
Gebruiker Invuldatum IP-adrePostcodeGeslacE-mailTot welke leWat is uwWat is uw h
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 10:18 66-80 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 11:52 66-80 alleen
Ineke van Kasteel 6/29/2021 13:09 66-80 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:17 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:22 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:39 66-80 alleen
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 13:44 18-35 alleen
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:03 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:07 51-65 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 14:28 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:41 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 16:43 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:16 51-65 e
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:50 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 17:56 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:15 51-65 alleen
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:22 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:26 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:27 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:29 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:34 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:35 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:35 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:35 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:37 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:38 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:38 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:41 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:41 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:44 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:45 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:45 18-35 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:45 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:52 51-65 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:57 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:57 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 18:59 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:02 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:03 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:10 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:15 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:18 66-80 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:22 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:22 18-35 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:32 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:49 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 19:55 51-65 alleen
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:00 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:38 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:39 18-35 samen-kind



Anonieme Gebruiker 6/29/2021 20:56 36-50 alleen
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:08 18-35 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:18 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:25 18-35 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 21:40 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:09 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:19 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:35 36-50 alleen
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:43 18-35 alleen
Anonieme Gebruiker 6/29/2021 22:55 66-80 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 0:09 18-35 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 6:36 51-65 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 7:48 51-65 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 8:21 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 9:22 18-35 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 9:58 51-65 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 10:06 66-80 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 10:12 51-65 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 10:32 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 10:38 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 11:26 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 12:17 18-35 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 13:03 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 13:05 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 13:47 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 14:40 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 14:47 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 15:21 51-65 alleen
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 15:30 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 15:35 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 15:38 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 15:49 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:30 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:44 36-50 alleen
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:47 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 16:48 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 17:00 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 17:23 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 18:15 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 18:40 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 18:53 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 19:34 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 19:44 51-65 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 19:52 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:16 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:17 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:19 51-65 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:39 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:43 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:44 18-35 alleen
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:45 18-35 inwonend



Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:53 18-35 alleen
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 20:56 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:03 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:03 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:04 18-35 inwonend
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:07 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:25 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:26 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:30 51-65 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:33 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 21:36 51-65 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 22:06 36-50 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 22:11 66-80 samen-zond
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 22:29 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 6/30/2021 22:49 18-35 samen-zond
Anonieme Gebruiker 7/1/2021 11:00 66-80 alleen
Anonieme Gebruiker 7/1/2021 14:05 51-65 samen-zond
Anonieme Gebruiker 7/1/2021 14:28 51-65 alleen
Anonieme Gebruiker 7/2/2021 14:55 36-50 samen-zond
Anonieme Gebruiker 7/2/2021 16:44 51-65 samen-zond
Anonieme Gebruiker 7/2/2021 17:31 51-65 samen-kind
Anonieme Gebruiker 7/2/2021 18:52 66-80 samen-zond
Anonieme Gebruiker 7/2/2021 19:28 51-65 samen-zonder
Anonieme Gebruiker 7/2/2021 20:56 18-35 alleen
Anonieme Gebruiker 7/2/2021 21:01 51-65 alleen
Anonieme Gebruiker 7/2/2021 21:05 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 7/2/2021 21:13 36-50 samen-kind
Anonieme Gebruiker 7/2/2021 21:43 36-50 samen-kind



Ik ben (in Egmond aan den HU kunt hier eenEgmond aanU kunt hier een to Hoeveel wonHoeveel won
nee eens oneens Is toch door de pr 10 0
nee oneens Op de Herenwegeens acc 150
nee oneens De woningbouwponeens De woningbouwplek0. 0
ja eens Er zijn ontzet eens 150 200
ja eens eens Het is een goede p 50 150
nee eens eens 50 150
ja eens eens 50 150
ja eens oneens 50 50
nee oneens oneens 0 0
ja eens eens 60 140
ja eens eens 50 150
ja eens eens 35 150
ja eens eens
nee oneens Ik heb gekozenoneens En wat een belache 0 0
nee eens oneens
ja oneens eens Ik denk vooral aanNul 300
nee eens eens 50 150
ja eens eens 50 150
ja eens eens 70 175
nee eens Ik vind dat er eens Ik vind dat er zov 50 150
ja eens eens 50 150
ja eens eens
ja eens eens 50 50
ja eens eens
nee eens eens 50 150
ja eens Egmond aan deneens Egmond aan den hoe 40 50
ja eens Jooi mooi te b eens Jooi mooi te bouw 50 50
ja oneens eens
nee eens eens 50 150
ja eens eens 50 50
nee eens eens 70 70
nee eens eens
ja eens eens 50 50
ja eens eens ? ?
ja eens eens 50 150
ja eens eens 50 150
ja eens Heerlijk woneneens Heerlijk wonen 50 150
ja eens eens 50 150
ja eens eens
ja eens eens
ja eens eens 50 100
ja eens Er zal toch ie eens Ook hier, er zal 50 150
ja eens eens 50 150
ja eens Mooie aansluitoneens Neemt de ruimtelijk 60 50
ja eens Het is een goeeens Locatie maakt mij 50 150
nee eens eens 30 100
ja eens eens 50 150
nee oneens Mooi stukje voeens 0 150
ja eens Er moeten huizeens Er is woningnood! 100 200
nee eens eens 25 120

De woningen moeten bij voorrang voor Egmonders beschikbaar komen.

Wonen is zo’n onderwerp waar ongelijkheid versterkt wordt. De één (zoals de projectontwikkelaar/huisjesmelker) verdient er een godsvermogen mee en de ander kan geen leven opbouwen. Gelukkig kunnen burgers steeds meer meepraten en -denken over mogelijke nieuwbouwplannen, of opsplitsen van bestaande huizen. Nu maar hopen dat gemeente Bergen en andere stakeholders laten zien dat er wat gedaan wordt met de input. Want dat kan gewoon, met een doortastend gemeentelijk beleid.Maar …., misschien moet het toch allemaal een tandje minder. Matig is het nieuwe meer, relevant voor het thema van De Week van Egmond: meer fietsen waardoor minder auto’s per huishouden nodig, en minder “groot-wonen” door huizen op te splitsen.

Oost is veel mooier qua mogelijkheden ook.

Soort  ''inbreilocatie'' schaadt niet het dorpsgezicht en ook niet erg de zichtlijnen naar de duinen
Is al eerder genoemd om hier huizen op te bouwen ,dit is bekend bij de mensen op de tiggellaan.

Heel groot terrein ,lijkt mij wel belangrijk om veel groen ,en speels te bouwen. Grenst mooi aan het dorp, de jaren 80 wijk is niet fraai als rand ,dit zou nu mooier kunnen.
De plekken met vrij uitzicht naar het oosten kunnen lanen en evt water worden,en waar garages staan huizen dichter op de weg gebouwd worden.

om de jeugd ook een toekomst in Egmond aan de hoef te geven die ik ook heb mogen meemaken in mijn dorp Egmond aan den hoef alles trekt weg  naar Heerhugowaard daar wil je toch niet dood gevonden worden !!!!!!!
Bouwen en vlug een beetje weg met de bureaucratie gelul op niks af................

wat ik hier boven al vermeld heb. 
en een goede ontsluitingsweg niet alles door de Slotweg is de straat niet op gebouwd de scheuren vliegen mijn huis in!!!!!!!!!!!!!



nee eens eens 50 150
ja eens Zet eerst plan eens 50 150
ja eens eens 50 150
nee eens oneens Het beperkt het o 40 0
ja eens Momenteel is dioneens Ondanks hier meer r 50 150
ja eens Elke locatie i eens 50 150
ja eens eens 50+ 150
nee eens eens
nee oneens oneens 0 0
nee eens Graag z.s.m. oneens Prima locatie. Uit 50 150
ja eens
nee eens eens 50 150
ja oneens Een belangrijkeens Bormy een geheel m 0 150
nee eens eens Prima plekken om te bouwen!! Als het maa
nee eens Prima plek vo eens Met alle vergrijzi 100 100
nee oneens eens 0 150
ja eens Er moet gebouweens 50 150
nee eens eens
nee eens Planologisch zeens In navolging van dnvt nvt
ja eens Het stuk grondeens 40 120
ja oneens Er zijn betere eens Voor het dorp aang 0 150
nee eens Ik heb het lie eens Als de indeling go 30 70
nee oneens De meeste bewooneens 0 0
nee eens eens 50 150
nee eens Er is behoefte oneens Afhankelijk van hoeveelheid woningen no
nee eens eens
nee oneens Zonde van de meens 0 75
ja eens eens
nee eens eens 45 135
ja eens eens 45 45
ja eens eens 35 135
ja eens Er moet zo sneeens Er moet zo snel mo 50 150
ja eens eens 100 100
ja eens eens 50 150
ja eens eens 50 150
ja eens eens 35 100
nee eens Eens, maar weleens Visueel de oostzij 40 125
nee eens Het zorgt vooreens Ook dit is een moo 50 150
nee eens eens 50 150
ja eens eens 50 150
nee eens eens
ja eens Er is genoeg r eens Dit land wordt nie 40 120
ja
nee eens eens 50 150
ja eens eens 50 150
nee eens eens 80 gee
nee eens eens 50 150
nee oneens Eerst aantonenoneens Moet beschermd geb 0 0
ja eens Sluit aan bij eens Sluit goed aan bij 50 150
ja eens eens Er is schreeuwend 50 150
ja eens eens 50 50

