, koop rijtje, 2-1-kap

Geef de jongeren een kans. rijtje

Betaalbare woningen zowel huur als ko rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap, appartement, vrijstaand

Voor zover ik gehoord heb wordt er voorijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

starters rijtje, appartement starters woningen

nvb

rijtje, 2-1-kap

Voor startende huizenkopers, niet altij rijtje, 2-1-kap

Ik wil niet huren omdat ik dat zonde v 2-1-kap, appartement

rijtje, 2-1-kap

Dat het zijn functie blijft behouden, na rijtje, 2-1-kap, appartement Ik weet niet echt waar precies vraag n

rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

rijtje, vrijstaand Zijn goede soort huizen

rijtje, 2-1-kap

Speciaal voor de jongeren rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

Op deze manier komt de jeugd van Egmorijtje

Volgens mij zijn dit de woningen waar drijtje Volgens mij is dit (nog net) redelijk b

Betaalbare woningen voor starters rijtje, 2-1-kap, appartement

rijtje, 2-1-kap

appartement Zie bovenstaande. Op die manier kome

rijtje, vrijstaand

Kopen is de wens van jongeren in Egmorijtje, vrijstaand Starterswoningen en vrij staande woni

rijtje, appartement

rijtje, appartement

sociaal, midden, goedkoop, vrijesector rijtje, appartement

Kleine goedkope woningen voor starters appartement, rijtje Kleine goedkope woningen voor starters

rijtje, 2-1-kap

Huurwoningen voor starters, met voorrang jongeren uit Egmond-BinnenMaakt niet uit, als er maar een goede a

rijtje, appartement Starters en senioren doorstroom

Jonge mensen moeten er kunnen starterijtje, appartement Ouderen moeten kleiner kunnen gaan w

sociaal, midden, goedkoop, vrijesector appartement, rijtje, 2-1-kap

Belangrijk vind ik het om bewoners vanrijtje, appartement

rijtje

rijtje, 2-1-kap

Betaalbare woningen voor studenten rijtje

Op de inbrei plekken; met name senioren woningen zodat er een doorstroom op gang komt en starters woningen of gezinswoningen vrij komen. Starterswoningen doordat senioren uit een goedkopere huurwoning naar een huur appartement kunnen verhuizen. Gezinswoningen doordat senioren met een ruimer rijtjeshuis, 2 onder 1 kap of hoekwoning naar koop appartementen kunnen verhuizen.
Lijkt mij belangrijk om de doorstroom op gang te helpen.Goedkope koop om deze starters doorstroommogelijkheden te geven
Vrije sector koop om te zorgen dat egmond binnen een volwaardig dorp blijft met verschillende bevolkingslagen.

Voor de doorstroming en voor de jeugd betaalbare woningen
Zodat ze hier kunnen blijven wonen . Goed voor participatie



Woningen die aansluiten bij doorstroomrijtje, 2-1-kap Zie boven

rijtje, vrijstaand

rijtje

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

Vooral voor jongeren, foorstromers en rijtje, 2-1-kap

voor Starters en oudere appartement Voor staarten en ouderen  

Betaalbare koop geeft mogelijkheden vorijtje, appartement Ook appartementen voor alleenstaanden

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

is wel afhankelijk van de prijzen die da rijtje, appartement Voor starters en ouderen uit Egmond B

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

Weet ik niet, ik denk goedkope huur. rijtje, appartement 2onder1kap woningen en vrijstaande zij

Jeugd die graag in hun dorp willen wonerijtje, 2-1-kap Starterswoningen en jonge gezinnen

rijtje, 2-1-kap

Als het voor de jeugd van Egmond is moe2-1-kap, appartement

Goedkopere koop voor de jongeren. rijtje, 2-1-kap

nvb

nvb Woningen voor starters en senioren. Vo

Ik zit nu in een vrije sector huur huis rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

de jeugd moet weer kunnen kopen, de ourijtje, appartement zie boven senioren appartementen en b

sociaal, midden, goedkoop, vrijesector rijtje, appartement

rijtje

sociaal, midden, goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

appartement Na meer dan 50 jaar in ons dorp te wo

rijtje, appartement

rijtje, appartement

Anders is het niet te betalen rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

rijtje, vrijstaand

rijtje, vrijstaand

Hier is de meeste behoefte aan. En een rijtje, appartement Deze woningen zijn het meest betaalba

rijtje, appartement

rijtje, nvb

rijtje, 2-1-kap, appartement

rijtje

De meeste woningzoekende uit de omgevinrijtje Goedkope, energiezuinige, degelijke 

Woningen betaalbaar voor starters rijtje, 2-1-kap

rijtje

2-1-kap, vrijstaand

De jonge gezinnen moeten een toekomst rijtje, appartement De starters en de gepensioneerden mo

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap, appartement, vrijstaand

Geen voor Egmond - Binnen Zuid.
Voor de inbrei  locaties : Sociale huur en goedkope koop voor de jong volwassene  van Egmond

Voor Egmond Binnen zuid : geen
Voor de inbrei locaties: Rijtjes woningen



Midden huur voor oudere Egmond Binnerijtje, appartement

2-1-kap, vrijstaand

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

sociaal, midden, goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

rijtje, appartement

behoefte aan betaalbare woningen. nvb zoveel mogelijk betaalbare woningen.

rijtje, appartement kan er meer gebouwd worden

Om ruimte voor de kleine portemonnee appartement, rijtje "gewone" gezinswoningen en kleinere 

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

Voor mij nog niet echt van toepassing, mnvb Zelfde als boven

Voor de startenden is een max vaak 160.rijtje, vrijstaand

rijtje, appartement

rijtje, appartement

appartement

Naar betaalbare woningen is grote behonvb Als de bouwstijl en de omvang maar in 

rijtje, 2-1-kap, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement De andere woningen worden dan te duu

rijtje, appartement

appartement, rijtje

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, 2-1-kap

rijtje, appartement

rijtje, appartement

Sociale huur is niet heel erg aantrekke rijtje, 2-1-kap

rijtje, 2-1-kap Voor alle leeftijden/groepen is er vra

rijtje, appartement Kleine huisjes voor de ouderen

rijtje, appartement

rijtje

Betaalbaar!! rijtje, appartement Betaalbaar!!

nvb

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje, appartement

Betaalbaar eventueel met subsidie zoal 2-1-kap, vrijstaand De entree van Egmond-binnen moet g

rijtje, 2-1-kap, vrijstaand

nvb

Zie hierboven rijtje, appartement

Voor alleenstaanden zijn er geen woningrijtje, 2-1-kap, appartement Geen vrijstaande woningen. Zij kunnen 

appartement, vrijstaand

rijtje, appartement

rijtje, appartement

rijtje

De gemeente geeft aan dat jongeren geen geschikte woonplek kunnen vinden binnen het dorp, dan moet er daarvoor worden gebouwd. Er zijn denk ik voldoende vrije sector koopwoningen van rond de 2 a 3 of meer ton. Goedkope koopwoningen van s daarom ook wenselijk.
Ik schat in dat Egmond binnen voldoende hoog segment heeft qua koop. Vrije sector huur weet ik niet , maar is geen oplossing voor jonge mensen /starters m.i.

Er is grote behoefte aan starters woningen voor jonge stellen. En goedkopen huur woningen voor ouderen die nu alleen in een eengezinswoning wonen. 
Kleinere woningen zoals op de duinweg.

Egmond binnen vergrijsd dus er moeten betaalbare appartementen komen of huizen zoals duinweg. klein met een tuintje. Voorbeeld; aan de visweg wonen er op een rij 3 oudere mensen (ca 60 jaar- 80 jaar) in 3 een-gezinswoningen terwijl daar makkelijk 3 ruime gezinnen kunnen wonen.
Dus kort gezegd; starterswoningen en "seniorenwoningen"

Egmond binnen vergrijsd dus er moeten betaalbare appartementen komen of huizen zoals duinweg. klein met een tuintje. Voorbeeld; aan de visweg wonen er op een rij 3 oudere mensen (ca 60 jaar- 80 jaar) in 3 een-gezinswoningen terwijl daar makkelijk 3 ruime gezinnen kunnen wonen.
Dus kort gezegd; starterswoningen en "seniorenwoningen"

als er behoefte is aan woningen, dan zou de gemeente zich vooral moeten richten op sociale huur en starters, maar niet op de locaties zoals nu aangewezen.



appartement Koop apartementen



Voor wie moeten vooral woningen wU kunt hier een toelichting geven

jongeren, 1persoon Groot tekort.

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren

jongeren, jonggezin Zie bovenstaand. Het is naar mijn mening belangrijk j

jongeren

jongeren, jonggezin Deze groepen worden momenteel van de markt verdr

jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen

jongeren, 2personen, jonggezin Mensen in egmond binnen moeten voorrang krijgen o

jongeren, senioren

senioren, jongeren

jongeren, senioren zoals reeds gemeld

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

nvt

jongeren

jongeren, 2personen

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, senioren

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, gezinkinderen

jongeren, jonggezin Voornamelijk starters, zodat daar nu een keer plek vo

jongeren, 1persoon, 2personen, senioren

jongeren, 1persoon, jonggezin

gezinkinderen, nvt

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon, jonggezin, senioren

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren, 1persoon

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin Ik mag er maar 2 invullen maar het natuurlijk ook voo

jongeren, 1persoon, jonggezin

jongeren, jonggezin uit onderzoek gebleken 

jongeren, jonggezin

senioren, jongeren

jongeren, 1persoon

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin

2personen, jonggezin

jongeren, jonggezin

En Senioren zodat deze mensen kunnen doorstromen en ruimte maken voor Jongeren. 
Er wonen gewoon heel veel ouderen in Egmond-Binnen die makkelijk kunnen doorstromen, alleen voor hun is daar ook geen mogelijkheid voor in de buurt..



jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, gezinkinderen

jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren Ook hier vind ik 2 keuzes tekort, het zou een gevari

jongeren, senioren Mensen moeten doorstromen, dus ook voor senioren m

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, gezinkinderen

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

senioren, jongeren Voor starters is er niks beschikbaar in het dorp. Daar

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren

jongeren, 1persoon

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin, gezinkinderen

jonggezin, senioren

jonggezin, gezinkinderen

jongeren, jonggezin Veel jonge mensen die op zoek zijn naar een huis.

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren Naast de woningnood voor jongeren is het belangrijk d

jongeren, jonggezin, senioren

2personen, jonggezin

senioren, jongeren

jongeren, 2personen, jonggezin, sen Ook wil ik hierin de senioren woningen niet vergeten z

jongeren, 1persoon, senioren

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin

jongeren, jonggezin

jonggezin, gezinkinderen, senioren Er zijn woningen nodig voor alle types huishoudens!

jonggezin, gezinkinderen Starters zie ik persoonlijk meer in apartementen en k

jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren, senioren Voor deze mensen is amper plek in Egmond Binnen. Voo

jongeren, jonggezin Omdat ik in Egmond wil blijven wonen. Wil ik een bet

jongeren

nvt

jongeren, senioren Zodat de ouderen, naar kleinere huizen kunnen en de

2personen, jonggezin

2personen, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon, 2personen, jongZie bovenstaande

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin

Naast de jongeren, zullen ook een deel van de senioren behoefte hebben aan een kleinere woning.
Dit zal tot doorstroming leiden op de huizenmarkt.



jonggezin, gezinkinderen

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin Vooral voor de jongeren onder ons. Ouderewoningen zij

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jonggezin Uit onderzoek is gebleken dat hier de grootste vraag na

jongeren, jonggezin Dit is de doelgroep

jongeren, 1persoon

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon

jongeren, jonggezin

jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon

jongeren, 1persoon, 2personen, jongVoor de jongere generatie van de egmonden, denk aan d

jongeren, 2personen, jonggezin Jong en oud gemixt anders wordt het een zooitje qua g

jongeren, jonggezin, gezinkinderen Het is van groot belang dat er starterswoningen word

jongeren

jongeren, senioren Ook voor senioren die alleen een eensgezinshuurwonin

jongeren, senioren

jongeren, senioren Voor starters is het moeilijk om iets te kopen en voor 

jongeren, 1persoon

jongeren, senioren

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren Doordat de senioren niet kleiner kunnen gaan wonen is

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jonggezin, gezinkinderen

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren

nvt Doorstromers, zodat zij een starterswoning kunnen ach

jongeren, 1persoon, jonggezin, senioren

jongeren, 2personen

jonggezin, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, 1persoon

1persoon, jongeren

jongeren, senioren Voor de senioren die momenteel in EB wonen en kleiner

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, jonggezin Wat mij betreft is het belangrijk de jongere en de jon

jonggezin, gezinkinderen

jongeren, 2personen

Betaalbare twee onder één kap met garage en een lekkere tuin



jongeren, senioren Er zijn heel veel alleenstaanden die nog in een groot h

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin Om egmond te laten bestaan is her belangrijk dat de j

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren

jongeren, senioren

jongeren

jongeren, senioren

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, 2personen, jonggezin, gezinkinderen

jongeren, 1persoon

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, 2personen

jongeren, 1persoon

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin

jongeren, 1persoon

jongeren, senioren zie plannen kerkplein en vd molen. Al het andere gaat

1persoon, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin, gezinkinderen, Denk dat de meeste uit het dorp niet met twee man w

jongeren

jonggezin, senioren

jongeren, 2personen, senioren

jongeren, 2personen

jongeren, senioren

jongeren, 2personen

jongeren, senioren Vind hierin ook dat er meerdere keuzes dan twee wense

jonggezin

jongeren, jonggezin Om het dorp leefbaar te houden moeten jongeren en j

jongeren, jonggezin Om het dorp leefbaar te houden moeten jongeren en j

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, 1persoon, senioren

jongeren, senioren

jongeren, 2personen

nvt Zie boven

jongeren, gezinkinderen

jongeren, senioren

jongeren, senioren

jongeren, 2personen, jonggezin, senioren

jongeren, jonggezin

2personen, jonggezin

jongeren, jonggezin

Jonge gezinnen en starters zie ik als dezelfde doelgroep. 
Senioren oude doorstroming in het dorp nog meer op gang te helpen. Zie plan voor Kerkplein, ideaal voor zowel starters als senioren. 



jongeren, 1persoon, 2personen, senioren

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen, jonggezin, gezinkinderen, senioren

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin

jongeren, 1persoon

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren Groot gebrek aan starters woningen in Egmond-Binne

jongeren, 1persoon, 2personen, seniSeniorenwoningen voor doorstromers 

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, 1persoon, 2personen

jongeren, senioren

jonggezin, senioren

gezinkinderen

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin, gezinkinderen, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin Die willen een mooi huis voor de toekomst

jongeren Jongeren en vrije sector voor de doorstroom

jongeren, 2personen

jongeren, senioren Starters want hier is helemaal niks voor te koop, en s

2personen, jonggezin

1persoon, senioren

jonggezin, senioren

gezinkinderen, senioren

jongeren, senioren Zorgt voor doorstroom 

jongeren, jonggezin, gezinkinderen, Is vooral voor 4 doelgroepen: jongeren, singels, jonge

nvt Zie boven

jongeren, jonggezin

jonggezin, senioren

jongeren, 1persoon

jongeren, senioren

jongeren, gezinkinderen

nvt Zie boven 

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin Egmond vergrijsd

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

gezinkinderen, senioren

jongeren, senioren Als de senioren door stromen komt er plaats voor de 

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin Voor jongeren is er in de Egmonden geen plek op dit m

jongeren, 2personen

jongeren, 2personen



jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren, 1persoon

jongeren, gezinkinderen

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin Jeugd houdt het dorp jong 

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin

jongeren

jongeren, senioren

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, 1persoon

jongeren

jongeren, jonggezin

jongeren, 1persoon, 2personen, jongJongeren

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, senioren

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin

jongeren, gezinkinderen

jongeren, 1persoon

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin Deze hebben nu totaal geen kans op de woningmarkt, 

jongeren, 1persoon

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin

jongeren, gezinkinderen

jongeren, jonggezin, gezinkinderen

jongeren, jonggezin

2personen, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen

jongeren

jongeren, 2personen, jonggezin, gezinkinderen, senioren

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon, senioren

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren Wij jongeren kunnen gewoon geen huis in Egmond kope

jonggezin



Voor iedereen. De kleine woningen zijn voor zowel star

jongeren, senioren Zie bovengenoemde toelichtingen.