Met een afrit die vanaf de hoeverweg hierop aansluit en je vanaf deze afslag ook om de hoef naar bergen kunt zodat kruising bij de Albert Heijn ontzien wordt

De noordgrens van het dorp is daarmee al bepaald.
Er komt ook een flinke planschade voor bewoners aan de huidige zandweg zuid zijde!

Als het moet dan daar; logische uitbreiding van het dorp!
Verbindingsweg hoeverweg als natuurlijke blokkade al geregeld.

Stuk grond heeft meer oppervlakte, zo lijkt het. 

Daarnaast gaat dit plan in tegen de uitdrukkelijk wens van de Provincie. De genoemde gebieden zijn aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Met deze plannen is er sprake van een natuurverwoestende werking ten aanzien van een uniek landelijk gebied met natuurhistorische waarde.
De Prins Willem Alexanderlaan doorlopend naar de Sabine van Beierenlaan is de natuurlijke en logische grens van ons dorp. Dit blijkt ook uit het feit dat de weg zo is aangelegd dat er aan de Oostzijde geen activiteiten zullen plaatsvinden. Verder dreigt door dit plan een ernstige aantasting van ons in het verleden gegarandeerde vrije uitzicht.

Wel vind ik het zonde van het vrije uitzicht en groen rondom het dorp.

 Kijkt u eens in Waarland of op google maps: Sabinahof dit is een hele mooie wijk voor jong en oud door elkaar met verschillende soorten huizen en wensen voor ieder iets in hun prijsklassen. laag bouw maar ook hoogbouw.
  

Zeer zeker ook een mooie plek om de nieuwe opvang/school neer te plaatsen "kind centrum de Kiem" zou hier perfect gebouwd kunnen worden , zonder te veel aanpassingen en drukte verkeer in de al bestaande wijk van de Anne van Burenlaan en de nu Marijkelaan .. ik ben zeer voorstander voor om het kindcentrum te verplaatsen naar en rustiger ruimtelijker en groenen plek waar ze met veel plezier heen kunnen.

Er moet zoveel mogelijk gebouwd worden. Betaalbare starters woningen. 
Maximaal 300.000. Eengezinswoningen. Eventueel CPO en genoeg parkeergelegenheid.

Er moet zoveel mogelijk gebouwd worden. Betaalbare starters woningen. 
Maximaal 300.000. Eengezinswoningen. Eventueel CPO en genoeg parkeergelegenheid.Prima  locatie, maar 50 woningen is wel heel erg weinig in verhouding tot de grootte van de locatie. Daar moeten gemakkelijk 80 huizen op passen.

Ter vergelijking er staan nu ca 50 huizen aan de Tiggellaan. 



ja oneens eens
ja eens eens 100 100
nee eens eens 50 150
nee eens Mits er mooie eens 50 150
ja eens oneens 50 0
ja eens Bouwen bouweeens Zoveel mogelijk b 50 150
ja eens eens 50 150
ja eens Prettige plek, eens Dichtbij uitvalswe 50+ 150
nee eens eens
ja eens oneens 50 75
ja eens Prima plek oneens Ik zou daar niet w 40 0
ja eens Het is ruimte deens Zelfde als hierbove 60 75
ja eens eens
ja eens eens
nee eens oneens
ja
ja oneens Dit laat de ver eens Vanwege de dichtbij 0 80
ja eens oneens Als er zoveel woni 50 0
nee oneens Het terrein is eens 0
ja eens eens
ja eens Het is een goeeens Afhankelijk hoe de 50 150
ja eens Hier ligt al v eens Zie boven. Mensen 40 125

samen-zonder eens Omdat daar eeneens Ook hier geldt. Z 40 200
ja oneens oneens
ja oneens Kijk binnen deoneens Zie boven 0 0
ja oneens oneens 0 0
nee oneens Plangebied is oneens 0 0
nee oneens eens

Deze plek is zeer geschikt om het dorp uit tebreiden, zo worden de zandweg en slot 1 aan elkaar gekoppeld.
ook vindt ik dit een hele goede manier om het parkeer beleid te veranderen. De tiggellaan staat altijd te vol met geparkeerde autos. er moet voldoende ruimte blijven. 

Dit is te veel om egmond uit te breiden, als delversduin en egmond aan den hoef noord ook door gaan. 

In elk geval een betere plek dan de locatie 'Noord'. Het landschap is hier meer een polderlandschap. Dat is minder zeldzaam dan de binnenduinrand. Er is hier op dit moment geen sprake van een kenmerkende zichtlijn.
In het algemeen vind ik het zonde om te bouwen buiten de bestaande kernen omdat dat niet de oplossing is voor de huidige en toekomstige huisvestingsproblematiek. De Correspondent heeft hier bijvoorbeeld heldere analyses over gemaakt. De oplossingen voor de huisvesting moeten naar mijn mening worden gezocht in binnenstedelijke (her)ontwikkeling zoals bijvoorbeeld sloop en nieuwbouw en verbouw van leegstaande (bv bedrijfs)panden. Daarbij moeten we hoogbouw niet schuwen. Op die manier kunnen kleinere wooneenheden worden gerealiseerd waardoor de doorstroming wordt gestimuleerd waardoor de reeds bestaande gezinswoningen vrij komen. 



Stelling: o U kunt hier Welk type wU kunt hier Aan welke sU kunt hier Voor wie mU kunt hier Als er wo
eens nvt nvt jongeren, senioren betaalbaar
eens midden, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, senioren betaalbaar, voorrang, tuin
oneens Eerst heel sociaal, go Bouwen voorijtje, appa Bouwen voojongeren, j energiezui
eens goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap 2personenzonder, jongbetaalbaar, groen, tuin
eens Er is een h goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-k Zolang het bjongeren, sAls de senibetaalbaa

sociaal, midden nvt jongeren, 1persoon landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, voorrang, doorstroming
eens sociaal, go Woningen vorijtje, appa Starterswonjongeren, 1persoon betaalbaar, doorstroming, tuin
eens goedkoop, vrijesector 2-1-kap, vrijstaand jongeren, jonggezin betaalbaar, voorrang, doorstroming
oneens Ouderen dienvt Yvonne Wittnvt https://dec landschap, verkeer
eens sociaal, goedkoop, vrijrijtje, 2-1-kap, appart jongeren, 2personenzolandschap
eens midden, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, 2personenzolandschap, betaalbaar, voorrang
eens goedkoop, vrijesector 2-1-kap, appartementejongeren, sEen mix zouenergiezuinig, voorrang, tuin
eens sociaal, goedkoop 2-1-kap, appartementejongeren, 2personenzoverkeer, betaalbaar, doorstroming
eens Voetbalterr nvt nvt senioren De huizen vnvt
eens sociaal, vrijesector 2-1-kap, vrijstaand jongeren, gezinkinder landschap, groen, voorrang
eens sociaal, go Mogelijk marijtje, appa Mogelijk majongeren, sMogelijk malandschap
eens sociaal, vrijesector appartementen, vrijstajongeren, senioren betaalbaar, groen, voorrang
eens goedkoop Er zijn meenvt jongeren, 2personenzoenergiezuinig, voorrang
eens sociaal, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, 2personenzolandschap, betaalbaar, tuin
eens sociaal, goedkoop rijtje Ik denk datnvt Iedereen uiverkeer, betaalbaar, voorrang
eens goedkoop rijtje, appartementen jongeren, 2personenzoverkeer, betaalbaar, voorrang, tuin
eens vrijehuur, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, 1persoon voorrang, doorstroming, faseren
eens goedkoop rijtje, 2-1-kap, appart jongeren, 1Gewoon zovebetaalbaar, voorrang, doorstroming, tuin
eens goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap, appart jongeren, jonggezin betaalbaar, voorrang, doors
eens midden, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, 1persoon betaalbaar, voorrang, doorstroming
oneens Ik denk datmidden, goedkoop rijtje, 2-1-kap jongeren, 1persoon, 2 betaalbaar, voorrang, tuin
eens Overal bougoedkoop, vKopen rijtje, 2-1-kap, appart jongeren, 1persoon, 2 betaalbaar, voorrang, tuin
eens goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap, appart jongeren, jonggezin betaalbaar, voorrang, doorstroming
eens sociaal, midden, goed rijtje, appartementen jongeren, 1persoon, 2 betaalbaar, doorstroming
eens sociaal, goedkoop rijtje jongeren, 2personenzobetaalbaar, voorrang, tuin
eens sociaal, mi Woningen vappartementen, rijtje jongeren, Meer voor dbetaalbaar, voorrang, doorstroming
eens goedkoop rijtje, 2-1-kap, vrijstaa jongeren, 2personenzolandschap, speelplekken, voorrang
oneens goedkoop rijtje jongeren betaalbaar, voorrang, tuin
eens sociaal, go rijtje, appa jonge start jongeren, j ik hoop dat landschap, voorrang, doorstroming
eens midden, goedkoop rijtje, 2-1-kap jongeren, jonggezin betaalbaar, groen, speelplekken
eens sociaal, midden, vrijehrijtje, 2-1-kap jongeren, 2personenzolandschap, voorrang
eens goedkoop Ik wil graa rijtje, 2-1-kap jongeren Wij jongerebetaalbaar, voorrang, doorstroming
eens goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap 2personenzonder, jongbetaalbaar, voorrang, doorstroming
eens sociaal, midden, vrijehrijtje, 2-1-kap, appart nvt
eens goedkoop rijtje, appartementen jongeren, 2personenzobetaalbaar, voorrang, tuin
eens midden, vrijehuur, goe rijtje, 2-1-kap, appart jongeren, 1persoon, 2 landschap, verkeer, betaalbaar, groen, speelplekken, voorrang, doorstroming, faseren, tuin
eens vrijehuur, v voor ons, al2-1-kap, a voor ons, aljongeren, senioren betaalbaa
eens goedkoop, vrijesector 2-1-kap, vrijstaand jonggezin, gezinkinde voorrang, tuin
oneens goedkoop, vWij willen rijtje, 2-1-kap jongeren, jonggezin verkeer, betaalbaar, tuin
eens Er is grote goedkoop, vrijesector 2-1-kap, vrijstaand jongeren, gezinkinder betaalbaar, voorrang, doorstroming
eens goedkoop, vrijesector appartementen, vrijstajonggezin, gezinkinde groen, voorrang
eens moet ook gsociaal, go rijtje, appartementen jongeren, 1persoon verkeer, 
eens midden, goVeel plek v rijtje Betaalbaar jongeren, jonggezin betaalbaa
eens Er is woninsociaal, goedkoop rijtje, 2-1-kap jongeren, senioren energiezuinig, betaalbaar, 
eens goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap jongeren, 2personenzospeelplekken, voorrang, tuin

Bouwen voor starters en jonge gezinnen. Niet bouwen voor de overloop uit de steden. Woningbouw ontwikkelen samen met Kennemer Wonen, binnen bebouwd gebied. De sociale cohesie in de kernen moet voorop staan. 
Bouwen in eigen beheer of met ontwikkelaars die voldoen aan de kaders die de gemeente stelt en die bereid zijn samen met inwoners plannen te ontwikkelen.

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/toekomstbestendig-wonen-voor-jong-en-oud
Gemeente Schagen houdt zich bezig met opsplitsing van huizen.

.er zijn prachtige mogelijkheden om woningen in de natuur op te laten gaan...

er zijn meer inbreilocaties, school die fuseert, komt plek vrij
Delversduin is na aanpassen nu groot genoegOuderen die kleiner willen wonen en gelijkvloers,ruime appartementen ,zoals in plan mossellaan is gebouwd ,de ronding

geen DURE woningen !!!!!
betaalbare woningen graag.....



eens sociaal, midden, vrijehrijtje, appartementen jongeren, 1persoon groen, doorstroming, tuin
eens Egmond binngoedkoop, vZet hier te 2-1-kap, vri 1persoon, jJe kunt als voorrang, 
eens sociaal, midden, goed rijtje, appartementen jongeren, 1persoon, 2 landschap, energiezuinig, betaalbaar, groen, voorrang, doorstroming
eens Er moet welsociaal, vri Tussenstaanrijtje, vrijs Dat past bi jongeren, j Dat continulandschap,
eens Ik ben banggoedkoop Ik ben star rijtje, 2-1-kap, appart jongeren, jonggezin, g landschap, verkeer, energie
eens Meer woninsociaal, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, jonggezin betaalbaar, voorrang, doorstroming
eens Er zijn te wsociaal, go Iedereen herijtje, 2-1-kap jongeren, sSenioren o energiezuinig, betaalbaar, voorrang

midden, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, landschap, betaalbaar, voorrang
oneens Ik kan niet aangeven waIk kan niet aangeven waIk kan niet aangeven w
eens Ook in Egmosociaal, go 2 keuzes isrijtje, 2-1-k Ook hier zi jonggezin, Weer: 2 keuverkeer, 

sociaal, goedkoop 2-1-kap, vrijstaand jongeren, j verkeer, b
eens sociaal, goedkoop rijtje, 2-1-kap jongeren landschap, betaalbaar, voorrang
eens Er dient ee sociaal, go Laten we derijtje, appa Er is grote 1persoon, sZie hiervoogroen, vo
eens sociaal, go Voor starte rijtje, appartementen jongeren, senioren landschap, voorrang, doorstroming
eens Zowel in agsociaal, mi Woningen vrijtje, appa Zorg voor wjongeren, 1Huizen voorlandschap
oneens nvt rijtje, appartementen jongeren, 1persoon doorstroming, landschap, verkeer
eens sociaal, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, senioren betaalbaar, groen, voorran
eens sociaal, midden, goed nvt jongeren, senioren betaalbaar, groen, voorrang
oneens Ik ben zelf niet zoeke Ik denk datjongeren, sZie vorige groen, la
eens midden, vrijesector rijtje, 2-1-kap jongeren, j En mensen menergiezui
eens Het is een goedkoop, vrijesector 2-1-kap, a Met appartejongeren, sJammer dat betaalbaar, voorrang, door
eens midden, vri Ik ben voorrijtje, 2-1-k Appartementjongeren, jonggezin landschap, betaalbaar, voorrang

Daar heb iknvt nvt nvt nvt
eens goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap 2personenzonder, jonglandschap, groen, speelplekken
eens sociaal, midden Voor jonger2personenzonder betaalbaar, voorrang
eens sociaal, goedkoop, vrijnvt nvt landschap, betaalbaar, voorrang
eens midden, goedkoop, vrijrijtje, appa Appartemenjongeren, sAppartemenlandschap, voorrang, doors
eens midden, goedkoop rijtje, appartementen jonggezin, senioren groen, voorrang, tuin
eens sociaal, midden, goed nvt energiezuinig, betaalbaar, doorstroming
eens goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap jongeren, 2personenzobetaalbaar, groen, doorstroming
oneens sociaal, mid rijtje, 2-1- jongeren, 1Voor iedereverkeer, betaalbaar, groen, speelplekken, voorrang, doorstroming
eens Er moet zo goedkoop Er moet zo rijtje Er moet zo jongeren, 2personenzoenergiezuinig, betaalbaar, voorrang
eens sociaal, goedkoop rijtje, 2-1-kap, appart jongeren, 1persoon, 2 betaalbaar, speelplekken, voorrang, doorstroming, tuin
eens goedkoop Zorg dat e rijtje Zorg voor ogezinkinderen>12 landschap, verkeer, betaal
eens sociaal, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, senioren betaalbaar, doorstroming
eens Ik zou het goedkoop appartement jongeren, Als jongere energiezui
eens sociaal, go Er is behoeappartementen jongeren, senioren landschap
eens De dorpskermidden, goEr moeten nrijtje, 2-1-k Misschien ook senioreGaat niet obetaalbaar, voorrang, tuin
eens sociaal, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, jonggezin verkeer, betaalbaar, voorrang
eens goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap, appart jongeren, 1persoon, 2 energiezuinig, betaalbaar, speelplekken, voorrang, tuin
eens vrijehuur, vrijesector 2-1-kap, vrijstaand jonggezin landschap, verkeer, groen
eens Er zijn zo midden, vrijehuur, goe rijtje, appartementen jongeren, 1persoon landschap, betaalbaar, groen