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

2personen, jonggezin

2personen

2personen, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin Zij moeten nog een toekomst opbouwen

jongeren, jonggezin

jongeren, 1persoon, senioren

jongeren, jonggezin Omdat er aan voor categorieën op dit moment bijna g

jongeren Zodat ze ook kunnen beginnen in Egmond 

jongeren, 1persoon, 2personen, seniVoor de doorstroming

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jonggezin, gezinkinderen

2personen, jonggezin

jongeren

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, gezinkinderen

jongeren, jonggezin, senioren

2personen, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, jonggezin Goed onderzoek naar waar de behoefte ligt is nodig. 

jongeren

jongeren, 1persoon, jonggezin Geef egmonders voorrang. Ook de jeugd die al niet 

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin

jongeren, 2personen, senioren

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren, 2personen, jonggezin De woningen moeten betaalbaar zijn voor jongeren die

jongeren, senioren

jongeren, gezinkinderen Liefst ook senioren...

jongeren, senioren Er zijn veel senioren, en jongeren willen graag hier bl

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren Eigenlijk houden de senioren te grote huizen vast. Wa

jongeren

jongeren, senioren

jongeren, senioren



jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

1persoon, 2personen

gezinkinderen

jongeren, jonggezin

nvt Voor iedere groep zijn er huizen welkom 

jongeren, 1persoon, 2personen, jongOmdat voor deze groepen normaliter niet te betalen i

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren Ook voor senioren zodat je wat meer doorloop krijg, f

jongeren, senioren Zo kunnen de senioren hun huis achter laten....voor

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

nvt

gezinkinderen

jongeren, senioren

jongeren

jongeren, senioren Voor de jeugd om te starten en voor de senioren ivm 

jonggezin, senioren

jongeren, jonggezin Bij deze groepen zit de vraag naar woningen 

jongeren, jonggezin Om Egmond-Binnen een boost te geven zou het goed zi

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren

jonggezin, gezinkinderen

jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren, 1persoon, 2personen

jonggezin, senioren

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin, gezinkinderen, senioren

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren, jonggezin Appartementen voor de jongeren en senioren. Voor jo

jongeren, 2personen

senioren Kleiner wonen

Wij vallen in de categorie starter jong gezin eerste huis. De senioren willen wel kleiner en plat maar die optie is er nu niet.



jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon, 2personen, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin, nvt

jongeren, jonggezin

jongeren

jongeren, senioren

jongeren, gezinkinderen Als de woningen maar naar Egmonders wordt toe gew

nvt Wie je ook wil bereiken, door inschrijfduur, voorrang

jongeren Met dien verstande dat er vrijstaande huizen gebouw

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin, gezinkinderen, senioren

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin, gezinkinderen

jongeren, jonggezin, gezinkinderen

jongeren, senioren Ik hoor dat dit de groepen zijn met de meeste behoef

jongeren, 2personen Vooral jonge starters kunnen met hun vaak lagere ink

nvt

jongeren, 1persoon Er zijn op dit moment voornamelijk gezinswoningen. 

2personen, jonggezin

jongeren, 1persoon, 2personen, jonggezin, gezinkinderen

1persoon, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren

jongeren, jonggezin

jongeren, 1persoon

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

1persoon, senioren

nvt

jongeren, jonggezin Jongeren of 1/2 persoonshuishoudens zijn wat mij bet

jongeren, senioren

jongeren, senioren Voor de starters en dan de senioren die evt weer een 

2personen, senioren

jongeren De jongeren van egmond hebben de meeste behoefte 

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, 2personen

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon Er is vast een inventarisatie via CBS mogelijk waar nu

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon



jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, 1persoon Omwille van financiën bij deze groep.

jongeren, senioren Ik zou graag een betaalbaar appartement willen kopen

jongeren, senioren Zeker de senioren niet vergeten zodat er doorstroming

jongeren, jonggezin

jonggezin, gezinkinderen

jongeren, 1persoon

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren Belangrijk dat zowel jong en oud in een betaalbare 

jongeren, jonggezin, gezinkinderen

jongeren, 1persoon 2 persoons huishoudens kunnnen prima af in een 1 pe

jongeren, 2personen

jongeren, 2personen

jongeren

jonggezin, senioren

jongeren, senioren Ik zou graag gelijkvloers wonen, ouder worden en thuis

jongeren, 1persoon

jongeren, 1persoon

jongeren, 1persoon, 2personen, jongJa wel voor jongeren! Daar moet wel de focus op zijn!

jongeren, jonggezin

1persoon, jonggezin, gezinkinderen

jongeren, senioren

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren

jonggezin Zat jongeren die zich ergens willen vestigen. De grondp

jongeren, 1persoon

jongeren, 2personen

senioren Zie bovenstaande

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren Starters woningen en doorstromen ouderen naar klei

jongeren

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, senioren Senioren uit Egmond-Binnen voor doorstroom. 

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin Behoud de toekomst in het dorp. 

jongeren, 1persoon, jonggezin, senioren

jongeren, jonggezin Vergrijzing tegen gaan.

jongeren, senioren

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jonggezin, gezinkinderen

jongeren Op deze manier kunnen de jongeren die momenteel wo

Hierdoor kunnen senioren naar kleinere huizen uit Egmond in Egmond wonen 
En starters zodat er jongeren die zelf in Egmond al wonen ook opzichzelf in Egmond kunnen wonen zonder dat het woord ingenomen door Amsterdamse gezinnen



jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon

jongeren, jonggezin

jongeren

jongeren, 1persoon

jongeren, 2personen Als er meer woningen komen voor starters en 2 persoo

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin, gezinkinderen

senioren, jongeren, 1persoon Ik vind het heel jammer dat er geen bejaardenhuis me

jongeren, 2personen, jonggezin, gez Al eerder toegelicht

jongeren, jonggezin

2personen, jonggezin

jongeren, gezinkinderen

jongeren

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin, gezinkinderen

jonggezin, senioren zie boven

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin, gezinkinderen, senioren

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon

1persoon, senioren

jonggezin, jongeren

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, jonggezin Behoefte aan starters woningen en woningen voor gez

jongeren, jonggezin

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, 1persoon

jongeren, jonggezin En eventueel senioren voor de benodigde doorstromin

jongeren, 1persoon, 2personen, senioren

jongeren, jonggezin, senioren

jongeren, senioren

jonggezin, senioren Als er woningen voor senioren komen, komt er ook do

jongeren, senioren

jonggezin, senioren

jongeren, jonggezin, senioren De ouderen uit hun te grote eengezinswoning en doo

jongeren, senioren

jongeren, senioren

jonggezin, jongeren

Voor de inwoners van Egmond
Niet voor mensen van uit de randstad

In deze categorie is de wens voor een gepaste woning het grootst.



2personen, jongeren Ter bevordering van de doorstroming 

jongeren, jonggezin, gezinkinderen

jongeren, senioren

jongeren

2personen, jonggezin

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, 1persoon

jongeren

jongeren, senioren kleinere woningen voor senioren, dan komen eengezin

nvt De nieuwe wijk moet een afspiegeling van het dorp word

jongeren, senioren

jongeren, senioren

jonggezin, senioren

jongeren, jonggezin Om de jeugd weer wat meer het dorp in te halen want 

jonggezin, senioren

jongeren, 2personen

jongeren, senioren

nvt ik denk vooral voor jongeren, 2 persoons huishoudens

jongeren Ik heb er zelf niet een heel uitgesproken idee over, 

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren Hier is veel behoeften aan.

jongeren, jonggezin

jongeren, senioren

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin, gezinkinderen

1persoon, 2personen

jongeren, senioren

jongeren, senioren Bouw meer voor de senioren van het dorp,dan is er wa

jongeren, 2personen

jongeren, jonggezin

jonggezin, senioren

jonggezin, senioren

senioren, jonggezin, jongeren

jongeren, 1persoon, 2personen, jongNodig!

nvt zie mijn toelichting hierboven.

jongeren, 2personen

jongeren, 1persoon

jongeren, senioren

jonggezin, gezinkinderen Deze hebben prioriteit

jonggezin, gezinkinderen, senioren

nvt

jongeren, jonggezin

1persoon Alleenstaanden hebben ook recht op een betaalbare ri

gezinkinderen, senioren

jongeren, jonggezin

1persoon, jonggezin

jongeren, 1persoon

Egmond binnen vergrijsd dus er moeten betaalbare appartementen komen of huizen zoals duinweg. klein met een tuintje. Voorbeeld; aan de visweg wonen er op een rij 3 oudere mensen (ca 60 jaar- 80 jaar) in 3 een-gezinswoningen terwijl daar makkelijk 3 ruime gezinnen kunnen wonen.
Dus kort gezegd; starterswoningen en "seniorenwoningen"



2personen, senioren



Als er woningen worden gebouwd, vind ik het belangrijk dat (max 3 keuzes): U kunt hierHebt u nog opmerkingen of aanvullingen?

energiezuinig, betaalbaar, voorrang Dit moet vooEr is haast bij. 

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar

betaalbaar, voorrang, tuin Egmonders aHet is van zeer groot belang dat er in Egmond wat gebeurd. Ik ben groot voorstander voor de plannen om huizen te bouwen.

betaalbaar, voorrang

doorstroming, betaalbaar, groen, voorrang Zorg ervoor dat er eindelijk gebouwd gaat worden!

landschap, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

landschap, betaalbaar, voorrang

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming Succes met het realiseren van de bouwplannen in Egmond Binnen want dat is hard nodig om vergrijzing tegen te gaan en de leefbaarheid in ons dorp te waarborgen.

betaalbaar, voorrang

betaalbaar, speelplek, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming Ik wil later graag samenwonen met mijn vriend uit Egmond. Maar momenteel zijn we beide student en is dit niet haalbaar, hierdoor moeten wij een andere woonomgeving zoeken wat door ons beide niet gewenst is

landschap, verkeer, gefaseerd

betaalbaar, groen, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, energiezuinig, betaalbaar, groen, speelplek, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming Zie voorgaaIk hoop dat de woningnood in Egmond-Binnen duidelijk is. En dat onze gemeente er wat aan wilt doen dat Egmonders ook in Egmond kunnen blijven en niet noodgedwongen moeten verhuizen. 

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, speelplek, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang

betaalbaar, groen, speelplek, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, energiezuinig, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, groen, voorrang

verkeer, energiezuinig, betaalbaar, voorrang, gefaseerd, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

Wij willen, zoals veel ouderen, doorstromen naar een kleinere woning/appartement.
En laat de mensen die in een zomerhuis bij een particulier wonen, daar permanent wonen, als ze dat willen.  

Ik vindt dat er heel goed gekeken moet worden waar er vraag naar is, en of eral niet aan deze vraag wordt voldaan door bouwen op de inbrij locaties. Het is namelijk in 2018 al gebleken dat de inbrij locaties voldoen.
Waarom wil dr gemeente perse daar woningen? Als de vraag naar het aantal woningen niet klopt.

Als type woningen mochten er maar 2 antwoorden ingevuld worden maar er moeten verschillenden woningen gebouwd worden zodat er voor jongeren en ouderen een keuze is 
Ik heb een groep vrienden van zeker 50.      jongens die later allemaal in Egmond binnen willen blijven wonen dus de plannen die er nu zijn is naar de toekomst nog tekort!!!

alle bovengenoemde kwaliteiten zijn bijna van toepassing voor nieuwe woningen. 
ik snap ook niet dat de inwoners van Egmond-binnen ontzetten tegen gezeten worden als ze met goede ideeën  komen voor het realiseren van meerdere woningen in Egmond maar dat er gewoon niet geluisterd word. of het ze te moeilijk gemaakt word.  Ik vraag me ook af of de juiste mensen wel op de juiste plekken zitten. 
nu krijg ik het gevoel dat ik het zelf beter zou kunnen. en dat gevoel hoor je niet te hebben van een gemeente.



verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, groen, speelplek, voorrang, tuin, doorstr Het moet een mooie natuurlijke overgang van het dorp worden

verkeer, betaalbaar, voorrang, tuin

landschap, voorrang, doorstroming De huidige 

groen, voorrang, doorstroming Alles is belangrijk in deze vraag

verkeer, voorrang, tuin

landschap, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang

verkeer, betaalbaar, voorrang Het is van groot belang dat er meer woningen gebouwd worden zodat de jongeren die nu al in Egmond wonen daar kunnen blijven wonen en dat de vergrijzing gestopt wordt waardoor het dorp behouden wordt.

betaalbaar, groen, voorrang Dat Egmonders voorrang moeten krijgen staat bij mij stipt op nummer 1. Nu komt het regelmatig voor dat woningen worden verkocht aan mensen buiten Egmond, omdat zij vaak over meer geld beschikken. Op deze manier is het voor Egmonders vrijwel onmogelijk om aan een woning te komen.

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming Bovengenoemde punten zijn allemaal belangrijk 

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, voorrang, tuin

landschap, betaalbaar, groen Voorrang voor egmonders ook belangrijk, 3 keuzes is weinig.

betaalbaar, voorrang, tuin Deze plannen moeten gerealiseerd worden! Ik heb gelukkig een woning gevonden, maar dit geld maar voor weinige die in Egmond willen blijven wonen. Ook ik wil dat mijn kinderen hier later naar de basisschool kunnen gaan en hier boodschappen kunnen blijven doen. Zonder dit plan zal Egmond vergrijzen. Ouderen kunnen niet doorstromen omdat alle aanleunwoningen/kleine huurwoningen verhuurd worden aan niet Egmonders, maar die dit maar wel al te graag willen.

betaalbaar, voorrang, doorstroming Het is belangrijk dat Egmonders voorrang krijgen op de woningbouw en dat de huizen betaalbaar zijn. Wanneer dit beide niet het geval is zullen jongeren Egmond moeten gaan verlaten, dit zie ik om mij heen al gebeuren. 

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, groen, voorrang

betaalbaar, voorrang, gefaseerd

verkeer, betaalbaar, voorrang, doorstroming Egmonders vIk hoop echt dat deze enquête laat zien dat jongeren een woning nodig hebben! Zelf heb ik tot mijn 28e thuis gewoond en woon nu in een mantelzorg woning in Egmond Binnen en geef zorg aan een mw. van 87. Ik ben een woning aan het laten bouwen maar ik weet dat ik er niet altijd in kan wonen, dit maakt mij op mijn 31e nog steeds woning zoekende!

landschap, energiezuinig, groen, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, betaalbaar, speelplek, voorrang, doorstroming

landschap, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, groen, voorrang Egmond Binners moeten voorrang krijgen!

energiezuinig, voorrang, tuin

nvt

betaalbaar, voorrang

verkeer, betaalbaar, voorrang En ook voorHet is van groot belang dat er meer huizen beschikbaar komen! Onze mensen kunnen nu niet in eigen dorp terecht! Zonde!

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang

energiezuinig, groen, voorrang er moet meer landschap blijven tussen de dorpen

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang

verkeer, betaalbaar, voorrang Verkeer moet goed geregeld worden, als er in EB Zuid gebouwd gaat worden en de plannen voor de Heiloo-snelweg verbinding doorgaan is er meer verkeer in het dorp. 

betaalbaar, voorrang

speelplek, voorrang, tuin

De jongeren willen graag in hun geboortedorp blijven wonen, zodat zij contact kunnen blijven houden met hun vrienden, familie, makkelijk binnen kunnen lopen bij hun opa en oma! Voor de jongeren is dit zeer belangrijk! 
Egmond Binnen is een hechte gemeenschap, er wordt veel georganiseerd, er is een goed verenigingsleven. Dit moet behouden blijven!!! Ook is het belangrijk dat de jongeren in Egmond Binnen blijven zodat de ouderen niet vereenzamen!

Ik hoop dat ik snel een huis kan kopen hier in het mooie Egmond, waar ik geboren ben. En veel familie en vrienden heb wonen ! Groetjessss 



landschap, speelplek, tuin, doorstroming, Rekening gehouden wordt met parkeren: zeker minimaal 2De communicatie van dit project mag vele malen beter. Waarom zo laat mensen uitnodigen voor gesprekken? Hoezo wordt dat niet minstens 2 maanden van te voren gecommuniceerd? 

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, tuin Wel huizen met een mooi thuin. Niet zo hutje mutje op elkaar. Als egmonders voorrang krijgen blijven er ook meer egmonders hier wonen!

verkeer, betaalbaar, groen, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang Niet op locatie egmond binnen zuid 

verkeer, betaalbaar, voorrang Dit vind ik Ik hoop dat dit allen doorgaat en hoop op een mooi voortgang 

landschap, betaalbaar, voorrang

landschap, energiezuinig, betaalbaar, groen, voorrang Wenselijk een dagbesteding voor ouderen.

landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, groen, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin

landschap, betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming Ik denk vooZorg dat de doorstroming van woningen beter gaat, veel ouderen en alleenstaande houden vaak hele eengezinswoningen voor zichzelf. 

betaalbaar, voorrang, doorstroming Nogmaals geeGraag met spoed doorzetten 

landschap, verkeer, betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming De woningen moeten passen bij Egmond, betaalbaar zijn, en egmonders moeten voorrang krijgen omdat er vanuit de egmonders enorm veel initiatief wordt genomen en vraag is naar extra woningen 

landschap, verkeer, betaalbaar, groen, speelplek, voorrang, doorstroming

voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, speelplek, voorrang

betaalbaar, groen, voorrang Volgens mij is het wel duidelijk. Ik zou zeggen, liever gister dan vandaag beginnen met bouwen!!!

landschap, verkeer, betaalbaar, voorrang

landschap, verkeer, betaalbaar, speelplek, voorrang, tuin

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, voorrang

voorrang, tuin

betaalbaar

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, voorrang, gefaseerd

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

voorrang Hou de  mensen uit het dorp in het dorp. 