sociaal, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, jonggezin, s betaalbaar, voorrang
eens sociaal, vrijesector rijtje, 2-1-kap jongeren, gezinkinder betaalbaar, groen, voorrang
eens goedkoop rijtje energiezuinig, betaalbaar, 
eens Ook ouderennvt geen menin2-1-kap, appartementejongeren, senioren verkeer, betaalbaar, voorrang
eens sociaal, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, senioren landschap, betaalbaar, voorrang
eens Delversduinsociaal, mi Maar wel morijtje, 2-1-k Goedkope wojongeren, sZorg voor dbetaalbaa
oneens Uitbreiden sociaal, mi rijtje, 2-1- Variatie voojongeren, 1Zie hierbovlandschap
eens sociaal, go Koop woninrijtje, appa Betaalbare jongeren, 1Starterswonverkeer, energiezuinig, betaalbaar, voorrang, tuin
eens midden, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, 2personenzolandschap, betaalbaar

Dit antwoord is mijn behoefte. Liefst vrijstaand maar wel betaalbaar (Max 6 ton, ongeveer 1,5 modaal inkomen?)
Hoeft geen groot huis te zijn!

De gemeente is al grijs genoeg.
Senioren uit Egmond stromen hier toch niet naar door.

Het is erg moeilijk om een   huurwoning te krijgen, vooral voor jonge stellen met kinderen, zoals bij mij het geval is.

Ik vind het ook vooral belangrijk dat wijken groener worden: de wijk Tiggellaan, Prinses beatrixlaan en prins Willem Alexanderlaan maar ook de weidjes en de wijk prinses Beatrixlaan, Sabine van Beierenlaan en Slotweg hebben naar mijn idee te weinig groen. Dus veel meer bomen en lanen met bomen.  
Mocht uiteindelijk de school (De Kiem) gaan verplaatsen vind ik dat de plek die overblijft niet direct gevuld moet gaan worden met woningen. Het licht prachtig tegen het slotkwartier aan en kan naar mijn idee heel goed met een maatschappelijke groene functie vervuld worden. Ook moet de toren van de slotkapel goed zichtbaar blijven vanaf de Herenweg daarom geen bebouwing hoger dan 1 laag op de mogelijk vrijkomende plek van de school.  Voor onze kinderen zou het fijn zijn als er betaalbare woningen komen.
Daarnaast een woning voor verstandelijk/lichamelijk gehandicapten, zodat zij in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. 

In 1 keer lijkt het erop dat aan alle kanten van Egmond aan den hoef gebouwd moet worden. Delversduin, noord en oost. 
Het lijkt mij beter om het te verdelen over de egmonden dus beter ook locatie Egmond Binnen zuid ipv 3 locaties rondom Egmond aan den Hoef.

Aansluiting op de herenweg en Egmonderstraatweg geeft veel overlast van verkeersdrukte en toeristen gaan hier hun auto`s parkeren vanuit Egmond aan zee, dit gebeurd nu al, aan de weg kant bij de Texaco en de wijk plan Mosselaan.
  

we moeten het dorpsgevoel behouden maar niet stil blijven staan.Ook hier is geen keuze te maken in de type woningen alles is nodig ook vrijstaande seniorenbungalows 
 

Goedkope koop komt het geld naar je toe
Maar zou zelf graag later een vrijstaand iets kopen

Er moet zoveel mogelijk gebouwd worden. Betaalbare starters woningen. 
Maximaal 300.000. Eengezinswoningen. Eventueel CPO en genoeg parkeergelegenheid.

Woningen voor starters, doorstroom Egmonders die hun huis willen verkopen aan jongeren en een nieuw (senioren)appartement gaan kopen of huren, woningen voor allerhande doorstromers uit Egmond en niet meer dan 25% vrije sector koop



eens sociaal, goedkoop appartementen, rijtje jongeren, 1persoon betaalbaar, groen, voorrang
eens Verschillen sociaal, go Kijk ik kom rijtje, appa jongeren, j Ouders na sbetaalbaa
eens midden, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, 1persoon landschap, betaalbaar, voorrang
eens Kan gefaseegoedkoop, vrijesector rijtje, vrijs Appartementjonggezin, gezinkinde landschap, groen, voorrang
eens goedkoop rijtje, 2-1-kap jongeren, jonggezin betaalbaar, voorrang, tuin
eens Zoveel mogegoedkoop, vEerlijke ka rijtje, 2-1-k Betaalbare jongeren, j Leefbaarheienergiezuinig, betaalbaar, 
eens goedkoop, vrijesector rijtje, 2-1-kap jongeren, 2personenzolandschap, betaalbaar, voorrang
eens Meer woninggoedkoop, v rijtje, 2-1-k Betaalbare jongeren, j De jeugd isenergiezui
eens midden, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, 1persoon, 2 betaalbaar, groen, voorrang, tuin
eens Mensen uit goedkoop, vKoop woningrijtje, 2-1- jongeren, 1Nogmaals, groen, voorrang, doorstroming
eens Anders vergsociaal, go Volgens mijrijtje, appa Op deze masenioren, j betaalbaa
eens vrijesector 2-1-kap, vrijstaand jongeren, 2personenzobetaalbaar, voorrang, tuin
eens goedkoop, sociaal rijtje, appartementen jongeren, senioren betaalbaar, voorrang, doorstroming
eens goedkoop, vrijesector rijtje, appartementen jongeren, senioren energiezuinig, betaalbaar, voorrang
eens sociaal, goedkoop rijtje, appartementen jongeren, jonggezin betaalbaar, groen, voorrang

midden nvt jongeren, senioren landschap
eens Delversduingoedkoop Egmonders 2-1-kap, appartementejongeren, jonggezin, g landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, groen, voorrang, doorstroming, tuin
eens sociaal, mi Het is nu onmogelijk dat de Egmonjongeren, 1persoon, sebetaalbaar, groen, voorrang, doorstroming, faseren, landschap, energiezuinig
oneens goedkoop Alleen doorappartemenHofjes waar2personenzonder, senilandschap, energiezuinig, doorstroming
eens midden, goedkoop rijtje, 2-1-kap jongeren, jonggezin betaalbaa

goedkoop Betaalbaar rijtje, 2-1-kap jongeren, senioren energiezuinig, betaalbaar, doorstroming
eens Zie boven midden, goIn de huidi 2-1-kap, appartementesenioren, jongeren landschap, betaalbaar, doorstroming
eens Daar is al sociaal, mi Bij huur he rijtje, appa In ieder geval woningeVoor iedereverkeer, 
oneens nvt nvt jongeren, jonggezin verkeer
oneens Zie boven sociaal, go Er moet welappartemenMaak een gojongeren, senioren verkeer
oneens goedkoop Waarom worappartementen jongeren, senioren verkeer
oneens nvt Doe eerst onvt Doe eerst onvt Doe eerst overkeer, energiezuinig, speelplekken

nvt rijtje, 2-1-kap jongeren, jonggezin groen, voorrang

Eengezinswoningen omdat velen dat eigenlijk zouden willen. 

Bij goedkope koop moet er wel worden gelet op genoeg ruimte en kwaliteit van de woningen (bijvoorbeeld minimaal 2 slaapkamers, en privé buitenruimte). 
Bij vrije sector koop moet er op worden gelet dat de woningen ook betaalbaar zijn voor jonge gezinnen en starters op de woningmarkt. Dus niet alleen grote villa’s voor rijke inwoners (dure huizen zijn er al genoeg in de Egmonden en omgeving).

Alle 4 de sectoren zijn nodig, het belangrijkste is dat dit verkocht wordt onder egmonders. er komen te veel invloeden vanuit gebieden rondom amsterdam/zaandam mensen met meer geld als egmonders zelf. Hierdoor gaat het dorpsgevoel uit het dorp. 
Als er starterswoningen worden gebouwd vergrijst je dorp niet
 Zonder jeugd geen toekomst



U kunt hier een toHebt u nog opmerkingen of aanvullingen?
betaalbaar
betaalbaar, voorrang, tuin

betaalbaar, groen, tuin
Als je weer amsteIk hoop echt van harte dat er zsm gebouwd gaat worden want we willen zo graag een huis!!

landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, voorrang, doorstroming
betaalbaar, doorstroming, tuin
betaalbaar, voorrang, doorstroming
landschap, verkeer

Ik denk dat het diverse landschap rondom Egmond een van de belangrijkste kernkwaliteiten zijn van het dorp. Samen met het toevoegen van faciliteiten en een park, kunnen dit dragers vormen die Egmond leefbaar houdt.
landschap, betaalbaar, voorrang
energiezuinig, voorrang, tuin
verkeer, betaalbaar, doorstroming

landschap, groen, voorrang
Meer opties 🤔🤔 🤔 Laat het nu niet eens om geld draaien, maar saamhorigheid

betaalbaar, groen, voorrang
energiezuinig, voorrang Graag opschieten met de bouw van het fusie voetbalcomplex in Egmond. Duurt al veel te lang. 
landschap, betaalbaar, tuin
verkeer, betaalbaar, voorrang
verkeer, betaalbaar, voorrang, tuin
voorrang, doorstroming, faseren
betaalbaar, voorrang, doorstroming, tuin
betaalbaar, voorrang, doors
betaalbaar, voorrang, doorstroming
betaalbaar, voorrang, tuin
betaalbaar, voorrang, tuin
betaalbaar, voorrang, doorstroming
betaalbaar, doorstroming
betaalbaar, voorrang, tuin
betaalbaar, voorrang, doorstroming
landschap, speelplekken, voorrang
betaalbaar, voorrang, tuin
landschap, voorrang, doorstroming
betaalbaar, groen, speelplekken
landschap, voorrang
betaalbaar, voorrang, doorstroming
betaalbaar, voorrang, doorstroming

betaalbaar, voorrang, tuin
landschap, verkeer, betaalbaar, groen, speelplekken, voorrang, doorstroming, faseren, tuin

wij wonen nu in eeWij wonen nu in een best groot vrijstaand huis, volgens de huidige markt in de hogere prijsklasse. Maar ja, met kopen van een appartement zijn wij die Euro's zo weer kwijt. Daar hebben wij niet voor gewerkt en voor gespaard.  Helaas geen huis voor een starter of voor een jong gezin. Dus wat gebeurd er ? Wij blijven hier zitten en van doorstromen is dus geen sprake.
voorrang, tuin
verkeer, betaalbaar, tuin
betaalbaar, voorrang, doorstroming
groen, voorrang

zeker voor EgmonHopelijk wordt dit eens serieus genomen en niet weer 20 jaar wachten voordat een nieuwe woonwijk gerealiseerd word opschieten geen gelul....
Ook voldoende paMaak van Egmond een mooi dorp waar ook jongere en jonge gezinnen een betaalbare woning kunnen vinden.  Er zullen er vele zijn met studieschuld die toch graag iets willen kopen of huren. 

energiezuinig, betaalbaar, Er is woningsnood! De gemeente bergen doet helemaal NIKS! Startende jongeren kunnen zo nooit meer in hun geliefde dorp blijven wonen! 
speelplekken, voorrang, tuin

Bouwen voor starters en jonge gezinnen. Niet bouwen voor de overloop uit de steden. Woningbouw ontwikkelen samen met Kennemer Wonen, binnen bebouwd gebied. De sociale cohesie in de kernen moet voorop staan. 
Bouwen in eigen beheer of met ontwikkelaars die voldoen aan de kaders die de gemeente stelt en die bereid zijn samen met inwoners plannen te ontwikkelen. Meer groen, minder verstening.

Bouwen voor starters en jonge gezinnen. Niet bouwen voor de overloop uit de steden. Woningbouw ontwikkelen samen met Kennemer Wonen, binnen bebouwd gebied. De sociale cohesie in de kernen moet voorop staan. 
Bouwen in eigen beheer of met ontwikkelaars die voldoen aan de kaders die de gemeente stelt en die bereid zijn samen met inwoners plannen te ontwikkelen. Meer groen, minder verstening.

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.



groen, doorstroming, tuin
Betaalbaar is onduHoud het proces kort. Ik woon inmiddels al 11 jaar in de woning van mijn partner samen terwijl ik destijds hoopte met 3 jaar samen mooie nieuwbouw te kunnen betrekken bij delversduin/voetbalvelden.

landschap, energiezuinig, betaalbaar, groen, voorrang, doorstroming
Denk aan de rijke

landschap, verkeer, energieIk hoop dat Egmonders voorrang krijgen. 
betaalbaar, voorrang, doorstroming
energiezuinig, betaalbaar, voorrang
landschap, betaalbaar, voorrang

Ik kan niet aangevHet is jammer dat deze enquette zich alleen richt tot bouwen in Egmond aan den hoef Noord en Oost en dat er niet breder onderzoek gedaan wordt naar potentiële bouwlocaties binnenstedelijk. Hierdoor is het een erg sturende enquette en in mijn ogen niet representatief voor de uiteindelijke uitslag. Daarnaast mis ik feiten van o.a. en noodzaak.
Ook dit kunt u in Het duurt en het duurt voor er woningen worden gebouwd. Hoelang is Delversduin nu al bouwlocatie?  Kortom: actie. Daar zitten m.i. de inwoners op te wachten. 
alles bij de hand hebben zonder naar de stad (alkmaar) te gaan om te winkelen.

landschap, betaalbaar, voorrang
Duidelk lijkt me. Hulde voor de wethouder. Na tientallen jaren van wanbeleid eindelijk actie.

landschap, voorrang, doorstroming

doorstroming, landschap, verkeer
betaalbaar, groen, voorran Het wordt tijd dat er eindelijk gebouwd wordt in Egmond!
betaalbaar, groen, voorrang

Ik vind het belan Het is belangrijk om de uitkomsten van deze enquetes, maar ook van de andere participatie manieren goed te communiceren naar de inwoners toe. Gemeente Bergen heeft geen goede geschiedenis als het gaat om ruimtelijke ordening en inwoners betrekken dus het vertrouwen is erg laag. Door de inwoners te betrekken bij het proces kan er wat van dat vertrouwen herwonnen worden. En daarbij hoort dus ook de terugkoppeling van de diverse participatieronden. Dus niet pas bij het tonen van een concreet plan waar er naar de inwoners is geluisterd verklaren welke aspecten zijn toegepast maar vrij snel na de week van Egmond de meest opvallende punten communiceren. 
Ruimte en groen. Zorg dat er voor ieder wat wils is en dat de Egmonders voorrang krijgen! Maar denk vooral even aan de jongeren en integratie van mensen met een beperking!!!!!!! 

betaalbaar, voorrang, door Ik wil graag meedenken in de opties voor woningbouw. Ik ervaar alleen wel afstand tussen de gemeente en mij, ik kan niet zo goed vinden waar ik terecht kan hiervoor. 
landschap, betaalbaar, voorrang

In de manier waarop het Veegplan Bergen 2020 is uitgevoerd, lijkt een kwalijke opzet zichtbaar. Eerst wordt zonder enige vorm van betrokkenheid e/of communicatie met de bewoners dit plan er doorgedrukt en nog wel vlak voordat een omgevingsverordening ingaat die deze locaties als Bijzonder Provinciaal Landschap bestempelt. Pas maanden later worden de bewoners 'betrokken'. Deze omgekeerde volgorde in een plan met een ongekende impact op onze leefomgeving, geeft weinig hoop en lijkt slechts voor de vorm.
landschap, groen, speelplekken
betaalbaar, voorrang
landschap, betaalbaar, voorrang
landschap, voorrang, doors
groen, voorrang, tuin
energiezuinig, betaalbaar, doorstroming
betaalbaar, groen, doorstroming
verkeer, betaalbaar, groen, speelplekken, voorrang, doorstroming
energiezuinig, betaalbaar, voorrang
betaalbaar, speelplekken, voorrang, doorstroming, tuin
landschap, verkeer, betaal
betaalbaar, doorstroming