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming Tevens : he Geen 

energiezuinig, voorrang, tuin

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

En goede speelplaatsen voor de kids
En woningen met heerlijke tuinen 

Geen grote of vrijstaande nieuwbouw woningen toestaan, daar staan er al genoeg van.



betaalbaar, voorrang, doorstroming Er wonen beZou fijn zijn als er nu echt  wat gebeurd.

betaalbaar, voorrang

landschap, betaalbaar, voorrang

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, speelplek, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang

verkeer, groen, voorrang Zo snel mogelijk 

doorstroming, energiezuinig, betaalbaar

doorstroming, landschap, betaalbaar

energiezuinig, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

niet bouwen in landelijk gebied SuggestieveHelaas is deze enquête sturend in vraagstelling. de vooringenomenheid om te willen bouwen was uiteraard te verwachten met de genomen actie mbt zuid.. Had de gemeente echt een daadkrachtige/ serieuze signaal willen geven dan had zij zich moeten uitspreken over de voetbalvelden. Vraagt niet veel stedenbouwkundige inzicht om in te zien dat die plek in beginsel veel beter inpasbaar is. De gemeente loopt nu achter de belangen van particuliere eigenaar aan. 

betaalbaar, groen, doorstroming Waneer wordt er eindwlijk eens gestart met de bouw van de appartementen in de kerk?... veel plannen maar het lijkt wel alleen daar te blijven.. aktie! Kom op er moet zo snel mogelijk gebouwd worden!

voorrang, landschap, verkeer

voorrang, tuin, doorstroming Belangrijks Help de Egmonders Egmonders te blijven!

betaalbaar, voorrang, tuin

verkeer, betaalbaar, voorrang NVT

landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, groen, speelplek, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming Het is vanz Luister vooral naar de jeugd en de doorstromers van Egmond Binnen

verkeer, betaalbaar, voorrang

verkeer, betaalbaar, voorrang Eigenlijk vi Denk aan infrastructuur, niet al het verkeer over de Herenweg. Dat gebeurt nu met als gevolg zwaar verkeer die op en af de verkeers heuvels denderen. 

landschap, betaalbaar, groen, tuin

voorrang, gefaseerd, doorstroming Gefaseerd bWeg met plan zuid dit is echt geen goed plan voor de Egmond-Binners.

voorrang, gefaseerd, doorstroming Gefaseerd bWeg met plan zuid dit is echt geen goed plan voor de Egmond-Binners.

landschap, verkeer, betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming Ik vind het zeer belangrijk dat er woningen gecreëerd worden in Egmond

betaalbaar, voorrang, doorstroming

voorrang, nvt Uw vraagsteEen onzalig plan om woningen te gaan bouwen in het Landelijk Gebied aan de voet van de duinen, bovendien In tegenspraak met reeds lang bestaand provinciaal beleid. De laatste doorzichten tussen duingebied en (bollen)land worden afgesloten. Sterk verkeer aantrekkend bij een berkte wegenstructuur/capaciteit. Onnodig gezien bouwpotentie in Alkmaar, Heiloo en Heerhugowaard.

landschap, betaalbaar, groen

landschap, verkeer, betaalbaar

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming Er is behoefte aan een dagopvang voor ouderen in egmond binnen. 

betaalbaar, voorrang, doorstroming

voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

Bouwen voor de mensen uit Egmond Binnen met behoud van een verkeersveilig en rustig dorp.
En als er betaalbaar wordt gebouwd voor Egmond Binners dan komt de doorstroming vanzelf op gang.



landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang

doorstroming, landschap, betaalbaar

landschap Twee problemen spelen er: senioren zitten vast in te grote huizen. Zorg dat zij worden begeleid bij passende doorstroom. Tweede probleem: Onderzoek eens hoeveel mensen een tweede huis bezitten in Egmond, ga met de mensen in gesprek en kom ze tegemoet met een kleine onkostenvergoeding als ze het huis verkopen. Dan komt de markt weer los. Bouwen is geen oplossing alleen.

betaalbaar, voorrang, tuin Betreft voorrang voor egmonders, hoe word dat bepaald? Ik ben straks namelijk 2 jaar in buitenland voor werk en wil graag een huis kopen in Egmond-Binnen.

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang

voorrang, tuin, betaalbaar

verkeer, betaalbaar, doorstroming Vooral meer huizen op de markt in deze omgeving voor Egmonders om ook zo de leefbaarheid van Egmond-binnen te steunen en te onderhouden. 

verkeer, betaalbaar, voorrang De jeugd uiDat dit niet weer jaren gaat duren aub

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, tuin

voorrang, tuin, energiezuinig

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

landschap, voorrang, tuin

energiezuinig, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, tuin

landschap, energiezuinig, betaalbaar, groen, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang, doorstroming Zeer belangrijk

betaalbaar, voorrang, doorstroming

energiezuinig, betaalbaar, doorstroming Spreekt voor zich

landschap, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming Egmonders eerst, zodat het niet opgekocht wordt door Amsterdammers met een zak geld

voorrang, tuin, doorstroming De EgmonderIk woon sinds kort in Alkmaar omdat ik geen woning kon krijgen in Egmond-Binnen. Het liefste wil ik terug in Egmond-Binnen gaan wonen later maar ik ga dit alleen doen als er een grote nieuwe nieuwbouwwijk wordt gebouwd waardoor jonge mensen hier gaan wonen. Deze jonge mensen zullen kinderen krijgen wat voor de leefbaarheid van het dorp zal zorgen. Als dit er niet komt dan zal ik niet terugkeren naar Egmond-Binnen want dan is het dorp niet aantrekkelijk om daar je kinderen te laten opgroeien, hierdoor zullen er generaties verloren gaan.

verkeer, energiezuinig

energiezuinig, groen, voorrang Voor het parkeer beleid rekening houden met minstens 2 auto’s per woonruimte.  Toekomst bestendig maken door voorbereiding aan te leggen in elke woning voor het laden van elektrische auto’s. Mogelijkheden onderzoeken voor blok of wijkverwarming door warmtepomp

landschap, energiezuinig, voorrang

landschap, betaalbaar, voorrang Blij dat we onze stem mogen laten horen

energiezuinig, betaalbaar, voorrang Natuurlijk Helaas is de doorstroming van woningen nu zo minimaal dat het vergrijzing en daardoor minder inwoners en dus ook aanwas (kinderen) oplevert. Dit MOET veranderen om een leefbaar en gemêleerd dorp te krijgen. Uitstel kan echt niet meer! Alvast dank voor de inzet en betrokkenheid.

nvt

betaalbaar, voorrang, tuin

landschap, verkeer, doorstroming

betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin

nvt

voorrang, tuin, landschap

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang

groen, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, groen, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer

verkeer, energiezuinig, betaalbaar, gefaseerd, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

Volledig omgedraaide procedure!!! Ook nooit antwoord gekregen met meerdere buren op onze eerder ingediende bezwaren???!!!!Ben je net met vakantie of deze dagen niet thuis…. Wat dan? Deze enquête? 
Krijgen we net als de vorige x ooit een reactie terug? Geld, grondeigenaar en politiek daar draait het om! Niks dorps belang, natuurbelang, inspraak direct betrokkenen …. Nu al geluids en verkeersoverlast en dat gaat nog meer worden??? Ongelooflijk dit…..  

aangepast…. Verkeerde volgorde dus! 
Bestemmingsplan lag er al  nog een ronde waarbij we kunnen zeggen dat de bewoners een inspraak hadden….. niet dus! Schijn!!!

Allemaal niet waar dus! 
Geen geld voor vernieuwen riolering Limmerweg die ontzettend verouderd en slecht is en wegdek deels repareren maar er kan straks wel bouwverkeer en nieuwe bewoners verkeer over en alle tractors en vrachtwagens die er Nina’s rijden en voor veel overlast en wachttijden zorgen??? 

Wij hebben het donkerbruine vermoeden dat alleen dr grondeigenaren hier beter van worden.
Je gelooft toch niet dat starters iets kunnen kopen in het gebied egmond binnen zuid. Daar komen allemaal mensen van buitenaf op af, en de grondeigenaren maar cashen! 



betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, tuin

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin Dat het niet nog 5 jaar duurt, de nood is nu hoog!

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, speelplek, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

voorrang, tuin, betaalbaar

landschap, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, landschap

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, betaalbaar, groen, speelplek, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, speelplek, doorstroming

doorstroming, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

energiezuinig, betaalbaar, voorrang Beetje opschieten met de bouw van het nieuwe fusie voetbalcomplex ;)

betaalbaar, voorrang, tuin Betaalbare woningen met een (kleine) tuin zouden veel mogelijkheden bieden voor Egmonders, die nu geen kans hebben op een woning in hun eigen dorp.

betaalbaar, voorrang, tuin

landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, groen, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming, nvt

landschap, energiezuinig, groen

landschap, betaalbaar, groen, voorrang, tuin

landschap, voorrang, tuin

verkeer, voorrang, tuin

landschap, betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming

landschap, voorrang, tuin

voorrang Meer huizen

landschap, betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming De woningnood in egmond binnen is hoog!! Als je nu kijkt op Funda, staat er practisch niks te koop en al helemaal niet.voor de jeugd/starter. De vergrijzing wordt hier alleen maar meer, echter is er geen doorstroming zodat iedereen die hier zijn roots heeft  liggen buiten de boot valt

landschap, verkeer, betaalbaar, groen, speelplek, doorstroming

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

landschap

nvt

betaalbaar, groen, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

Zelf ben ik ook al een tijdje op zoek maar het is een hopeloos probleem aan het worden. 
Ik hoop dat er snel nieuwe bouwplannen komen.



betaalbaar, groen, doorstroming Ookbde overBouwen die huizen voordat het te laat is en de omwonenden die tegen zijn en vooral van buiten komen niet belangrijker laten zijn dan de overige inwoners.

verkeer, voorrang, doorstroming Zie bovengeOm ons dorp jong en gezond te houden hebben we jonge mensen uit uit egmond zelf nodig. Het is voor hun nu onmogelijk om een betaalbare woning te kopen en zo raken we de jongeren kwijt en zal er steeds meer vergrijzing intreden en faciliteiten verdwijnen uit ons dorp.

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, betaalbaar, doorstroming

energiezuinig, voorrang, tuin

betaalbaar, tuin, doorstroming

energiezuinig, voorrang, doorstroming niet lullen maar poetsen. Kom eens tot actie. Kijk eens om je heen in nabij gelegen dorpen, wat een mooie woonwijken, sport voorzieningen er zijn gekomen. Warmenhuizen bv.... om jaloers op te zijn. Succes.

energiezuinig, betaalbaar, doorstroming

betaalbaar, groen, voorrang

verkeer, voorrang, gefaseerd

verkeer, energiezuinig, betaalbaar Groen, verkLocatie voetbal vereniging sint adelbert ziu ook een prims locatie zijn

verkeer, betaalbaar, voorrang Maar ook da

betaalbaar, voorrang, tuin Egmonders  Nee

verkeer, voorrang, tuin, doorstroming Wij hebben zelf mazzel dat wij vorig jaar een huis hebben kunnen kopen in Egmond Binnen. Wij woonde toen al wel acht jaar samen in onder andere een schuur/zomerhuisje en sociale huurwoning. 

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming

energiezuinig, tuin, doorstroming Mooie overgang natuur niet onbelangrijk. Ik woon hier met veel plezier omdat de omgeving prachtig is. 

landschap, verkeer, groen, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

energiezuinig, groen, voorrang Voor ondernemers moet het dorp aantrekkelijk worden. Er is momenteel een tekort aan winkels zoals kleding, slager, bakker

betaalbaar, tuin, landschap veel waardering voor deze aanpak

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, betaalbaar, speelplek, voorrang, tuin

landschap, groen, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

nvt Onzinnig om

betaalbaar, speelplek, voorrang

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

verkeer, betaalbaar, voorrang, gefaseerd

betaalbaar, voorrang, doorstroming

groen, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, energiezuinig, groen, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming, landschap

verkeer, betaalbaar, speelplek, voorrang, tuin Wij zeggen bouwen maar!! ;)

energiezuinig, betaalbaar, voorrang Betaalbaar!!!!!

betaalbaar, voorrang

landschap, betaalbaar, voorrang Denk bij dit alles ook aan de verkeerssituatie

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming Er moet echt wat gebeuren. Er is veel tekort. 

landschap, betaalbaar, voorrang

landschap, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

We hopen dat de ingevulde enquêtes echt meetellen en goed gelezen worden door de bestuurders van de Gemeente. De dorpsgenoten die dit initiatief hebben opgepakt willen we bedanken, en we wensen jullie veel succes met het maken van de juiste beslissingen, met de ontwikkelingen en de plannen!

Daarop aanvullend: ik zag onlangs dat voor het landhuis van de familie Valkering nog braakliggend terrein ligt, misschien is dat te overwegen voor nieuwbouw IPV het door te duwen waar mensen het niet willen en waar al een omgevingsverordening over is uitgesproken (en echt niet zonder zinvolle aanleiding)



landschap, betaalbaar, voorrang

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, gefaseerd

energiezuinig, groen

betaalbaar, voorrang, doorstroming Bouw bij adelbert een nieuwe sporthal en een supermarkt dan kun je het schulpterrein vol huizen bouwen kerkplein dus de kerk.weg  senioren woningen

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang Zoals mijn De jeugd zouden het allemaal erg prettig vinden als er eens nieuwe woningen worden gebouwd voor ons zodat we de vergrijzing in Egmond binnen kunnen voorkomen!

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, voorrang

landschap, betaalbaar, voorrang

voorrang, doorstroming, betaalbaar Na jaren bij bijeenkomsten te zijn geweest met allerlei beloftes, word het nu wel eens tijd voor een echte realisatie op korte termijn. 

betaalbaar, voorrang, doorstroming Hoop ook dat er geen projectontwikkelaars, belegger etc, de mogelijkheid hebben om een huis te kopen en dan duur gaan verhuren. Het grote geld mag niet kopen!!

voorrang, tuin, verkeer, energiezuinig, betaalbaar

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin

verkeer, betaalbaar, voorrang Alle punten Complimenten, goed dat jullie dit iniatief oppakken! 

betaalbaar, voorrang, doorstroming Hopelijk duurt dit geen jaren.... Aangezien het dorp bijna niks meer te bieden heeft voor de jongeren en de ouderen. Geen winkels, geen voorzieningen. 

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, betaalbaar

landschap, betaalbaar, voorrang

landschap, verkeer, groen, gefaseerd

verkeer, groen, doorstroming

betaalbaar, voorrang

energiezuinig, betaalbaar, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, Klein tuintje 4x4 of ruim balkon eettafel Het hoeft a

betaalbaar, speelplek, voorrang Deze groepen wachten al heel lang op een woning

betaalbaar, voorrang, tuin

landschap, betaalbaar, voorrang

energiezuinig, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, groen, voorrang

verkeer, betaalbaar, voorrang, tuin

landschap, voorrang, doorstroming

energiezuinig, betaalbaar, groen

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin

energiezuinig, voorrang, tuin Voorrang aaMooie kans voor Egmond om de jeugd in Egmond te houden. Op dit moment zijn we genoodzaakt om elders te kijken.

verkeer, betaalbaar, voorrang

energiezuinig, betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, speelplek, voorrang, tuin

verkeer, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

groen, gefaseerd, doorstroming

Hopelijk dat daar in de toekomst nog eens verandering in komt. 

Goed plan om woningen voor starters te bouwen, alleen de locatie niet mee eens

Ik vindt het heel fijn dat jullie je best doen ik hoop echt dat er wat gaat gebeuren!
Dat ook onze mogelijkheden groeien want we zitten vast in de huur flat en ik zou heel graag willen kopen klein en fijn appartement of mini rijtjeshuis als het kan voor ons budget graag een tuintje ♡

Belangrijk is dat het niet te hoog gebouwd wordt. De abdij is een kenmerk van Egmond en zou van de randweg nog gezien moeten worden. Hoogte overige wijken in Egmond kan aangehouden worden. 
Wanneer Egmonders voorrang krijgen zal er meer doorstroming zijn en worden de prijzen niet opgedreven. 



landschap, betaalbaar, tuin

betaalbaar, voorrang, tuin

voorrang, tuin

betaalbaar, doorstroming

betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, gefaseerd

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, verkeer

landschap, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang

verkeer, betaalbaar, voorrang Zorg alstublieft voor betaalbare starters woningen. Ik heb geen zin om tot m’n 30e bij m’n ouders te wonen. 