Wat voor mij, bewoner van de [....] belangrijk is, is de verkeersstroom. De wijk Mosselaan heeft één in- en uitgang. Verkeer richting Alkmaar kiest als vanzelf de Slotweg. Dat gaat straks ook gebeuren als Delversduin is gerealiseerd. Mijn verzoek aan de gemeente is om eerst de verkeersafwikkeling goed te regelen. Het paaltje van Mesu kan er na 20 jaar wel een keer uit. De Mosselaan heeft dan een in- en uitgang extra en het scheelt drukte op de Slotweg.
betaalbaar, voorrang, tuin
verkeer, betaalbaar, voorrang
energiezuinig, betaalbaar, speelplekken, voorrang, tuin
landschap, verkeer, groen
landschap, betaalbaar, groen
betaalbaar, voorrang Project Delverduin is nog niet gestart. Nog steeds geen woningen daar! Toen het asielzoekercentrum daar kwam, is er gemeld dat als dat weg zou zijn er woningen voor starters gebouwd zouden worden. Hoe lang geleden is dat al? En nu al beginnen over andere nieuwe 'projecten'. Ik zou zeggen: maak eerst eens een woningbouw project af en start dan een ander op!
betaalbaar, groen, voorrang
energiezuinig, betaalbaar, 
verkeer, betaalbaar, voorrang
landschap, betaalbaar, voorrang

Behoud van groeneHuur van zomerwoningen voor langhuur makkelijker maken, zodat jongeren in zomerhuis kunnen starten.
Laten we er met voor zorgen dat Egmond aan den Hoef op een goede manier groeit, waar jongeren kunnen blijven wonen, gepensioneerden doorstromen naar appartementen waar zij voorrang krijgen In de keuze omdat ze hun woning hebben verkocht aan een starter of jong gezin. 

verkeer, energiezuinig, betaalbaar, voorrang, tuin
landschap, betaalbaar

Voorkom verhuur aan Duitsers/toeristen door daar op een andere plek meer ruimte aan te bieden. Ik zou wat graag een mooie grote camping (ala Bakkum) beginnen op het Delversduin. Als daar eenmaal huizen staan komt het nooit meer terug....

Ik denk dat vooral betaalbare woningen de grootste zorg zijn in de egmonden, er zijn al genoeg onbetaalbare woningen in Egmond waar de jeugd niet in kan..
Zorg voor genoeg huur woningen voor de jeugdWant de doorstroming werkt ook voor geen meter, waardoor veel ouderen en alleenstaande huizen voor gezinnen vast houden. 

Dat lijkt me wat te veel van het goede, het is al zo druk in onze mooie gemeente.

ZELFBEWONINGSPLICHT voorkomt dat de rijke families in Egmond met vriendjespolitiek de huizen opkopen en daarna met flinke winst verkopen. 
Zorg voor loting en eerlijke toedeling. Geen lokale makelaars en vriendjespolitiek.

Egmondse huizen worden verkocht of verhuurd aan mensen uit de stad. De egmonders worden juist naar de stad geforceerd! Dat kan niet de bedoeling zijn! Niemand is zo blij met een huisje in egmond als egmonders! Hou dat zo, maak dat mogenlijk!!

Er moet zoveel mogelijk gebouwd worden. Betaalbare starters woningen. 
Maximaal 300.000. Eengezinswoningen. Eventueel CPO en genoeg parkeergelegenheid.

De afwikkeling van het verkeer is nu niet goed geregeld. Wijk Mosselaan heeft slechts 1 toegang. Om de verkeerslichten te ontlopen gaat het verkeer richting Alkmaar via de al overbelaste Herenweg en historische 30 km Slotweg. Dit levert gevaarlijke onwenselijke situaties op. Afwikkeling van het verkeer met de nieuwe wijken wordt een belangrijk item.



betaalbaar, groen, voorrang
Voorrang voor egmonders is leuk, maar de meeste van ons zijn allang weg. Er zal dan dus ook gekeken moeten worden naar woonhistorie. De kernen hebben gezinnen nodig om levendig te blijven. Bij voorkeur mensen die er zijn opgegroeid (ook als ze noodgedwongen al jaren

landschap, betaalbaar, voorrang
landschap, groen, voorrang
betaalbaar, voorrang, tuin
energiezuinig, betaalbaar, Liever iets meer eengezinswoningen, dan te veel villa’s. Zorg voor genoeg parkeergelegenheid en goede doorstroming van verkeer. Energiezuinig en zonnen panelen.
landschap, betaalbaar, voorrang

Voorbereid zijn o Een dure villawijk voor mensen uit de randstad is waar niemand in Egmond op zit te wachten. Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de Egmonders. 
betaalbaar, groen, voorrang, tuin
groen, voorrang, doorstroming

Een mooie groene duurzame wijk waar oudere en jongere samen kunnen wonen
betaalbaar, voorrang, tuin
betaalbaar, voorrang, doorstroming
energiezuinig, betaalbaar, voorrang
betaalbaar, groen, voorrang

Er is geen mogelijkheid voor senioren die nu een eengezinswoning bezet houden voor doorstroming naar kleinere ,betaalbare woning. Het zou mooi zijn als er een z.g Knarrenhof gerealiseerd wordt.
landschap, verkeer, energiezuinig, betaalbaar, groen, voorrang, doorstroming, tuin
betaalbaar, groen, voorrang, doorstroming, faseren, landschap, energiezuinig
landschap, energiezuinig, doorstroming

I
energiezuinig, betaalbaar, doorstroming
landschap, betaalbaar, doorstroming

De aansluiting opOver wat en voor wie kan door iedereen meegepraat worden. maar omwonenden geven de doorslag over op welke wijze de aansluiting op de bestaande wijk plaatsvindt. Out of the box denken wordt voor de gemeente en voor ontwikkelaars hoog tijd. We zouden veel meer in moeten zetten op autoluwe dorpen dus de inrichting moet mensen verleiden om de auto NIET te pakken. Dus vooral eerst een degelijk verkeersplan. Wat betreft aantallen woningen op genoemde locaties. Hoe handig zou het zijn om de afmetingen van de percelen erbij te zetten.

Ik vind dit geen goede participatie. Veel te sturend.
Vragenlijst is veel te beperkt. Alleen keuze uit A, b of c.  Jammer.

verkeer, energiezuinig, speelplekken
groen, voorrang

Het is heel belangrijk dat er nieuwe woningen komen in de Egmonden Onze jeugd verdwijnt. De Egmonden zijn aan het vergrijzen. In het belang van het voortbestaan van Egmond lijkt het mij wenselijk om hier mee aan de slag te gaan. Er wordt al ruim 30 jaar over nieuw bouw gesproken 
Het zou mooi zijn als er daadwerkelijk wat gaat gebeuren. 



Ik hoop echt van harte dat er zsm gebouwd gaat worden want we willen zo graag een huis!!

Ik denk dat het diverse landschap rondom Egmond een van de belangrijkste kernkwaliteiten zijn van het dorp. Samen met het toevoegen van faciliteiten en een park, kunnen dit dragers vormen die Egmond leefbaar houdt.

Graag opschieten met de bouw van het fusie voetbalcomplex in Egmond. Duurt al veel te lang. 

Wij wonen nu in een best groot vrijstaand huis, volgens de huidige markt in de hogere prijsklasse. Maar ja, met kopen van een appartement zijn wij die Euro's zo weer kwijt. Daar hebben wij niet voor gewerkt en voor gespaard.  Helaas geen huis voor een starter of voor een jong gezin. Dus wat gebeurd er ? Wij blijven hier zitten en van doorstromen is dus geen sprake.

Hopelijk wordt dit eens serieus genomen en niet weer 20 jaar wachten voordat een nieuwe woonwijk gerealiseerd word opschieten geen gelul....
Maak van Egmond een mooi dorp waar ook jongere en jonge gezinnen een betaalbare woning kunnen vinden.  Er zullen er vele zijn met studieschuld die toch graag iets willen kopen of huren. 
Er is woningsnood! De gemeente bergen doet helemaal NIKS! Startende jongeren kunnen zo nooit meer in hun geliefde dorp blijven wonen! 

Bouwen voor starters en jonge gezinnen. Niet bouwen voor de overloop uit de steden. Woningbouw ontwikkelen samen met Kennemer Wonen, binnen bebouwd gebied. De sociale cohesie in de kernen moet voorop staan. 
Bouwen in eigen beheer of met ontwikkelaars die voldoen aan de kaders die de gemeente stelt en die bereid zijn samen met inwoners plannen te ontwikkelen. Meer groen, minder verstening.

Zelf ben ik ook al een tijdje op zoek maar het is een hopeloos probleem aan het worden. 



Houd het proces kort. Ik woon inmiddels al 11 jaar in de woning van mijn partner samen terwijl ik destijds hoopte met 3 jaar samen mooie nieuwbouw te kunnen betrekken bij delversduin/voetbalvelden.

Het is jammer dat deze enquette zich alleen richt tot bouwen in Egmond aan den hoef Noord en Oost en dat er niet breder onderzoek gedaan wordt naar potentiële bouwlocaties binnenstedelijk. Hierdoor is het een erg sturende enquette en in mijn ogen niet representatief voor de uiteindelijke uitslag. Daarnaast mis ik feiten van o.a. en noodzaak.
Het duurt en het duurt voor er woningen worden gebouwd. Hoelang is Delversduin nu al bouwlocatie?  Kortom: actie. Daar zitten m.i. de inwoners op te wachten. 

Het is belangrijk om de uitkomsten van deze enquetes, maar ook van de andere participatie manieren goed te communiceren naar de inwoners toe. Gemeente Bergen heeft geen goede geschiedenis als het gaat om ruimtelijke ordening en inwoners betrekken dus het vertrouwen is erg laag. Door de inwoners te betrekken bij het proces kan er wat van dat vertrouwen herwonnen worden. En daarbij hoort dus ook de terugkoppeling van de diverse participatieronden. Dus niet pas bij het tonen van een concreet plan waar er naar de inwoners is geluisterd verklaren welke aspecten zijn toegepast maar vrij snel na de week van Egmond de meest opvallende punten communiceren. 
Zorg dat er voor ieder wat wils is en dat de Egmonders voorrang krijgen! Maar denk vooral even aan de jongeren en integratie van mensen met een beperking!!!!!!! 
Ik wil graag meedenken in de opties voor woningbouw. Ik ervaar alleen wel afstand tussen de gemeente en mij, ik kan niet zo goed vinden waar ik terecht kan hiervoor. 

In de manier waarop het Veegplan Bergen 2020 is uitgevoerd, lijkt een kwalijke opzet zichtbaar. Eerst wordt zonder enige vorm van betrokkenheid e/of communicatie met de bewoners dit plan er doorgedrukt en nog wel vlak voordat een omgevingsverordening ingaat die deze locaties als Bijzonder Provinciaal Landschap bestempelt. Pas maanden later worden de bewoners 'betrokken'. Deze omgekeerde volgorde in een plan met een ongekende impact op onze leefomgeving, geeft weinig hoop en lijkt slechts voor de vorm.

Wat voor mij, bewoner van de [....] belangrijk is, is de verkeersstroom. De wijk Mosselaan heeft één in- en uitgang. Verkeer richting Alkmaar kiest als vanzelf de Slotweg. Dat gaat straks ook gebeuren als Delversduin is gerealiseerd. Mijn verzoek aan de gemeente is om eerst de verkeersafwikkeling goed te regelen. Het paaltje van Mesu kan er na 20 jaar wel een keer uit. De Mosselaan heeft dan een in- en uitgang extra en het scheelt drukte op de Slotweg.

Project Delverduin is nog niet gestart. Nog steeds geen woningen daar! Toen het asielzoekercentrum daar kwam, is er gemeld dat als dat weg zou zijn er woningen voor starters gebouwd zouden worden. Hoe lang geleden is dat al? En nu al beginnen over andere nieuwe 'projecten'. Ik zou zeggen: maak eerst eens een woningbouw project af en start dan een ander op!

Huur van zomerwoningen voor langhuur makkelijker maken, zodat jongeren in zomerhuis kunnen starten.
Laten we er met voor zorgen dat Egmond aan den Hoef op een goede manier groeit, waar jongeren kunnen blijven wonen, gepensioneerden doorstromen naar appartementen waar zij voorrang krijgen In de keuze omdat ze hun woning hebben verkocht aan een starter of jong gezin. 

Voorkom verhuur aan Duitsers/toeristen door daar op een andere plek meer ruimte aan te bieden. Ik zou wat graag een mooie grote camping (ala Bakkum) beginnen op het Delversduin. Als daar eenmaal huizen staan komt het nooit meer terug....

Want de doorstroming werkt ook voor geen meter, waardoor veel ouderen en alleenstaande huizen voor gezinnen vast houden. 

Dat lijkt me wat te veel van het goede, het is al zo druk in onze mooie gemeente.

ZELFBEWONINGSPLICHT voorkomt dat de rijke families in Egmond met vriendjespolitiek de huizen opkopen en daarna met flinke winst verkopen. 
Zorg voor loting en eerlijke toedeling. Geen lokale makelaars en vriendjespolitiek.

Egmondse huizen worden verkocht of verhuurd aan mensen uit de stad. De egmonders worden juist naar de stad geforceerd! Dat kan niet de bedoeling zijn! Niemand is zo blij met een huisje in egmond als egmonders! Hou dat zo, maak dat mogenlijk!!

Er moet zoveel mogelijk gebouwd worden. Betaalbare starters woningen. 
Maximaal 300.000. Eengezinswoningen. Eventueel CPO en genoeg parkeergelegenheid.



Voorrang voor egmonders is leuk, maar de meeste van ons zijn allang weg. Er zal dan dus ook gekeken moeten worden naar woonhistorie. De kernen hebben gezinnen nodig om levendig te blijven. Bij voorkeur mensen die er zijn opgegroeid (ook als ze noodgedwongen al jaren

Liever iets meer eengezinswoningen, dan te veel villa’s. Zorg voor genoeg parkeergelegenheid en goede doorstroming van verkeer. Energiezuinig en zonnen panelen.

Een dure villawijk voor mensen uit de randstad is waar niemand in Egmond op zit te wachten. Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de Egmonders. 

Er is geen mogelijkheid voor senioren die nu een eengezinswoning bezet houden voor doorstroming naar kleinere ,betaalbare woning. Het zou mooi zijn als er een z.g Knarrenhof gerealiseerd wordt.

Over wat en voor wie kan door iedereen meegepraat worden. maar omwonenden geven de doorslag over op welke wijze de aansluiting op de bestaande wijk plaatsvindt. Out of the box denken wordt voor de gemeente en voor ontwikkelaars hoog tijd. We zouden veel meer in moeten zetten op autoluwe dorpen dus de inrichting moet mensen verleiden om de auto NIET te pakken. Dus vooral eerst een degelijk verkeersplan. Wat betreft aantallen woningen op genoemde locaties. Hoe handig zou het zijn om de afmetingen van de percelen erbij te zetten.



Ik denk dat het diverse landschap rondom Egmond een van de belangrijkste kernkwaliteiten zijn van het dorp. Samen met het toevoegen van faciliteiten en een park, kunnen dit dragers vormen die Egmond leefbaar houdt.

Wij wonen nu in een best groot vrijstaand huis, volgens de huidige markt in de hogere prijsklasse. Maar ja, met kopen van een appartement zijn wij die Euro's zo weer kwijt. Daar hebben wij niet voor gewerkt en voor gespaard.  Helaas geen huis voor een starter of voor een jong gezin. Dus wat gebeurd er ? Wij blijven hier zitten en van doorstromen is dus geen sprake.

Maak van Egmond een mooi dorp waar ook jongere en jonge gezinnen een betaalbare woning kunnen vinden.  Er zullen er vele zijn met studieschuld die toch graag iets willen kopen of huren. 

Bouwen voor starters en jonge gezinnen. Niet bouwen voor de overloop uit de steden. Woningbouw ontwikkelen samen met Kennemer Wonen, binnen bebouwd gebied. De sociale cohesie in de kernen moet voorop staan. 
Bouwen in eigen beheer of met ontwikkelaars die voldoen aan de kaders die de gemeente stelt en die bereid zijn samen met inwoners plannen te ontwikkelen. Meer groen, minder verstening.



Houd het proces kort. Ik woon inmiddels al 11 jaar in de woning van mijn partner samen terwijl ik destijds hoopte met 3 jaar samen mooie nieuwbouw te kunnen betrekken bij delversduin/voetbalvelden.

Het is jammer dat deze enquette zich alleen richt tot bouwen in Egmond aan den hoef Noord en Oost en dat er niet breder onderzoek gedaan wordt naar potentiële bouwlocaties binnenstedelijk. Hierdoor is het een erg sturende enquette en in mijn ogen niet representatief voor de uiteindelijke uitslag. Daarnaast mis ik feiten van o.a. en noodzaak.

Het is belangrijk om de uitkomsten van deze enquetes, maar ook van de andere participatie manieren goed te communiceren naar de inwoners toe. Gemeente Bergen heeft geen goede geschiedenis als het gaat om ruimtelijke ordening en inwoners betrekken dus het vertrouwen is erg laag. Door de inwoners te betrekken bij het proces kan er wat van dat vertrouwen herwonnen worden. En daarbij hoort dus ook de terugkoppeling van de diverse participatieronden. Dus niet pas bij het tonen van een concreet plan waar er naar de inwoners is geluisterd verklaren welke aspecten zijn toegepast maar vrij snel na de week van Egmond de meest opvallende punten communiceren. 