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang Dat er gekeHet zou mooi zijn dat het nu wordt door gepakt om de vergrijzing aan te pakken. dit om de sociale voorzieningen weer terug te krijgen (nu alleen nog de deka en lampie). ook zal de toekomst van Egmond op zijn kop een gevaar op leveren, als er geen woningen komen wordt de jeugd verplicht worden buiten het dorp te gaan wonen. De jeugd hebben we nodig om als vrijwilligers Egmond op zijn kop te organiseren, als het zo door gaat hebben we kans dat we over 10 jaar geen evenementen meer hebben. 

voorrang, tuin, Ze passen in het landschappelijje karakter

landschap, verkeer, voorrang, doorstroming We zitten hier bij een natura 2000 gebied en niet in een stad behoud nu het landelijk karakter voor onze kinderen 

landschap, energiezuinig, doorstroming Ik zou het zonde vinden als er gebouwd wordt in Egmond Binnen Zuid, omdat hier bepaalde kenmerken van het dorp mee verloren gaan en er een aantal betere alternatieven zijn. 

verkeer, betaalbaar, voorrang

voorrang, doorstroming, betaalbaar

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar We hoeven n

energiezuinig, betaalbaar, voorrang Duurzaamheid is van deze tijd, en duurzame, natuurlijke materialen zullen goed staan in de  natuuromgeving van Egmond. Natuurlijk zijn zaken zoals een tuin, energiezuinigheid, een kleine speelvoorziening ook belangrijk, maar vooropgesteld dat de woningen hun doen bereiken: nieuwe betaalbare woningen voor egmonders. Egmond binners moeten daarom voorrang krijgen op de woningen.  

betaalbaar, voorrang, landschap

betaalbaar, groen, tuin Ik hoop in Egmond Binnen te kunnen blijven wonen.

landschap, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, groen, voorrang

energiezuinig, betaalbaar, landschap

betaalbaar, voorrang, tuin

verkeer, voorrang, gefaseerd Ik denk dat bouw vooral voor starter alleen of samen wel voor de regio

doorstroming, betaalbaar, voorrang

landschap, betaalbaar, doorstroming

landschap, betaalbaar, doorstroming

landschap, energiezuinig, doorstroming

verkeer, groen

landschap, verkeer, voorrang Als er op d De N512 is een gevaarlijke weg, waar veel harder gereden wordt dan de 60 kilometer die officieel is toegestaan. Het is heel belangrijk om een veilige ontsluiting op die weg te maken, door middel van een rotonde met fietspaden er omheen of desnoods een stoplichtkruising.

landschap, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming Lastige keuzes

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin Een tuin voor appartementen gaat natuurlijk niet, maar ‘algemene’ tuinen van appartementcomplexen zou fijn zijn. 

landschap, betaalbaar, voorrang

verkeer, betaalbaar, voorrang Een veilige Ga vooral huizen bouwen voor egmonders zelf, met name voor de starters en de mensen in het lagere segment. Zij hebben op dit moment veel te weinig mogelijkheden om binnen Egmond een passend huis te vinden. Verder zijn er naar mijn idee betere mogelijkheden voor woningbouw ten noorden van Egmond-Binnen, op het terrein van de kerk en het Landje van de Molen. Ga daar eerst mee aan de slag.

verkeer, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin Tuin of balkon 

Woningbouw is als rupsje nooitgenoeg. We blijven maar bouwen en bouwen. Wat we weggeven aan woningbouw krijgen we nooit meer terug. Willen we een soort van randstad worden , volgebouwd. Waar je geruisloos van ene dorp in andere rijdt. 
Als egmonders  het belangrijk vinden dat de super blijft moet de super aanpassen aan de behoefte van t dorp en de dorpelingen niet uitwijken naar andere supermarkten. Eerst maar eens in de spiegel kijken. 

De omgeving is prachtig, daarom zou ik zeggen laat deze mooi overlopen in het nieuwbouwplan en dit ruim opzetten (dus niet strak op elkaar gebouwd) met ook ruimere kavels. 

Doorstroming bevorderen door huurders van sociale woningen de mogelijkheid te bieden om te verhuizen naar betaalbare (kleinere) woningen. Gelijk of minder dan de huur die nu wordt betaald. Dit weerhoudt veel huurders om te verkassen. En blijven wonen in hun veel te grote eengezinswoningen. 
Misschien ook eens denken aan het splitsen van eengezinswoningingen in appartementen (indien mogelijk).

Het is een illusie om het altijd iedereen naar de zin te maken. Echter willen we Egmond bewoonbaar houden dan moeten we zorgen dat we de jongeren hier houden. Zij zorgen voor de toekomst.
Succes met de ontwikkeling. Het wiel is natuurlijk overal al uitgevonden, ik neem aan dat dit hier niet opnieuw gaat gebeuren. [...].



verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang

voorrang, Voldoende parkeergelegenheid. Zodat dat geen discussie gaat geven, energiezuinig

energiezuinig, betaalbaar, groen

betaalbaar, groen, voorrang Geef Egmonders voorrang aangezien er al genoeg mensen van buitenaf onze huizen opkopen. Hierdoor verliest het dorp zijn eigen identiteit en wij onze kinderen naar plaatsen waar ze eigenlijk niet naar toe willen

verkeer, betaalbaar, voorrang

speelplek, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, tuin

voorrang, doorstroming, betaalbaar

energiezuinig, groen alleen nog aub geen lelijke puist aan ons mooie dorp bouwen maar gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn (zie antwoord op 1e vraag)

betaalbaar, voorrang, landschap

betaalbaar, groen, voorrang Uiteindelijk moet er een goede belans gevonden worden voor iedereen, want er is een groot te kort voor alle doelgroepen

landschap, verkeer, betaalbaar, groen, speelplek, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang Het een tussenklasse is qua ruimte. Geen volledig gezinswoning maar ook geen klein appartement zoals het appartementencomplex op Herenweg 66

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming bouwen!!! duurt te lang dit

landschap, verkeer, betaalbaar, voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, gefaseerd

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang

landschap, betaalbaar, voorrang Eigenlijk is

betaalbaar, groen, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, tuin Zodat jongeren uit Egmond gewoon in Egmond kunnen blijven wonen in een betaalbare woning en met vrienden gezellig in de tuin kunnen zitten

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, groen, tuin

landschap, betaalbaar, voorrang Nogmaals genoeg parkeer plekken en Groen want dat ontbreekt bij mij in de buurt. 

verkeer, groen, gefaseerd Als het dor Er wordt veel in de regio gebouwd, in de buurt van OV. Waarom een klein dorp groter maken waar iedereen twee auto's nodig heeft?  Wat is de visie van de gemeente hierin? 

betaalbaar, voorrang, tuin

verkeer, betaalbaar, voorrang

verkeer, voorrang, doorstroming

betaalbaar, groen, voorrang

groen, voorrang, doorstroming Snel starten met bouwen. De nood is erg groot en onze voorzieningen zoals school winkels verenigingen etc staan onder druk.

verkeer, betaalbaar, voorrang, tuin

landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar Het word tijd dat de provincie in gaat zien dat er aan de randen van de dorpen gebouwd moet gaan worden .  We zijn zelf zuinig op ons dorp maar plan zuid kan een mooie afvloeing worden van ons dorp, en is geen duingebied. En ook nog op goede afstand van de treinstations , binnen 10 min ben je daar . Dat is toch wat ze willen.

betaalbaar, groen, voorrang

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

voorrang, doorstroming, betaalbaar

landschap, groen, voorrang Alle andere zaken zijn ook belangrijk. 

landschap, verkeer, betaalbaar, groen, voorrang

groen, speelplek, doorstroming Eerder al a Bouw het met lokale bouwers.

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, groen Let op parkeer mogelijkheden 

tuin, betaalbaar, voorrang

2. Voor de Egmonders!
3. Het is het eerste aanzicht van het dorp! Dus een groen uiterlijk vanaf de wegkant is belangrijk! 

Behoefte aan nieuw bouw van 110 woningen voor het levendig houden van het dorp.En ik vraag mij af of ,met de gegeven niet volledige informatie, mensen de juiste keuze kunnen maken of dat zij een keuze maken op onvolledige achtergrond informatie. 
Zonde van het rustige dorp aan de voet van de duinen in het karakteristieke bollengebied.

Een mooie groene wijk , energie zuinig , en betaalbaar voor de jeugd 



landschap, verkeer, voorrang

betaalbaar, voorrang

voorrang, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, speelplek, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

energiezuinig, betaalbaar

betaalbaar, voorrang, tuin Straatgericht woningen. Staat veel gezelliger en socialer

betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, voorrang, tuin

landschap, betaalbaar, voorrang Het dorpse 

landschap, groen, speelplek

landschap, verkeer, betaalbaar, groen, speelplek, voorrang, gefaseerd, tuin, doorstroming Een andere plek voor de dekamarkt en meer winkels zou een pre zijn. Al die vrachtwagens door het dorp en het hardrijdende verkeer. Ik hou mijn hart al jaren vast voor de kinderen die naar school gaan. Ik vind het dorp behoorlijk onveilig 

betaalbaar, voorrang, doorstroming Laat ze eerst beginnen met het plan van vorig jaar, de kerk. Dan het landje van VVD molen en dan kijken of er nog woningen nodig zijn. Het plan voor de kerk zou al lang begonnen moeten zijn !

verkeer, betaalbaar, speelplek Goed initiatief!

groen, voorrang, betaalbaar

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin Eigenlijk zi Er zijn woningen (betaalbaar) nodig in Egmond-Binnen. Voor het behoud van het dorp, de jeugd , en voor de doorstroom.

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, speelplek, doorstroming

betaalbaar, voorrang, verkeer

betaalbaar, voorrang, doorstroming ga eens een keer bouwen, we praten er al mijn hele leven lang over maar er gebeurd niets!

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, groen, speelplek

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, tuin

verkeer, betaalbaar, doorstroming

energiezuinig, voorrang, tuin

verkeer, groen, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, groen, speelplek Wel belangrijk om de wijk ook aantrekkelijk te maken om te wonen en voorzieningen zoals speel plek wel fijn als het voor starters en jonge gezinnen gebouwd gaat worden. Mist in veel wijken momenteel in Egmond wat jammer is 

landschap, betaalbaar, voorrang

landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, groen, voorrang, tuin, doorstroming

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

verkeer, energiezuinig, betaalbaar, doorstroming

landschap, betaalbaar, voorrang

energiezuinig, betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, groen, voorrang Graag rekening houden met het woongenot van de huidige bewoners. Mensen wonen hier omdat ze gehecht zijn aan het open karakter, een natuurgebied in de omgeving (die op recreatief gebied overigens al behoorlijk belast wordt) en een gemoedelijke mentaliteit.  

betaalbaar, groen, speelplek

groen, voorrang, doorstroming

landschap, betaalbaar, voorrang

energiezuinig, betaalbaar, voorrang, doorstroming Beetje flau Zorg ook voor een goede leefomgeving met groen, spel en sport, ontspanning etc

betaalbaar, voorrang, tuin

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

tuin, betaalbaar, doorstroming

Geen woningen in Egmond Zuid
Voor de inbrei locaties hebben de Egmonders voorrang

Als er eindelijk woningen gebouwd gaan worden vind ik dat Egmonders de eerste keuze moeten krijgen.
Zo houden we de jongeren ook in het dorp , die op hun beurt voor jonge aanwas kunnen zorgen wat het dorp levend houdt.

Omdat de verzorgingshuizen gesloten zijn en ouderen lang thuis moeten wonen is het goed dat hierop ingespeeld 
wordt. Hier is behoefte aan.

Bij bouwplannen rekening houden met parkeerplaatsen.
In Egmond-binnen slibben nu de straten dicht door de auto’s!



betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin

energiezuinig, betaalbaar, voorrang, tuin

verkeer, betaalbaar, voorrang

verkeer, betaalbaar, voorrang

energiezuinig, betaalbaar, doorstroming

betaalbaar, tuin

landschap, betaalbaar, voorrang Woningen zijn nauwelijks betaalbaar. daar moet iets aan veranderen.

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, speelplek, voorrang

landschap, verkeer, voorrang

betaalbaar, voorrang, tuin Ik hoop dat ik ook de kans krijg om in Egmond Binnen te blijven wonen, ik vind t belangrijk om dicht bij mijn familie te blijven, zodat ik ook snel bij mijn opa en oma langs kan!

betaalbaar, tuin, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

verkeer, betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, groen, voorrang, gefaseerd, tuin, doorstr

landschap, energiezuinig, betaalbaar, groen, voorrang

betaalbaar, groen, speelplek

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, verkeer, betaalbaar, voorrang

energiezuinig, voorrang

betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, groen, voorrang

Niets van bovenstaande kan genegeerd worden, dit lijkt me geen goede vraag. 

landschap, betaalbaar, voorrang, tuin Dat er ook gekeken wordt naar mensen die niet meer in Egmond wonen door de woningnood, die graag terug naar het dorp willen. 

betaalbaar, voorrang, doorstroming

landschap, betaalbaar, voorrang Eigenlijk vi Denk ook om de natuur en laten we er niet voor zorgen dat dorpen/steden teveel aan elkaar vast komen. We kunnen niet alle woningnood oplossen.  Eenmaal gebouwd kan het nooit meer terug naar natuur en open uiterlijk

verkeer, betaalbaar, doorstroming

landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, groen, speelplek, voorrang, gefaseerd, tuin, doorstroming, Ook kleine woningen. evt. Tiny house  

nvt

betaalbaar, voorrang

energiezuinig, betaalbaar, voorrang

landschap, verkeer, betaalbaar, voorrang

landschap, betaalbaar, voorrang Al deze genzo snel mogelijk starten voordat het te laat is

landschap, betaalbaar, speelplek Als er toch gebouwd moet worden dan een brede natuurspeelduin maken tussen Kruiskroft en nieuwbouw zodat overgang voor omwonenden acceptabel blijft en een aantrekkelijke nieuwe speel- en natuurplek. 

nvt

landschap, verkeer, voorrang

betaalbaar, groen, Voldoende parkeermogelijkheden Voorrang voor jongeren liever niet. Ik ben 28 jaar, heb eerst eens recht op een huis dan een 24 jarige

landschap, groen

landschap, verkeer, betaalbaar, groen, speelplek, voorrang, doorstroming

landschap, betaalbaar, voorrang

verkeer, betaalbaar, doorstroming

Het dorpse karakter moet behouden blijven
En het is noodzakelijk er meer rekening gehouden wordt met de directe natuur en biodiversiteit. (bomen, groenstroken en water buffers

Ideeën : onderzoek naar Groepshuisvesting voor mensen die in een woongroep willen leven om voet afdruk te verminderen. Dit is ook in kader duurzaam wonen en leven wenselijk
Voor Tiny house varianten is ook veel interesse. Daardoor meer mensen op een betaalbare manier huisvesten, de locatie is niet defenitief. (mogelijkheid tot verplaatsen). Goedkoop bouwen en duurzaam.Het was passender geweest als dit een actie was voorafgaand aan het aannemen van een plan om woningen te bouwen in Egmond binnen zuid. Nu ligt het plan er en zijn er diverse omwonenden die bezwaar maken en is er deze week georganiseerd, maar geen reactie gegeven op het ingediende bezwaar. Dat staat niet mooi. 
 

duurzaam bouwen / energiezuinig
sociale huur en starters

Zonder groen zal er veel wateroverlast zijn. Zonder parkeerplekken veel irritaties
Een alleenstaande zou ook graag een huis willen kopen



energiezuinig, voorrang



Hebt u nog opmerkingen of aanvullingen?

Er is haast bij. 

Het is van zeer groot belang dat er in Egmond wat gebeurd. Ik ben groot voorstander voor de plannen om huizen te bouwen.

Zorg ervoor dat er eindelijk gebouwd gaat worden!

Succes met het realiseren van de bouwplannen in Egmond Binnen want dat is hard nodig om vergrijzing tegen te gaan en de leefbaarheid in ons dorp te waarborgen.

Ik wil later graag samenwonen met mijn vriend uit Egmond. Maar momenteel zijn we beide student en is dit niet haalbaar, hierdoor moeten wij een andere woonomgeving zoeken wat door ons beide niet gewenst is

Ik hoop dat de woningnood in Egmond-Binnen duidelijk is. En dat onze gemeente er wat aan wilt doen dat Egmonders ook in Egmond kunnen blijven en niet noodgedwongen moeten verhuizen. 

Wij willen, zoals veel ouderen, doorstromen naar een kleinere woning/appartement.
En laat de mensen die in een zomerhuis bij een particulier wonen, daar permanent wonen, als ze dat willen.  

Ik vindt dat er heel goed gekeken moet worden waar er vraag naar is, en of eral niet aan deze vraag wordt voldaan door bouwen op de inbrij locaties. Het is namelijk in 2018 al gebleken dat de inbrij locaties voldoen.
Waarom wil dr gemeente perse daar woningen? Als de vraag naar het aantal woningen niet klopt.

Als type woningen mochten er maar 2 antwoorden ingevuld worden maar er moeten verschillenden woningen gebouwd worden zodat er voor jongeren en ouderen een keuze is 
Ik heb een groep vrienden van zeker 50.      jongens die later allemaal in Egmond binnen willen blijven wonen dus de plannen die er nu zijn is naar de toekomst nog tekort!!!

ik snap ook niet dat de inwoners van Egmond-binnen ontzetten tegen gezeten worden als ze met goede ideeën  komen voor het realiseren van meerdere woningen in Egmond maar dat er gewoon niet geluisterd word. of het ze te moeilijk gemaakt word.  Ik vraag me ook af of de juiste mensen wel op de juiste plekken zitten. 
nu krijg ik het gevoel dat ik het zelf beter zou kunnen. en dat gevoel hoor je niet te hebben van een gemeente.



Het moet een mooie natuurlijke overgang van het dorp worden

Alles is belangrijk in deze vraag

Het is van groot belang dat er meer woningen gebouwd worden zodat de jongeren die nu al in Egmond wonen daar kunnen blijven wonen en dat de vergrijzing gestopt wordt waardoor het dorp behouden wordt.

Dat Egmonders voorrang moeten krijgen staat bij mij stipt op nummer 1. Nu komt het regelmatig voor dat woningen worden verkocht aan mensen buiten Egmond, omdat zij vaak over meer geld beschikken. Op deze manier is het voor Egmonders vrijwel onmogelijk om aan een woning te komen.

Bovengenoemde punten zijn allemaal belangrijk 

Voorrang voor egmonders ook belangrijk, 3 keuzes is weinig.

Deze plannen moeten gerealiseerd worden! Ik heb gelukkig een woning gevonden, maar dit geld maar voor weinige die in Egmond willen blijven wonen. Ook ik wil dat mijn kinderen hier later naar de basisschool kunnen gaan en hier boodschappen kunnen blijven doen. Zonder dit plan zal Egmond vergrijzen. Ouderen kunnen niet doorstromen omdat alle aanleunwoningen/kleine huurwoningen verhuurd worden aan niet Egmonders, maar die dit maar wel al te graag willen.

Het is belangrijk dat Egmonders voorrang krijgen op de woningbouw en dat de huizen betaalbaar zijn. Wanneer dit beide niet het geval is zullen jongeren Egmond moeten gaan verlaten, dit zie ik om mij heen al gebeuren. 

Ik hoop echt dat deze enquête laat zien dat jongeren een woning nodig hebben! Zelf heb ik tot mijn 28e thuis gewoond en woon nu in een mantelzorg woning in Egmond Binnen en geef zorg aan een mw. van 87. Ik ben een woning aan het laten bouwen maar ik weet dat ik er niet altijd in kan wonen, dit maakt mij op mijn 31e nog steeds woning zoekende!

Egmond Binners moeten voorrang krijgen!

Het is van groot belang dat er meer huizen beschikbaar komen! Onze mensen kunnen nu niet in eigen dorp terecht! Zonde!

er moet meer landschap blijven tussen de dorpen

Verkeer moet goed geregeld worden, als er in EB Zuid gebouwd gaat worden en de plannen voor de Heiloo-snelweg verbinding doorgaan is er meer verkeer in het dorp. 

De jongeren willen graag in hun geboortedorp blijven wonen, zodat zij contact kunnen blijven houden met hun vrienden, familie, makkelijk binnen kunnen lopen bij hun opa en oma! Voor de jongeren is dit zeer belangrijk! 
Egmond Binnen is een hechte gemeenschap, er wordt veel georganiseerd, er is een goed verenigingsleven. Dit moet behouden blijven!!! Ook is het belangrijk dat de jongeren in Egmond Binnen blijven zodat de ouderen niet vereenzamen!

Ik hoop dat ik snel een huis kan kopen hier in het mooie Egmond, waar ik geboren ben. En veel familie en vrienden heb wonen ! Groetjessss 



De communicatie van dit project mag vele malen beter. Waarom zo laat mensen uitnodigen voor gesprekken? Hoezo wordt dat niet minstens 2 maanden van te voren gecommuniceerd? 

Wel huizen met een mooi thuin. Niet zo hutje mutje op elkaar. Als egmonders voorrang krijgen blijven er ook meer egmonders hier wonen!

Niet op locatie egmond binnen zuid 

Ik hoop dat dit allen doorgaat en hoop op een mooi voortgang 

Wenselijk een dagbesteding voor ouderen.

Zorg dat de doorstroming van woningen beter gaat, veel ouderen en alleenstaande houden vaak hele eengezinswoningen voor zichzelf. 

Graag met spoed doorzetten 

De woningen moeten passen bij Egmond, betaalbaar zijn, en egmonders moeten voorrang krijgen omdat er vanuit de egmonders enorm veel initiatief wordt genomen en vraag is naar extra woningen 

Volgens mij is het wel duidelijk. Ik zou zeggen, liever gister dan vandaag beginnen met bouwen!!!

Hou de  mensen uit het dorp in het dorp. 

En goede speelplaatsen voor de kids
En woningen met heerlijke tuinen 

Geen grote of vrijstaande nieuwbouw woningen toestaan, daar staan er al genoeg van.



Zou fijn zijn als er nu echt  wat gebeurd.

Zo snel mogelijk 

Helaas is deze enquête sturend in vraagstelling. de vooringenomenheid om te willen bouwen was uiteraard te verwachten met de genomen actie mbt zuid.. Had de gemeente echt een daadkrachtige/ serieuze signaal willen geven dan had zij zich moeten uitspreken over de voetbalvelden. Vraagt niet veel stedenbouwkundige inzicht om in te zien dat die plek in beginsel veel beter inpasbaar is. De gemeente loopt nu achter de belangen van particuliere eigenaar aan. 

Waneer wordt er eindwlijk eens gestart met de bouw van de appartementen in de kerk?... veel plannen maar het lijkt wel alleen daar te blijven.. aktie! Kom op er moet zo snel mogelijk gebouwd worden!

Help de Egmonders Egmonders te blijven!

Luister vooral naar de jeugd en de doorstromers van Egmond Binnen

Denk aan infrastructuur, niet al het verkeer over de Herenweg. Dat gebeurt nu met als gevolg zwaar verkeer die op en af de verkeers heuvels denderen. 

Weg met plan zuid dit is echt geen goed plan voor de Egmond-Binners.

Weg met plan zuid dit is echt geen goed plan voor de Egmond-Binners.

Ik vind het zeer belangrijk dat er woningen gecreëerd worden in Egmond

Een onzalig plan om woningen te gaan bouwen in het Landelijk Gebied aan de voet van de duinen, bovendien In tegenspraak met reeds lang bestaand provinciaal beleid. De laatste doorzichten tussen duingebied en (bollen)land worden afgesloten. Sterk verkeer aantrekkend bij een berkte wegenstructuur/capaciteit. Onnodig gezien bouwpotentie in Alkmaar, Heiloo en Heerhugowaard.

Er is behoefte aan een dagopvang voor ouderen in egmond binnen. 



Twee problemen spelen er: senioren zitten vast in te grote huizen. Zorg dat zij worden begeleid bij passende doorstroom. Tweede probleem: Onderzoek eens hoeveel mensen een tweede huis bezitten in Egmond, ga met de mensen in gesprek en kom ze tegemoet met een kleine onkostenvergoeding als ze het huis verkopen. Dan komt de markt weer los. Bouwen is geen oplossing alleen.

Betreft voorrang voor egmonders, hoe word dat bepaald? Ik ben straks namelijk 2 jaar in buitenland voor werk en wil graag een huis kopen in Egmond-Binnen.

Vooral meer huizen op de markt in deze omgeving voor Egmonders om ook zo de leefbaarheid van Egmond-binnen te steunen en te onderhouden. 

Dat dit niet weer jaren gaat duren aub

Egmonders eerst, zodat het niet opgekocht wordt door Amsterdammers met een zak geld

Ik woon sinds kort in Alkmaar omdat ik geen woning kon krijgen in Egmond-Binnen. Het liefste wil ik terug in Egmond-Binnen gaan wonen later maar ik ga dit alleen doen als er een grote nieuwe nieuwbouwwijk wordt gebouwd waardoor jonge mensen hier gaan wonen. Deze jonge mensen zullen kinderen krijgen wat voor de leefbaarheid van het dorp zal zorgen. Als dit er niet komt dan zal ik niet terugkeren naar Egmond-Binnen want dan is het dorp niet aantrekkelijk om daar je kinderen te laten opgroeien, hierdoor zullen er generaties verloren gaan.

Voor het parkeer beleid rekening houden met minstens 2 auto’s per woonruimte.  Toekomst bestendig maken door voorbereiding aan te leggen in elke woning voor het laden van elektrische auto’s. Mogelijkheden onderzoeken voor blok of wijkverwarming door warmtepomp

Blij dat we onze stem mogen laten horen

Helaas is de doorstroming van woningen nu zo minimaal dat het vergrijzing en daardoor minder inwoners en dus ook aanwas (kinderen) oplevert. Dit MOET veranderen om een leefbaar en gemêleerd dorp te krijgen. Uitstel kan echt niet meer! Alvast dank voor de inzet en betrokkenheid.Ben je net met vakantie of deze dagen niet thuis…. Wat dan? Deze enquête? 
Krijgen we net als de vorige x ooit een reactie terug? Geld, grondeigenaar en politiek daar draait het om! Niks dorps belang, natuurbelang, inspraak direct betrokkenen …. Nu al geluids en verkeersoverlast en dat gaat nog meer worden??? Ongelooflijk dit…..  

Allemaal niet waar dus! 
Geen geld voor vernieuwen riolering Limmerweg die ontzettend verouderd en slecht is en wegdek deels repareren maar er kan straks wel bouwverkeer en nieuwe bewoners verkeer over en alle tractors en vrachtwagens die er Nina’s rijden en voor veel overlast en wachttijden zorgen??? 

Wij hebben het donkerbruine vermoeden dat alleen dr grondeigenaren hier beter van worden.
Je gelooft toch niet dat starters iets kunnen kopen in het gebied egmond binnen zuid. Daar komen allemaal mensen van buitenaf op af, en de grondeigenaren maar cashen! 



Dat het niet nog 5 jaar duurt, de nood is nu hoog!

Beetje opschieten met de bouw van het nieuwe fusie voetbalcomplex ;)

Betaalbare woningen met een (kleine) tuin zouden veel mogelijkheden bieden voor Egmonders, die nu geen kans hebben op een woning in hun eigen dorp.

Meer huizen

De woningnood in egmond binnen is hoog!! Als je nu kijkt op Funda, staat er practisch niks te koop en al helemaal niet.voor de jeugd/starter. De vergrijzing wordt hier alleen maar meer, echter is er geen doorstroming zodat iedereen die hier zijn roots heeft  liggen buiten de boot valt

Zelf ben ik ook al een tijdje op zoek maar het is een hopeloos probleem aan het worden. 
Ik hoop dat er snel nieuwe bouwplannen komen.



Bouwen die huizen voordat het te laat is en de omwonenden die tegen zijn en vooral van buiten komen niet belangrijker laten zijn dan de overige inwoners.

Om ons dorp jong en gezond te houden hebben we jonge mensen uit uit egmond zelf nodig. Het is voor hun nu onmogelijk om een betaalbare woning te kopen en zo raken we de jongeren kwijt en zal er steeds meer vergrijzing intreden en faciliteiten verdwijnen uit ons dorp.

niet lullen maar poetsen. Kom eens tot actie. Kijk eens om je heen in nabij gelegen dorpen, wat een mooie woonwijken, sport voorzieningen er zijn gekomen. Warmenhuizen bv.... om jaloers op te zijn. Succes.

Locatie voetbal vereniging sint adelbert ziu ook een prims locatie zijn

Wij hebben zelf mazzel dat wij vorig jaar een huis hebben kunnen kopen in Egmond Binnen. Wij woonde toen al wel acht jaar samen in onder andere een schuur/zomerhuisje en sociale huurwoning. 

Mooie overgang natuur niet onbelangrijk. Ik woon hier met veel plezier omdat de omgeving prachtig is. 

Voor ondernemers moet het dorp aantrekkelijk worden. Er is momenteel een tekort aan winkels zoals kleding, slager, bakker

veel waardering voor deze aanpak

Wij zeggen bouwen maar!! ;)

Denk bij dit alles ook aan de verkeerssituatie

Er moet echt wat gebeuren. Er is veel tekort. 

We hopen dat de ingevulde enquêtes echt meetellen en goed gelezen worden door de bestuurders van de Gemeente. De dorpsgenoten die dit initiatief hebben opgepakt willen we bedanken, en we wensen jullie veel succes met het maken van de juiste beslissingen, met de ontwikkelingen en de plannen!

Daarop aanvullend: ik zag onlangs dat voor het landhuis van de familie Valkering nog braakliggend terrein ligt, misschien is dat te overwegen voor nieuwbouw IPV het door te duwen waar mensen het niet willen en waar al een omgevingsverordening over is uitgesproken (en echt niet zonder zinvolle aanleiding)



Bouw bij adelbert een nieuwe sporthal en een supermarkt dan kun je het schulpterrein vol huizen bouwen kerkplein dus de kerk.weg  senioren woningen

De jeugd zouden het allemaal erg prettig vinden als er eens nieuwe woningen worden gebouwd voor ons zodat we de vergrijzing in Egmond binnen kunnen voorkomen!

Na jaren bij bijeenkomsten te zijn geweest met allerlei beloftes, word het nu wel eens tijd voor een echte realisatie op korte termijn. 

Hoop ook dat er geen projectontwikkelaars, belegger etc, de mogelijkheid hebben om een huis te kopen en dan duur gaan verhuren. Het grote geld mag niet kopen!!

Complimenten, goed dat jullie dit iniatief oppakken! 

Hopelijk duurt dit geen jaren.... Aangezien het dorp bijna niks meer te bieden heeft voor de jongeren en de ouderen. Geen winkels, geen voorzieningen. 

Deze groepen wachten al heel lang op een woning

Mooie kans voor Egmond om de jeugd in Egmond te houden. Op dit moment zijn we genoodzaakt om elders te kijken.

Hopelijk dat daar in de toekomst nog eens verandering in komt. 

Goed plan om woningen voor starters te bouwen, alleen de locatie niet mee eens

Ik vindt het heel fijn dat jullie je best doen ik hoop echt dat er wat gaat gebeuren!
Dat ook onze mogelijkheden groeien want we zitten vast in de huur flat en ik zou heel graag willen kopen klein en fijn appartement of mini rijtjeshuis als het kan voor ons budget graag een tuintje ♡

Belangrijk is dat het niet te hoog gebouwd wordt. De abdij is een kenmerk van Egmond en zou van de randweg nog gezien moeten worden. Hoogte overige wijken in Egmond kan aangehouden worden. 
Wanneer Egmonders voorrang krijgen zal er meer doorstroming zijn en worden de prijzen niet opgedreven. 



Zorg alstublieft voor betaalbare starters woningen. Ik heb geen zin om tot m’n 30e bij m’n ouders te wonen. 

Het zou mooi zijn dat het nu wordt door gepakt om de vergrijzing aan te pakken. dit om de sociale voorzieningen weer terug te krijgen (nu alleen nog de deka en lampie). ook zal de toekomst van Egmond op zijn kop een gevaar op leveren, als er geen woningen komen wordt de jeugd verplicht worden buiten het dorp te gaan wonen. De jeugd hebben we nodig om als vrijwilligers Egmond op zijn kop te organiseren, als het zo door gaat hebben we kans dat we over 10 jaar geen evenementen meer hebben. 

We zitten hier bij een natura 2000 gebied en niet in een stad behoud nu het landelijk karakter voor onze kinderen 

Ik zou het zonde vinden als er gebouwd wordt in Egmond Binnen Zuid, omdat hier bepaalde kenmerken van het dorp mee verloren gaan en er een aantal betere alternatieven zijn. 

Duurzaamheid is van deze tijd, en duurzame, natuurlijke materialen zullen goed staan in de  natuuromgeving van Egmond. Natuurlijk zijn zaken zoals een tuin, energiezuinigheid, een kleine speelvoorziening ook belangrijk, maar vooropgesteld dat de woningen hun doen bereiken: nieuwe betaalbare woningen voor egmonders. Egmond binners moeten daarom voorrang krijgen op de woningen.  

Ik hoop in Egmond Binnen te kunnen blijven wonen.

bouw vooral voor starter alleen of samen wel voor de regio

De N512 is een gevaarlijke weg, waar veel harder gereden wordt dan de 60 kilometer die officieel is toegestaan. Het is heel belangrijk om een veilige ontsluiting op die weg te maken, door middel van een rotonde met fietspaden er omheen of desnoods een stoplichtkruising.

Een tuin voor appartementen gaat natuurlijk niet, maar ‘algemene’ tuinen van appartementcomplexen zou fijn zijn. 

Ga vooral huizen bouwen voor egmonders zelf, met name voor de starters en de mensen in het lagere segment. Zij hebben op dit moment veel te weinig mogelijkheden om binnen Egmond een passend huis te vinden. Verder zijn er naar mijn idee betere mogelijkheden voor woningbouw ten noorden van Egmond-Binnen, op het terrein van de kerk en het Landje van de Molen. Ga daar eerst mee aan de slag.

Woningbouw is als rupsje nooitgenoeg. We blijven maar bouwen en bouwen. Wat we weggeven aan woningbouw krijgen we nooit meer terug. Willen we een soort van randstad worden , volgebouwd. Waar je geruisloos van ene dorp in andere rijdt. 
Als egmonders  het belangrijk vinden dat de super blijft moet de super aanpassen aan de behoefte van t dorp en de dorpelingen niet uitwijken naar andere supermarkten. Eerst maar eens in de spiegel kijken. 

De omgeving is prachtig, daarom zou ik zeggen laat deze mooi overlopen in het nieuwbouwplan en dit ruim opzetten (dus niet strak op elkaar gebouwd) met ook ruimere kavels. 

Doorstroming bevorderen door huurders van sociale woningen de mogelijkheid te bieden om te verhuizen naar betaalbare (kleinere) woningen. Gelijk of minder dan de huur die nu wordt betaald. Dit weerhoudt veel huurders om te verkassen. En blijven wonen in hun veel te grote eengezinswoningen. 
Misschien ook eens denken aan het splitsen van eengezinswoningingen in appartementen (indien mogelijk).

Het is een illusie om het altijd iedereen naar de zin te maken. Echter willen we Egmond bewoonbaar houden dan moeten we zorgen dat we de jongeren hier houden. Zij zorgen voor de toekomst.
Succes met de ontwikkeling. Het wiel is natuurlijk overal al uitgevonden, ik neem aan dat dit hier niet opnieuw gaat gebeuren. [...].



Geef Egmonders voorrang aangezien er al genoeg mensen van buitenaf onze huizen opkopen. Hierdoor verliest het dorp zijn eigen identiteit en wij onze kinderen naar plaatsen waar ze eigenlijk niet naar toe willen

aub geen lelijke puist aan ons mooie dorp bouwen maar gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn (zie antwoord op 1e vraag)

Uiteindelijk moet er een goede belans gevonden worden voor iedereen, want er is een groot te kort voor alle doelgroepen

Het een tussenklasse is qua ruimte. Geen volledig gezinswoning maar ook geen klein appartement zoals het appartementencomplex op Herenweg 66

bouwen!!! duurt te lang dit

Zodat jongeren uit Egmond gewoon in Egmond kunnen blijven wonen in een betaalbare woning en met vrienden gezellig in de tuin kunnen zitten

Nogmaals genoeg parkeer plekken en Groen want dat ontbreekt bij mij in de buurt. 

Er wordt veel in de regio gebouwd, in de buurt van OV. Waarom een klein dorp groter maken waar iedereen twee auto's nodig heeft?  Wat is de visie van de gemeente hierin? 

Snel starten met bouwen. De nood is erg groot en onze voorzieningen zoals school winkels verenigingen etc staan onder druk.

Het word tijd dat de provincie in gaat zien dat er aan de randen van de dorpen gebouwd moet gaan worden .  We zijn zelf zuinig op ons dorp maar plan zuid kan een mooie afvloeing worden van ons dorp, en is geen duingebied. En ook nog op goede afstand van de treinstations , binnen 10 min ben je daar . Dat is toch wat ze willen.

Alle andere zaken zijn ook belangrijk. 

Bouw het met lokale bouwers.

Let op parkeer mogelijkheden 

2. Voor de Egmonders!
3. Het is het eerste aanzicht van het dorp! Dus een groen uiterlijk vanaf de wegkant is belangrijk! 

En ik vraag mij af of ,met de gegeven niet volledige informatie, mensen de juiste keuze kunnen maken of dat zij een keuze maken op onvolledige achtergrond informatie. 
Zonde van het rustige dorp aan de voet van de duinen in het karakteristieke bollengebied.



Straatgericht woningen. Staat veel gezelliger en socialer

Een andere plek voor de dekamarkt en meer winkels zou een pre zijn. Al die vrachtwagens door het dorp en het hardrijdende verkeer. Ik hou mijn hart al jaren vast voor de kinderen die naar school gaan. Ik vind het dorp behoorlijk onveilig 

Laat ze eerst beginnen met het plan van vorig jaar, de kerk. Dan het landje van VVD molen en dan kijken of er nog woningen nodig zijn. Het plan voor de kerk zou al lang begonnen moeten zijn !

Goed initiatief!

Er zijn woningen (betaalbaar) nodig in Egmond-Binnen. Voor het behoud van het dorp, de jeugd , en voor de doorstroom.

ga eens een keer bouwen, we praten er al mijn hele leven lang over maar er gebeurd niets!

Wel belangrijk om de wijk ook aantrekkelijk te maken om te wonen en voorzieningen zoals speel plek wel fijn als het voor starters en jonge gezinnen gebouwd gaat worden. Mist in veel wijken momenteel in Egmond wat jammer is 

Graag rekening houden met het woongenot van de huidige bewoners. Mensen wonen hier omdat ze gehecht zijn aan het open karakter, een natuurgebied in de omgeving (die op recreatief gebied overigens al behoorlijk belast wordt) en een gemoedelijke mentaliteit.  

Zorg ook voor een goede leefomgeving met groen, spel en sport, ontspanning etc

Als er eindelijk woningen gebouwd gaan worden vind ik dat Egmonders de eerste keuze moeten krijgen.
Zo houden we de jongeren ook in het dorp , die op hun beurt voor jonge aanwas kunnen zorgen wat het dorp levend houdt.

Omdat de verzorgingshuizen gesloten zijn en ouderen lang thuis moeten wonen is het goed dat hierop ingespeeld 
wordt. Hier is behoefte aan.

Bij bouwplannen rekening houden met parkeerplaatsen.
In Egmond-binnen slibben nu de straten dicht door de auto’s!



Woningen zijn nauwelijks betaalbaar. daar moet iets aan veranderen.

Ik hoop dat ik ook de kans krijg om in Egmond Binnen te blijven wonen, ik vind t belangrijk om dicht bij mijn familie te blijven, zodat ik ook snel bij mijn opa en oma langs kan!

Niets van bovenstaande kan genegeerd worden, dit lijkt me geen goede vraag. 

Dat er ook gekeken wordt naar mensen die niet meer in Egmond wonen door de woningnood, die graag terug naar het dorp willen. 

Denk ook om de natuur en laten we er niet voor zorgen dat dorpen/steden teveel aan elkaar vast komen. We kunnen niet alle woningnood oplossen.  Eenmaal gebouwd kan het nooit meer terug naar natuur en open uiterlijk

landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, groen, speelplek, voorrang, gefaseerd, tuin, doorstroming, Ook kleine woningen. evt. Tiny house  

zo snel mogelijk starten voordat het te laat is

Als er toch gebouwd moet worden dan een brede natuurspeelduin maken tussen Kruiskroft en nieuwbouw zodat overgang voor omwonenden acceptabel blijft en een aantrekkelijke nieuwe speel- en natuurplek. 

Voorrang voor jongeren liever niet. Ik ben 28 jaar, heb eerst eens recht op een huis dan een 24 jarige

Ideeën : onderzoek naar Groepshuisvesting voor mensen die in een woongroep willen leven om voet afdruk te verminderen. Dit is ook in kader duurzaam wonen en leven wenselijk
Voor Tiny house varianten is ook veel interesse. Daardoor meer mensen op een betaalbare manier huisvesten, de locatie is niet defenitief. (mogelijkheid tot verplaatsen). Goedkoop bouwen en duurzaam.Het was passender geweest als dit een actie was voorafgaand aan het aannemen van een plan om woningen te bouwen in Egmond binnen zuid. Nu ligt het plan er en zijn er diverse omwonenden die bezwaar maken en is er deze week georganiseerd, maar geen reactie gegeven op het ingediende bezwaar. Dat staat niet mooi. 
 

duurzaam bouwen / energiezuinig
sociale huur en starters



Het is van zeer groot belang dat er in Egmond wat gebeurd. Ik ben groot voorstander voor de plannen om huizen te bouwen.

Succes met het realiseren van de bouwplannen in Egmond Binnen want dat is hard nodig om vergrijzing tegen te gaan en de leefbaarheid in ons dorp te waarborgen.

Ik wil later graag samenwonen met mijn vriend uit Egmond. Maar momenteel zijn we beide student en is dit niet haalbaar, hierdoor moeten wij een andere woonomgeving zoeken wat door ons beide niet gewenst is

Ik hoop dat de woningnood in Egmond-Binnen duidelijk is. En dat onze gemeente er wat aan wilt doen dat Egmonders ook in Egmond kunnen blijven en niet noodgedwongen moeten verhuizen. 

Ik vindt dat er heel goed gekeken moet worden waar er vraag naar is, en of eral niet aan deze vraag wordt voldaan door bouwen op de inbrij locaties. Het is namelijk in 2018 al gebleken dat de inbrij locaties voldoen.

Als type woningen mochten er maar 2 antwoorden ingevuld worden maar er moeten verschillenden woningen gebouwd worden zodat er voor jongeren en ouderen een keuze is 
Ik heb een groep vrienden van zeker 50.      jongens die later allemaal in Egmond binnen willen blijven wonen dus de plannen die er nu zijn is naar de toekomst nog tekort!!!

ik snap ook niet dat de inwoners van Egmond-binnen ontzetten tegen gezeten worden als ze met goede ideeën  komen voor het realiseren van meerdere woningen in Egmond maar dat er gewoon niet geluisterd word. of het ze te moeilijk gemaakt word.  Ik vraag me ook af of de juiste mensen wel op de juiste plekken zitten. 
nu krijg ik het gevoel dat ik het zelf beter zou kunnen. en dat gevoel hoor je niet te hebben van een gemeente.



Het is van groot belang dat er meer woningen gebouwd worden zodat de jongeren die nu al in Egmond wonen daar kunnen blijven wonen en dat de vergrijzing gestopt wordt waardoor het dorp behouden wordt.

Dat Egmonders voorrang moeten krijgen staat bij mij stipt op nummer 1. Nu komt het regelmatig voor dat woningen worden verkocht aan mensen buiten Egmond, omdat zij vaak over meer geld beschikken. Op deze manier is het voor Egmonders vrijwel onmogelijk om aan een woning te komen.

Deze plannen moeten gerealiseerd worden! Ik heb gelukkig een woning gevonden, maar dit geld maar voor weinige die in Egmond willen blijven wonen. Ook ik wil dat mijn kinderen hier later naar de basisschool kunnen gaan en hier boodschappen kunnen blijven doen. Zonder dit plan zal Egmond vergrijzen. Ouderen kunnen niet doorstromen omdat alle aanleunwoningen/kleine huurwoningen verhuurd worden aan niet Egmonders, maar die dit maar wel al te graag willen.

Het is belangrijk dat Egmonders voorrang krijgen op de woningbouw en dat de huizen betaalbaar zijn. Wanneer dit beide niet het geval is zullen jongeren Egmond moeten gaan verlaten, dit zie ik om mij heen al gebeuren. 

Ik hoop echt dat deze enquête laat zien dat jongeren een woning nodig hebben! Zelf heb ik tot mijn 28e thuis gewoond en woon nu in een mantelzorg woning in Egmond Binnen en geef zorg aan een mw. van 87. Ik ben een woning aan het laten bouwen maar ik weet dat ik er niet altijd in kan wonen, dit maakt mij op mijn 31e nog steeds woning zoekende!

Het is van groot belang dat er meer huizen beschikbaar komen! Onze mensen kunnen nu niet in eigen dorp terecht! Zonde!

Verkeer moet goed geregeld worden, als er in EB Zuid gebouwd gaat worden en de plannen voor de Heiloo-snelweg verbinding doorgaan is er meer verkeer in het dorp. 

De jongeren willen graag in hun geboortedorp blijven wonen, zodat zij contact kunnen blijven houden met hun vrienden, familie, makkelijk binnen kunnen lopen bij hun opa en oma! Voor de jongeren is dit zeer belangrijk! 
Egmond Binnen is een hechte gemeenschap, er wordt veel georganiseerd, er is een goed verenigingsleven. Dit moet behouden blijven!!! Ook is het belangrijk dat de jongeren in Egmond Binnen blijven zodat de ouderen niet vereenzamen!

Ik hoop dat ik snel een huis kan kopen hier in het mooie Egmond, waar ik geboren ben. En veel familie en vrienden heb wonen ! Groetjessss 



De communicatie van dit project mag vele malen beter. Waarom zo laat mensen uitnodigen voor gesprekken? Hoezo wordt dat niet minstens 2 maanden van te voren gecommuniceerd? 

Wel huizen met een mooi thuin. Niet zo hutje mutje op elkaar. Als egmonders voorrang krijgen blijven er ook meer egmonders hier wonen!

Zorg dat de doorstroming van woningen beter gaat, veel ouderen en alleenstaande houden vaak hele eengezinswoningen voor zichzelf. 

De woningen moeten passen bij Egmond, betaalbaar zijn, en egmonders moeten voorrang krijgen omdat er vanuit de egmonders enorm veel initiatief wordt genomen en vraag is naar extra woningen 



Helaas is deze enquête sturend in vraagstelling. de vooringenomenheid om te willen bouwen was uiteraard te verwachten met de genomen actie mbt zuid.. Had de gemeente echt een daadkrachtige/ serieuze signaal willen geven dan had zij zich moeten uitspreken over de voetbalvelden. Vraagt niet veel stedenbouwkundige inzicht om in te zien dat die plek in beginsel veel beter inpasbaar is. De gemeente loopt nu achter de belangen van particuliere eigenaar aan. 

Waneer wordt er eindwlijk eens gestart met de bouw van de appartementen in de kerk?... veel plannen maar het lijkt wel alleen daar te blijven.. aktie! Kom op er moet zo snel mogelijk gebouwd worden!

Denk aan infrastructuur, niet al het verkeer over de Herenweg. Dat gebeurt nu met als gevolg zwaar verkeer die op en af de verkeers heuvels denderen. 

Een onzalig plan om woningen te gaan bouwen in het Landelijk Gebied aan de voet van de duinen, bovendien In tegenspraak met reeds lang bestaand provinciaal beleid. De laatste doorzichten tussen duingebied en (bollen)land worden afgesloten. Sterk verkeer aantrekkend bij een berkte wegenstructuur/capaciteit. Onnodig gezien bouwpotentie in Alkmaar, Heiloo en Heerhugowaard.



Twee problemen spelen er: senioren zitten vast in te grote huizen. Zorg dat zij worden begeleid bij passende doorstroom. Tweede probleem: Onderzoek eens hoeveel mensen een tweede huis bezitten in Egmond, ga met de mensen in gesprek en kom ze tegemoet met een kleine onkostenvergoeding als ze het huis verkopen. Dan komt de markt weer los. Bouwen is geen oplossing alleen.

Betreft voorrang voor egmonders, hoe word dat bepaald? Ik ben straks namelijk 2 jaar in buitenland voor werk en wil graag een huis kopen in Egmond-Binnen.

Vooral meer huizen op de markt in deze omgeving voor Egmonders om ook zo de leefbaarheid van Egmond-binnen te steunen en te onderhouden. 

Ik woon sinds kort in Alkmaar omdat ik geen woning kon krijgen in Egmond-Binnen. Het liefste wil ik terug in Egmond-Binnen gaan wonen later maar ik ga dit alleen doen als er een grote nieuwe nieuwbouwwijk wordt gebouwd waardoor jonge mensen hier gaan wonen. Deze jonge mensen zullen kinderen krijgen wat voor de leefbaarheid van het dorp zal zorgen. Als dit er niet komt dan zal ik niet terugkeren naar Egmond-Binnen want dan is het dorp niet aantrekkelijk om daar je kinderen te laten opgroeien, hierdoor zullen er generaties verloren gaan.

Voor het parkeer beleid rekening houden met minstens 2 auto’s per woonruimte.  Toekomst bestendig maken door voorbereiding aan te leggen in elke woning voor het laden van elektrische auto’s. Mogelijkheden onderzoeken voor blok of wijkverwarming door warmtepomp

Helaas is de doorstroming van woningen nu zo minimaal dat het vergrijzing en daardoor minder inwoners en dus ook aanwas (kinderen) oplevert. Dit MOET veranderen om een leefbaar en gemêleerd dorp te krijgen. Uitstel kan echt niet meer! Alvast dank voor de inzet en betrokkenheid.

Krijgen we net als de vorige x ooit een reactie terug? Geld, grondeigenaar en politiek daar draait het om! Niks dorps belang, natuurbelang, inspraak direct betrokkenen …. Nu al geluids en verkeersoverlast en dat gaat nog meer worden??? Ongelooflijk dit…..  

Geen geld voor vernieuwen riolering Limmerweg die ontzettend verouderd en slecht is en wegdek deels repareren maar er kan straks wel bouwverkeer en nieuwe bewoners verkeer over en alle tractors en vrachtwagens die er Nina’s rijden en voor veel overlast en wachttijden zorgen??? 

Je gelooft toch niet dat starters iets kunnen kopen in het gebied egmond binnen zuid. Daar komen allemaal mensen van buitenaf op af, en de grondeigenaren maar cashen! 



Betaalbare woningen met een (kleine) tuin zouden veel mogelijkheden bieden voor Egmonders, die nu geen kans hebben op een woning in hun eigen dorp.

De woningnood in egmond binnen is hoog!! Als je nu kijkt op Funda, staat er practisch niks te koop en al helemaal niet.voor de jeugd/starter. De vergrijzing wordt hier alleen maar meer, echter is er geen doorstroming zodat iedereen die hier zijn roots heeft  liggen buiten de boot valt



Bouwen die huizen voordat het te laat is en de omwonenden die tegen zijn en vooral van buiten komen niet belangrijker laten zijn dan de overige inwoners.

Om ons dorp jong en gezond te houden hebben we jonge mensen uit uit egmond zelf nodig. Het is voor hun nu onmogelijk om een betaalbare woning te kopen en zo raken we de jongeren kwijt en zal er steeds meer vergrijzing intreden en faciliteiten verdwijnen uit ons dorp.

niet lullen maar poetsen. Kom eens tot actie. Kijk eens om je heen in nabij gelegen dorpen, wat een mooie woonwijken, sport voorzieningen er zijn gekomen. Warmenhuizen bv.... om jaloers op te zijn. Succes.

Wij hebben zelf mazzel dat wij vorig jaar een huis hebben kunnen kopen in Egmond Binnen. Wij woonde toen al wel acht jaar samen in onder andere een schuur/zomerhuisje en sociale huurwoning. 

Voor ondernemers moet het dorp aantrekkelijk worden. Er is momenteel een tekort aan winkels zoals kleding, slager, bakker

We hopen dat de ingevulde enquêtes echt meetellen en goed gelezen worden door de bestuurders van de Gemeente. De dorpsgenoten die dit initiatief hebben opgepakt willen we bedanken, en we wensen jullie veel succes met het maken van de juiste beslissingen, met de ontwikkelingen en de plannen!

Daarop aanvullend: ik zag onlangs dat voor het landhuis van de familie Valkering nog braakliggend terrein ligt, misschien is dat te overwegen voor nieuwbouw IPV het door te duwen waar mensen het niet willen en waar al een omgevingsverordening over is uitgesproken (en echt niet zonder zinvolle aanleiding)



Bouw bij adelbert een nieuwe sporthal en een supermarkt dan kun je het schulpterrein vol huizen bouwen kerkplein dus de kerk.weg  senioren woningen

De jeugd zouden het allemaal erg prettig vinden als er eens nieuwe woningen worden gebouwd voor ons zodat we de vergrijzing in Egmond binnen kunnen voorkomen!

Na jaren bij bijeenkomsten te zijn geweest met allerlei beloftes, word het nu wel eens tijd voor een echte realisatie op korte termijn. 

Hoop ook dat er geen projectontwikkelaars, belegger etc, de mogelijkheid hebben om een huis te kopen en dan duur gaan verhuren. Het grote geld mag niet kopen!!

Hopelijk duurt dit geen jaren.... Aangezien het dorp bijna niks meer te bieden heeft voor de jongeren en de ouderen. Geen winkels, geen voorzieningen. 

Mooie kans voor Egmond om de jeugd in Egmond te houden. Op dit moment zijn we genoodzaakt om elders te kijken.

Dat ook onze mogelijkheden groeien want we zitten vast in de huur flat en ik zou heel graag willen kopen klein en fijn appartement of mini rijtjeshuis als het kan voor ons budget graag een tuintje ♡

Belangrijk is dat het niet te hoog gebouwd wordt. De abdij is een kenmerk van Egmond en zou van de randweg nog gezien moeten worden. Hoogte overige wijken in Egmond kan aangehouden worden. 



Het zou mooi zijn dat het nu wordt door gepakt om de vergrijzing aan te pakken. dit om de sociale voorzieningen weer terug te krijgen (nu alleen nog de deka en lampie). ook zal de toekomst van Egmond op zijn kop een gevaar op leveren, als er geen woningen komen wordt de jeugd verplicht worden buiten het dorp te gaan wonen. De jeugd hebben we nodig om als vrijwilligers Egmond op zijn kop te organiseren, als het zo door gaat hebben we kans dat we over 10 jaar geen evenementen meer hebben. 

We zitten hier bij een natura 2000 gebied en niet in een stad behoud nu het landelijk karakter voor onze kinderen 

Ik zou het zonde vinden als er gebouwd wordt in Egmond Binnen Zuid, omdat hier bepaalde kenmerken van het dorp mee verloren gaan en er een aantal betere alternatieven zijn. 

Duurzaamheid is van deze tijd, en duurzame, natuurlijke materialen zullen goed staan in de  natuuromgeving van Egmond. Natuurlijk zijn zaken zoals een tuin, energiezuinigheid, een kleine speelvoorziening ook belangrijk, maar vooropgesteld dat de woningen hun doen bereiken: nieuwe betaalbare woningen voor egmonders. Egmond binners moeten daarom voorrang krijgen op de woningen.  

De N512 is een gevaarlijke weg, waar veel harder gereden wordt dan de 60 kilometer die officieel is toegestaan. Het is heel belangrijk om een veilige ontsluiting op die weg te maken, door middel van een rotonde met fietspaden er omheen of desnoods een stoplichtkruising.

Ga vooral huizen bouwen voor egmonders zelf, met name voor de starters en de mensen in het lagere segment. Zij hebben op dit moment veel te weinig mogelijkheden om binnen Egmond een passend huis te vinden. Verder zijn er naar mijn idee betere mogelijkheden voor woningbouw ten noorden van Egmond-Binnen, op het terrein van de kerk en het Landje van de Molen. Ga daar eerst mee aan de slag.

Woningbouw is als rupsje nooitgenoeg. We blijven maar bouwen en bouwen. Wat we weggeven aan woningbouw krijgen we nooit meer terug. Willen we een soort van randstad worden , volgebouwd. Waar je geruisloos van ene dorp in andere rijdt. 
Als egmonders  het belangrijk vinden dat de super blijft moet de super aanpassen aan de behoefte van t dorp en de dorpelingen niet uitwijken naar andere supermarkten. Eerst maar eens in de spiegel kijken. 

De omgeving is prachtig, daarom zou ik zeggen laat deze mooi overlopen in het nieuwbouwplan en dit ruim opzetten (dus niet strak op elkaar gebouwd) met ook ruimere kavels. 

Doorstroming bevorderen door huurders van sociale woningen de mogelijkheid te bieden om te verhuizen naar betaalbare (kleinere) woningen. Gelijk of minder dan de huur die nu wordt betaald. Dit weerhoudt veel huurders om te verkassen. En blijven wonen in hun veel te grote eengezinswoningen. 
Misschien ook eens denken aan het splitsen van eengezinswoningingen in appartementen (indien mogelijk).

Het is een illusie om het altijd iedereen naar de zin te maken. Echter willen we Egmond bewoonbaar houden dan moeten we zorgen dat we de jongeren hier houden. Zij zorgen voor de toekomst.
Succes met de ontwikkeling. Het wiel is natuurlijk overal al uitgevonden, ik neem aan dat dit hier niet opnieuw gaat gebeuren. [...].



Geef Egmonders voorrang aangezien er al genoeg mensen van buitenaf onze huizen opkopen. Hierdoor verliest het dorp zijn eigen identiteit en wij onze kinderen naar plaatsen waar ze eigenlijk niet naar toe willen

aub geen lelijke puist aan ons mooie dorp bouwen maar gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn (zie antwoord op 1e vraag)

Uiteindelijk moet er een goede belans gevonden worden voor iedereen, want er is een groot te kort voor alle doelgroepen

Het een tussenklasse is qua ruimte. Geen volledig gezinswoning maar ook geen klein appartement zoals het appartementencomplex op Herenweg 66

Zodat jongeren uit Egmond gewoon in Egmond kunnen blijven wonen in een betaalbare woning en met vrienden gezellig in de tuin kunnen zitten

Er wordt veel in de regio gebouwd, in de buurt van OV. Waarom een klein dorp groter maken waar iedereen twee auto's nodig heeft?  Wat is de visie van de gemeente hierin? 

Snel starten met bouwen. De nood is erg groot en onze voorzieningen zoals school winkels verenigingen etc staan onder druk.

Het word tijd dat de provincie in gaat zien dat er aan de randen van de dorpen gebouwd moet gaan worden .  We zijn zelf zuinig op ons dorp maar plan zuid kan een mooie afvloeing worden van ons dorp, en is geen duingebied. En ook nog op goede afstand van de treinstations , binnen 10 min ben je daar . Dat is toch wat ze willen.

En ik vraag mij af of ,met de gegeven niet volledige informatie, mensen de juiste keuze kunnen maken of dat zij een keuze maken op onvolledige achtergrond informatie. 



Een andere plek voor de dekamarkt en meer winkels zou een pre zijn. Al die vrachtwagens door het dorp en het hardrijdende verkeer. Ik hou mijn hart al jaren vast voor de kinderen die naar school gaan. Ik vind het dorp behoorlijk onveilig 

Laat ze eerst beginnen met het plan van vorig jaar, de kerk. Dan het landje van VVD molen en dan kijken of er nog woningen nodig zijn. Het plan voor de kerk zou al lang begonnen moeten zijn !

Er zijn woningen (betaalbaar) nodig in Egmond-Binnen. Voor het behoud van het dorp, de jeugd , en voor de doorstroom.

Wel belangrijk om de wijk ook aantrekkelijk te maken om te wonen en voorzieningen zoals speel plek wel fijn als het voor starters en jonge gezinnen gebouwd gaat worden. Mist in veel wijken momenteel in Egmond wat jammer is 

Graag rekening houden met het woongenot van de huidige bewoners. Mensen wonen hier omdat ze gehecht zijn aan het open karakter, een natuurgebied in de omgeving (die op recreatief gebied overigens al behoorlijk belast wordt) en een gemoedelijke mentaliteit.  

Als er eindelijk woningen gebouwd gaan worden vind ik dat Egmonders de eerste keuze moeten krijgen.
Zo houden we de jongeren ook in het dorp , die op hun beurt voor jonge aanwas kunnen zorgen wat het dorp levend houdt.

Omdat de verzorgingshuizen gesloten zijn en ouderen lang thuis moeten wonen is het goed dat hierop ingespeeld 



Ik hoop dat ik ook de kans krijg om in Egmond Binnen te blijven wonen, ik vind t belangrijk om dicht bij mijn familie te blijven, zodat ik ook snel bij mijn opa en oma langs kan!

Dat er ook gekeken wordt naar mensen die niet meer in Egmond wonen door de woningnood, die graag terug naar het dorp willen. 

Denk ook om de natuur en laten we er niet voor zorgen dat dorpen/steden teveel aan elkaar vast komen. We kunnen niet alle woningnood oplossen.  Eenmaal gebouwd kan het nooit meer terug naar natuur en open uiterlijk

Als er toch gebouwd moet worden dan een brede natuurspeelduin maken tussen Kruiskroft en nieuwbouw zodat overgang voor omwonenden acceptabel blijft en een aantrekkelijke nieuwe speel- en natuurplek. 

Ideeën : onderzoek naar Groepshuisvesting voor mensen die in een woongroep willen leven om voet afdruk te verminderen. Dit is ook in kader duurzaam wonen en leven wenselijk
Voor Tiny house varianten is ook veel interesse. Daardoor meer mensen op een betaalbare manier huisvesten, de locatie is niet defenitief. (mogelijkheid tot verplaatsen). Goedkoop bouwen en duurzaam.Het was passender geweest als dit een actie was voorafgaand aan het aannemen van een plan om woningen te bouwen in Egmond binnen zuid. Nu ligt het plan er en zijn er diverse omwonenden die bezwaar maken en is er deze week georganiseerd, maar geen reactie gegeven op het ingediende bezwaar. Dat staat niet mooi. 



ik snap ook niet dat de inwoners van Egmond-binnen ontzetten tegen gezeten worden als ze met goede ideeën  komen voor het realiseren van meerdere woningen in Egmond maar dat er gewoon niet geluisterd word. of het ze te moeilijk gemaakt word.  Ik vraag me ook af of de juiste mensen wel op de juiste plekken zitten. 



Dat Egmonders voorrang moeten krijgen staat bij mij stipt op nummer 1. Nu komt het regelmatig voor dat woningen worden verkocht aan mensen buiten Egmond, omdat zij vaak over meer geld beschikken. Op deze manier is het voor Egmonders vrijwel onmogelijk om aan een woning te komen.

Deze plannen moeten gerealiseerd worden! Ik heb gelukkig een woning gevonden, maar dit geld maar voor weinige die in Egmond willen blijven wonen. Ook ik wil dat mijn kinderen hier later naar de basisschool kunnen gaan en hier boodschappen kunnen blijven doen. Zonder dit plan zal Egmond vergrijzen. Ouderen kunnen niet doorstromen omdat alle aanleunwoningen/kleine huurwoningen verhuurd worden aan niet Egmonders, maar die dit maar wel al te graag willen.

Ik hoop echt dat deze enquête laat zien dat jongeren een woning nodig hebben! Zelf heb ik tot mijn 28e thuis gewoond en woon nu in een mantelzorg woning in Egmond Binnen en geef zorg aan een mw. van 87. Ik ben een woning aan het laten bouwen maar ik weet dat ik er niet altijd in kan wonen, dit maakt mij op mijn 31e nog steeds woning zoekende!

De jongeren willen graag in hun geboortedorp blijven wonen, zodat zij contact kunnen blijven houden met hun vrienden, familie, makkelijk binnen kunnen lopen bij hun opa en oma! Voor de jongeren is dit zeer belangrijk! 
Egmond Binnen is een hechte gemeenschap, er wordt veel georganiseerd, er is een goed verenigingsleven. Dit moet behouden blijven!!! Ook is het belangrijk dat de jongeren in Egmond Binnen blijven zodat de ouderen niet vereenzamen!





Helaas is deze enquête sturend in vraagstelling. de vooringenomenheid om te willen bouwen was uiteraard te verwachten met de genomen actie mbt zuid.. Had de gemeente echt een daadkrachtige/ serieuze signaal willen geven dan had zij zich moeten uitspreken over de voetbalvelden. Vraagt niet veel stedenbouwkundige inzicht om in te zien dat die plek in beginsel veel beter inpasbaar is. De gemeente loopt nu achter de belangen van particuliere eigenaar aan. 

Een onzalig plan om woningen te gaan bouwen in het Landelijk Gebied aan de voet van de duinen, bovendien In tegenspraak met reeds lang bestaand provinciaal beleid. De laatste doorzichten tussen duingebied en (bollen)land worden afgesloten. Sterk verkeer aantrekkend bij een berkte wegenstructuur/capaciteit. Onnodig gezien bouwpotentie in Alkmaar, Heiloo en Heerhugowaard.



Twee problemen spelen er: senioren zitten vast in te grote huizen. Zorg dat zij worden begeleid bij passende doorstroom. Tweede probleem: Onderzoek eens hoeveel mensen een tweede huis bezitten in Egmond, ga met de mensen in gesprek en kom ze tegemoet met een kleine onkostenvergoeding als ze het huis verkopen. Dan komt de markt weer los. Bouwen is geen oplossing alleen.

Ik woon sinds kort in Alkmaar omdat ik geen woning kon krijgen in Egmond-Binnen. Het liefste wil ik terug in Egmond-Binnen gaan wonen later maar ik ga dit alleen doen als er een grote nieuwe nieuwbouwwijk wordt gebouwd waardoor jonge mensen hier gaan wonen. Deze jonge mensen zullen kinderen krijgen wat voor de leefbaarheid van het dorp zal zorgen. Als dit er niet komt dan zal ik niet terugkeren naar Egmond-Binnen want dan is het dorp niet aantrekkelijk om daar je kinderen te laten opgroeien, hierdoor zullen er generaties verloren gaan.

Voor het parkeer beleid rekening houden met minstens 2 auto’s per woonruimte.  Toekomst bestendig maken door voorbereiding aan te leggen in elke woning voor het laden van elektrische auto’s. Mogelijkheden onderzoeken voor blok of wijkverwarming door warmtepomp

Helaas is de doorstroming van woningen nu zo minimaal dat het vergrijzing en daardoor minder inwoners en dus ook aanwas (kinderen) oplevert. Dit MOET veranderen om een leefbaar en gemêleerd dorp te krijgen. Uitstel kan echt niet meer! Alvast dank voor de inzet en betrokkenheid.

Krijgen we net als de vorige x ooit een reactie terug? Geld, grondeigenaar en politiek daar draait het om! Niks dorps belang, natuurbelang, inspraak direct betrokkenen …. Nu al geluids en verkeersoverlast en dat gaat nog meer worden??? Ongelooflijk dit…..  

Geen geld voor vernieuwen riolering Limmerweg die ontzettend verouderd en slecht is en wegdek deels repareren maar er kan straks wel bouwverkeer en nieuwe bewoners verkeer over en alle tractors en vrachtwagens die er Nina’s rijden en voor veel overlast en wachttijden zorgen??? 



De woningnood in egmond binnen is hoog!! Als je nu kijkt op Funda, staat er practisch niks te koop en al helemaal niet.voor de jeugd/starter. De vergrijzing wordt hier alleen maar meer, echter is er geen doorstroming zodat iedereen die hier zijn roots heeft  liggen buiten de boot valt



Om ons dorp jong en gezond te houden hebben we jonge mensen uit uit egmond zelf nodig. Het is voor hun nu onmogelijk om een betaalbare woning te kopen en zo raken we de jongeren kwijt en zal er steeds meer vergrijzing intreden en faciliteiten verdwijnen uit ons dorp.

We hopen dat de ingevulde enquêtes echt meetellen en goed gelezen worden door de bestuurders van de Gemeente. De dorpsgenoten die dit initiatief hebben opgepakt willen we bedanken, en we wensen jullie veel succes met het maken van de juiste beslissingen, met de ontwikkelingen en de plannen!

Daarop aanvullend: ik zag onlangs dat voor het landhuis van de familie Valkering nog braakliggend terrein ligt, misschien is dat te overwegen voor nieuwbouw IPV het door te duwen waar mensen het niet willen en waar al een omgevingsverordening over is uitgesproken (en echt niet zonder zinvolle aanleiding)



Het zou mooi zijn dat het nu wordt door gepakt om de vergrijzing aan te pakken. dit om de sociale voorzieningen weer terug te krijgen (nu alleen nog de deka en lampie). ook zal de toekomst van Egmond op zijn kop een gevaar op leveren, als er geen woningen komen wordt de jeugd verplicht worden buiten het dorp te gaan wonen. De jeugd hebben we nodig om als vrijwilligers Egmond op zijn kop te organiseren, als het zo door gaat hebben we kans dat we over 10 jaar geen evenementen meer hebben. 

Duurzaamheid is van deze tijd, en duurzame, natuurlijke materialen zullen goed staan in de  natuuromgeving van Egmond. Natuurlijk zijn zaken zoals een tuin, energiezuinigheid, een kleine speelvoorziening ook belangrijk, maar vooropgesteld dat de woningen hun doen bereiken: nieuwe betaalbare woningen voor egmonders. Egmond binners moeten daarom voorrang krijgen op de woningen.  

De N512 is een gevaarlijke weg, waar veel harder gereden wordt dan de 60 kilometer die officieel is toegestaan. Het is heel belangrijk om een veilige ontsluiting op die weg te maken, door middel van een rotonde met fietspaden er omheen of desnoods een stoplichtkruising.

Ga vooral huizen bouwen voor egmonders zelf, met name voor de starters en de mensen in het lagere segment. Zij hebben op dit moment veel te weinig mogelijkheden om binnen Egmond een passend huis te vinden. Verder zijn er naar mijn idee betere mogelijkheden voor woningbouw ten noorden van Egmond-Binnen, op het terrein van de kerk en het Landje van de Molen. Ga daar eerst mee aan de slag.

Woningbouw is als rupsje nooitgenoeg. We blijven maar bouwen en bouwen. Wat we weggeven aan woningbouw krijgen we nooit meer terug. Willen we een soort van randstad worden , volgebouwd. Waar je geruisloos van ene dorp in andere rijdt. 

Doorstroming bevorderen door huurders van sociale woningen de mogelijkheid te bieden om te verhuizen naar betaalbare (kleinere) woningen. Gelijk of minder dan de huur die nu wordt betaald. Dit weerhoudt veel huurders om te verkassen. En blijven wonen in hun veel te grote eengezinswoningen. 



Het word tijd dat de provincie in gaat zien dat er aan de randen van de dorpen gebouwd moet gaan worden .  We zijn zelf zuinig op ons dorp maar plan zuid kan een mooie afvloeing worden van ons dorp, en is geen duingebied. En ook nog op goede afstand van de treinstations , binnen 10 min ben je daar . Dat is toch wat ze willen.



Een andere plek voor de dekamarkt en meer winkels zou een pre zijn. Al die vrachtwagens door het dorp en het hardrijdende verkeer. Ik hou mijn hart al jaren vast voor de kinderen die naar school gaan. Ik vind het dorp behoorlijk onveilig 

Graag rekening houden met het woongenot van de huidige bewoners. Mensen wonen hier omdat ze gehecht zijn aan het open karakter, een natuurgebied in de omgeving (die op recreatief gebied overigens al behoorlijk belast wordt) en een gemoedelijke mentaliteit.  



Denk ook om de natuur en laten we er niet voor zorgen dat dorpen/steden teveel aan elkaar vast komen. We kunnen niet alle woningnood oplossen.  Eenmaal gebouwd kan het nooit meer terug naar natuur en open uiterlijk

Het was passender geweest als dit een actie was voorafgaand aan het aannemen van een plan om woningen te bouwen in Egmond binnen zuid. Nu ligt het plan er en zijn er diverse omwonenden die bezwaar maken en is er deze week georganiseerd, maar geen reactie gegeven op het ingediende bezwaar. Dat staat niet mooi. 



Deze plannen moeten gerealiseerd worden! Ik heb gelukkig een woning gevonden, maar dit geld maar voor weinige die in Egmond willen blijven wonen. Ook ik wil dat mijn kinderen hier later naar de basisschool kunnen gaan en hier boodschappen kunnen blijven doen. Zonder dit plan zal Egmond vergrijzen. Ouderen kunnen niet doorstromen omdat alle aanleunwoningen/kleine huurwoningen verhuurd worden aan niet Egmonders, maar die dit maar wel al te graag willen.

Ik hoop echt dat deze enquête laat zien dat jongeren een woning nodig hebben! Zelf heb ik tot mijn 28e thuis gewoond en woon nu in een mantelzorg woning in Egmond Binnen en geef zorg aan een mw. van 87. Ik ben een woning aan het laten bouwen maar ik weet dat ik er niet altijd in kan wonen, dit maakt mij op mijn 31e nog steeds woning zoekende!



Helaas is deze enquête sturend in vraagstelling. de vooringenomenheid om te willen bouwen was uiteraard te verwachten met de genomen actie mbt zuid.. Had de gemeente echt een daadkrachtige/ serieuze signaal willen geven dan had zij zich moeten uitspreken over de voetbalvelden. Vraagt niet veel stedenbouwkundige inzicht om in te zien dat die plek in beginsel veel beter inpasbaar is. De gemeente loopt nu achter de belangen van particuliere eigenaar aan. 

Een onzalig plan om woningen te gaan bouwen in het Landelijk Gebied aan de voet van de duinen, bovendien In tegenspraak met reeds lang bestaand provinciaal beleid. De laatste doorzichten tussen duingebied en (bollen)land worden afgesloten. Sterk verkeer aantrekkend bij een berkte wegenstructuur/capaciteit. Onnodig gezien bouwpotentie in Alkmaar, Heiloo en Heerhugowaard.



Twee problemen spelen er: senioren zitten vast in te grote huizen. Zorg dat zij worden begeleid bij passende doorstroom. Tweede probleem: Onderzoek eens hoeveel mensen een tweede huis bezitten in Egmond, ga met de mensen in gesprek en kom ze tegemoet met een kleine onkostenvergoeding als ze het huis verkopen. Dan komt de markt weer los. Bouwen is geen oplossing alleen.

Ik woon sinds kort in Alkmaar omdat ik geen woning kon krijgen in Egmond-Binnen. Het liefste wil ik terug in Egmond-Binnen gaan wonen later maar ik ga dit alleen doen als er een grote nieuwe nieuwbouwwijk wordt gebouwd waardoor jonge mensen hier gaan wonen. Deze jonge mensen zullen kinderen krijgen wat voor de leefbaarheid van het dorp zal zorgen. Als dit er niet komt dan zal ik niet terugkeren naar Egmond-Binnen want dan is het dorp niet aantrekkelijk om daar je kinderen te laten opgroeien, hierdoor zullen er generaties verloren gaan.



Het zou mooi zijn dat het nu wordt door gepakt om de vergrijzing aan te pakken. dit om de sociale voorzieningen weer terug te krijgen (nu alleen nog de deka en lampie). ook zal de toekomst van Egmond op zijn kop een gevaar op leveren, als er geen woningen komen wordt de jeugd verplicht worden buiten het dorp te gaan wonen. De jeugd hebben we nodig om als vrijwilligers Egmond op zijn kop te organiseren, als het zo door gaat hebben we kans dat we over 10 jaar geen evenementen meer hebben. 

Duurzaamheid is van deze tijd, en duurzame, natuurlijke materialen zullen goed staan in de  natuuromgeving van Egmond. Natuurlijk zijn zaken zoals een tuin, energiezuinigheid, een kleine speelvoorziening ook belangrijk, maar vooropgesteld dat de woningen hun doen bereiken: nieuwe betaalbare woningen voor egmonders. Egmond binners moeten daarom voorrang krijgen op de woningen.  

Ga vooral huizen bouwen voor egmonders zelf, met name voor de starters en de mensen in het lagere segment. Zij hebben op dit moment veel te weinig mogelijkheden om binnen Egmond een passend huis te vinden. Verder zijn er naar mijn idee betere mogelijkheden voor woningbouw ten noorden van Egmond-Binnen, op het terrein van de kerk en het Landje van de Molen. Ga daar eerst mee aan de slag.



Deze plannen moeten gerealiseerd worden! Ik heb gelukkig een woning gevonden, maar dit geld maar voor weinige die in Egmond willen blijven wonen. Ook ik wil dat mijn kinderen hier later naar de basisschool kunnen gaan en hier boodschappen kunnen blijven doen. Zonder dit plan zal Egmond vergrijzen. Ouderen kunnen niet doorstromen omdat alle aanleunwoningen/kleine huurwoningen verhuurd worden aan niet Egmonders, maar die dit maar wel al te graag willen.



Helaas is deze enquête sturend in vraagstelling. de vooringenomenheid om te willen bouwen was uiteraard te verwachten met de genomen actie mbt zuid.. Had de gemeente echt een daadkrachtige/ serieuze signaal willen geven dan had zij zich moeten uitspreken over de voetbalvelden. Vraagt niet veel stedenbouwkundige inzicht om in te zien dat die plek in beginsel veel beter inpasbaar is. De gemeente loopt nu achter de belangen van particuliere eigenaar aan. 



Ik woon sinds kort in Alkmaar omdat ik geen woning kon krijgen in Egmond-Binnen. Het liefste wil ik terug in Egmond-Binnen gaan wonen later maar ik ga dit alleen doen als er een grote nieuwe nieuwbouwwijk wordt gebouwd waardoor jonge mensen hier gaan wonen. Deze jonge mensen zullen kinderen krijgen wat voor de leefbaarheid van het dorp zal zorgen. Als dit er niet komt dan zal ik niet terugkeren naar Egmond-Binnen want dan is het dorp niet aantrekkelijk om daar je kinderen te laten opgroeien, hierdoor zullen er generaties verloren gaan.



Het zou mooi zijn dat het nu wordt door gepakt om de vergrijzing aan te pakken. dit om de sociale voorzieningen weer terug te krijgen (nu alleen nog de deka en lampie). ook zal de toekomst van Egmond op zijn kop een gevaar op leveren, als er geen woningen komen wordt de jeugd verplicht worden buiten het dorp te gaan wonen. De jeugd hebben we nodig om als vrijwilligers Egmond op zijn kop te organiseren, als het zo door gaat hebben we kans dat we over 10 jaar geen evenementen meer hebben. 



Ik woon sinds kort in Alkmaar omdat ik geen woning kon krijgen in Egmond-Binnen. Het liefste wil ik terug in Egmond-Binnen gaan wonen later maar ik ga dit alleen doen als er een grote nieuwe nieuwbouwwijk wordt gebouwd waardoor jonge mensen hier gaan wonen. Deze jonge mensen zullen kinderen krijgen wat voor de leefbaarheid van het dorp zal zorgen. Als dit er niet komt dan zal ik niet terugkeren naar Egmond-Binnen want dan is het dorp niet aantrekkelijk om daar je kinderen te laten opgroeien, hierdoor zullen er generaties verloren gaan.
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 Voldoende parkeermogelijkheden 



 Rekening gehouden wordt met parkeren: zeker minimaal 2 plekken per huis!!



niet bouwen in landelijk gebied



 Klein tuintje 4x4 of ruim balkon eettafel



 Ze passen in het landschappelijje karakter



 Voldoende parkeergelegenheid. Zodat dat geen discussie gaat geven



 Ook kleine woningen. evt. Tiny house  
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Aan welke soortCount - Aan welke soort woningen is behoefte? (max 2 keuzes) 2

2-1-kap 212

appartement 295

nvb 34

rijtje 483

vrijstaand 72

(empty)

Total Result 1096
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 appartement appartement
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Tot welke leefCount - Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

<17 20

>81 4

18-35 261

36-50 116

51-65 138

66-80 36

(empty)

Total Result 575
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Postcode zondCount - Postcode zonder letters

(empty)

Total Result

Heilo

Limmen

Egmond aan zee

Egmond aan den Hoef

Egmond-Binnen

557



Wat is uw huidige woonsCount - Wat is uw huidige woonsituatie?

alleen 49

inwonend 170

samenwonenmet 212

samenwonenzonder 144

(empty)

Total Result 575
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Ik ben (in de

ja

nee

(empty)

Total Result



Count - Ik ben (in de nabije toekomst) op zoek naar een nieuwe woning in Egmond. 

373

200

573



Count - Ik ben (in de nabije toekomst) op zoek naar een nieuwe woning in Egmond. 

Ik ben (in de nabije toekomst) op zoek naar een nieuwe woning in Egmond. 
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Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

<17 >81 18-35 36-50 51-65 66-80 (empty)Total Result

18 3 220 60 59 13 373

2 1 41 55 79 22 200

20 4 261 115 138 35 573
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Egmond-BinneCount - Egmond-Binnen zuid is een goede plek voor woningbouw.

eens 512

oneens 62

(empty)

Total Result 574
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50.00%
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44.60%

5.40%

50.00%

eens

oneens

(empty)

Total Result



Hoeveel woninCount - Hoeveel woningen vindt u wenselijk voor de locatie Egmond-Binnen zuid?

0 44 0 44

7 1 7 1

15 1 15 1

20 1 20 1

40 1 40 1

50 3 50 3

60 1 60 1

75 4 75 4

80 3 80 3

85 1 85 1

100 49 100 48

120 12 120 12

125 5 125 5

130 2 130 2

140 4 140 4

150 308 150 307

151 1 151 1

155 1 155 1

160 2 160 2

200 19 200 19

250 4 250 4

300 9 300 9

350 1 350 1

500 1 500 1

(empty)

Total Result 478
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Stelling: ond

eens

oneens

(empty)

Total Result



Count - Stelling: ondanks deze plannen zijn nieuwe woningen op de locatie Egmond-Binnen zuid wenselijk. 

507

60

567



zonder spatieCount - zonder spaties

goedkoop 481

midden 142

nvt 29

sociaal 232

vrijehuur 18

vrijesector 189

(empty)

Total Result 1091

Rijlabels Aantal van zonder spaties

goedkoop 481

midden 142

nvt 29

sociaal 232

vrijehuur 18
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Welk type woning wilt u graag in E zonder spaties

goedkoop goedkoop

midden midden

sociaal sociaal

midden midden

sociaal sociaal

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

vrijesector vrijesector

nvt nvt

sociaal sociaal

midden midden

sociaal sociaal

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

goedkoop goedkoop
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goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop
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midden midden
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sociaal sociaal
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vrijehuur vrijehuur

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

goedkoop goedkoop
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nvt nvt

midden midden
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sociaal sociaal

vrijehuur vrijehuur

sociaal sociaal

nvt nvt

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

nvt nvt

sociaal sociaal

vrijesector vrijesector
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goedkoop goedkoop
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goedkoop goedkoop
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midden midden

midden midden

midden midden

goedkoop goedkoop
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goedkoop goedkoop
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nvt nvt
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midden midden

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

vrijesector vrijesector

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

sociaal sociaal

midden midden
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sociaal sociaal
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sociaal sociaal
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goedkoop goedkoop
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sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

sociaal sociaal

sociaal sociaal

midden midden

vrijesector vrijesector

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

midden midden

goedkoop goedkoop

nvt nvt

vrijesector vrijesector

sociaal sociaal

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

sociaal sociaal

midden midden

nvt nvt

goedkoop goedkoop

vrijesector vrijesector

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop
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goedkoop goedkoop

sociaal sociaal
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midden midden
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midden midden

midden midden
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goedkoop goedkoop
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midden midden

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

goedkoop goedkoop



sociaal sociaal

midden midden

goedkoop goedkoop

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

midden midden

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

goedkoop goedkoop

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

midden midden

vrijesector vrijesector

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

goedkoop goedkoop

goedkoop goedkoop

midden midden

sociaal sociaal

midden midden

midden midden

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal
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goedkoop goedkoop
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sociaal sociaal



sociaal sociaal

midden midden

goedkoop goedkoop

sociaal sociaal

midden midden

midden midden

sociaal sociaal

midden midden

nvt nvt

vrijehuur vrijehuur
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