In de manier waarop het Veegplan Bergen 2020 is uitgevoerd, lijkt een kwalijke opzet zichtbaar. Eerst wordt zonder enige vorm van betrokkenheid e/of communicatie met de bewoners dit plan er doorgedrukt en nog wel vlak voordat een omgevingsverordening ingaat die deze locaties als Bijzonder Provinciaal Landschap bestempelt. Pas maanden later worden de bewoners 'betrokken'. Deze omgekeerde volgorde in een plan met een ongekende impact op onze leefomgeving, geeft weinig hoop en lijkt slechts voor de vorm.

Wat voor mij, bewoner van de [....] belangrijk is, is de verkeersstroom. De wijk Mosselaan heeft één in- en uitgang. Verkeer richting Alkmaar kiest als vanzelf de Slotweg. Dat gaat straks ook gebeuren als Delversduin is gerealiseerd. Mijn verzoek aan de gemeente is om eerst de verkeersafwikkeling goed te regelen. Het paaltje van Mesu kan er na 20 jaar wel een keer uit. De Mosselaan heeft dan een in- en uitgang extra en het scheelt drukte op de Slotweg.

Project Delverduin is nog niet gestart. Nog steeds geen woningen daar! Toen het asielzoekercentrum daar kwam, is er gemeld dat als dat weg zou zijn er woningen voor starters gebouwd zouden worden. Hoe lang geleden is dat al? En nu al beginnen over andere nieuwe 'projecten'. Ik zou zeggen: maak eerst eens een woningbouw project af en start dan een ander op!

Laten we er met voor zorgen dat Egmond aan den Hoef op een goede manier groeit, waar jongeren kunnen blijven wonen, gepensioneerden doorstromen naar appartementen waar zij voorrang krijgen In de keuze omdat ze hun woning hebben verkocht aan een starter of jong gezin. 

Voorkom verhuur aan Duitsers/toeristen door daar op een andere plek meer ruimte aan te bieden. Ik zou wat graag een mooie grote camping (ala Bakkum) beginnen op het Delversduin. Als daar eenmaal huizen staan komt het nooit meer terug....

Egmondse huizen worden verkocht of verhuurd aan mensen uit de stad. De egmonders worden juist naar de stad geforceerd! Dat kan niet de bedoeling zijn! Niemand is zo blij met een huisje in egmond als egmonders! Hou dat zo, maak dat mogenlijk!!



Voorrang voor egmonders is leuk, maar de meeste van ons zijn allang weg. Er zal dan dus ook gekeken moeten worden naar woonhistorie. De kernen hebben gezinnen nodig om levendig te blijven. Bij voorkeur mensen die er zijn opgegroeid (ook als ze noodgedwongen al jaren

Een dure villawijk voor mensen uit de randstad is waar niemand in Egmond op zit te wachten. Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de Egmonders. 

Er is geen mogelijkheid voor senioren die nu een eengezinswoning bezet houden voor doorstroming naar kleinere ,betaalbare woning. Het zou mooi zijn als er een z.g Knarrenhof gerealiseerd wordt.

Over wat en voor wie kan door iedereen meegepraat worden. maar omwonenden geven de doorslag over op welke wijze de aansluiting op de bestaande wijk plaatsvindt. Out of the box denken wordt voor de gemeente en voor ontwikkelaars hoog tijd. We zouden veel meer in moeten zetten op autoluwe dorpen dus de inrichting moet mensen verleiden om de auto NIET te pakken. Dus vooral eerst een degelijk verkeersplan. Wat betreft aantallen woningen op genoemde locaties. Hoe handig zou het zijn om de afmetingen van de percelen erbij te zetten.



Wij wonen nu in een best groot vrijstaand huis, volgens de huidige markt in de hogere prijsklasse. Maar ja, met kopen van een appartement zijn wij die Euro's zo weer kwijt. Daar hebben wij niet voor gewerkt en voor gespaard.  Helaas geen huis voor een starter of voor een jong gezin. Dus wat gebeurd er ? Wij blijven hier zitten en van doorstromen is dus geen sprake.



Het is jammer dat deze enquette zich alleen richt tot bouwen in Egmond aan den hoef Noord en Oost en dat er niet breder onderzoek gedaan wordt naar potentiële bouwlocaties binnenstedelijk. Hierdoor is het een erg sturende enquette en in mijn ogen niet representatief voor de uiteindelijke uitslag. Daarnaast mis ik feiten van o.a. en noodzaak.

Het is belangrijk om de uitkomsten van deze enquetes, maar ook van de andere participatie manieren goed te communiceren naar de inwoners toe. Gemeente Bergen heeft geen goede geschiedenis als het gaat om ruimtelijke ordening en inwoners betrekken dus het vertrouwen is erg laag. Door de inwoners te betrekken bij het proces kan er wat van dat vertrouwen herwonnen worden. En daarbij hoort dus ook de terugkoppeling van de diverse participatieronden. Dus niet pas bij het tonen van een concreet plan waar er naar de inwoners is geluisterd verklaren welke aspecten zijn toegepast maar vrij snel na de week van Egmond de meest opvallende punten communiceren. 

In de manier waarop het Veegplan Bergen 2020 is uitgevoerd, lijkt een kwalijke opzet zichtbaar. Eerst wordt zonder enige vorm van betrokkenheid e/of communicatie met de bewoners dit plan er doorgedrukt en nog wel vlak voordat een omgevingsverordening ingaat die deze locaties als Bijzonder Provinciaal Landschap bestempelt. Pas maanden later worden de bewoners 'betrokken'. Deze omgekeerde volgorde in een plan met een ongekende impact op onze leefomgeving, geeft weinig hoop en lijkt slechts voor de vorm.

Wat voor mij, bewoner van de [....] belangrijk is, is de verkeersstroom. De wijk Mosselaan heeft één in- en uitgang. Verkeer richting Alkmaar kiest als vanzelf de Slotweg. Dat gaat straks ook gebeuren als Delversduin is gerealiseerd. Mijn verzoek aan de gemeente is om eerst de verkeersafwikkeling goed te regelen. Het paaltje van Mesu kan er na 20 jaar wel een keer uit. De Mosselaan heeft dan een in- en uitgang extra en het scheelt drukte op de Slotweg.

Project Delverduin is nog niet gestart. Nog steeds geen woningen daar! Toen het asielzoekercentrum daar kwam, is er gemeld dat als dat weg zou zijn er woningen voor starters gebouwd zouden worden. Hoe lang geleden is dat al? En nu al beginnen over andere nieuwe 'projecten'. Ik zou zeggen: maak eerst eens een woningbouw project af en start dan een ander op!

Laten we er met voor zorgen dat Egmond aan den Hoef op een goede manier groeit, waar jongeren kunnen blijven wonen, gepensioneerden doorstromen naar appartementen waar zij voorrang krijgen In de keuze omdat ze hun woning hebben verkocht aan een starter of jong gezin. 



Over wat en voor wie kan door iedereen meegepraat worden. maar omwonenden geven de doorslag over op welke wijze de aansluiting op de bestaande wijk plaatsvindt. Out of the box denken wordt voor de gemeente en voor ontwikkelaars hoog tijd. We zouden veel meer in moeten zetten op autoluwe dorpen dus de inrichting moet mensen verleiden om de auto NIET te pakken. Dus vooral eerst een degelijk verkeersplan. Wat betreft aantallen woningen op genoemde locaties. Hoe handig zou het zijn om de afmetingen van de percelen erbij te zetten.



Wij wonen nu in een best groot vrijstaand huis, volgens de huidige markt in de hogere prijsklasse. Maar ja, met kopen van een appartement zijn wij die Euro's zo weer kwijt. Daar hebben wij niet voor gewerkt en voor gespaard.  Helaas geen huis voor een starter of voor een jong gezin. Dus wat gebeurd er ? Wij blijven hier zitten en van doorstromen is dus geen sprake.



Het is belangrijk om de uitkomsten van deze enquetes, maar ook van de andere participatie manieren goed te communiceren naar de inwoners toe. Gemeente Bergen heeft geen goede geschiedenis als het gaat om ruimtelijke ordening en inwoners betrekken dus het vertrouwen is erg laag. Door de inwoners te betrekken bij het proces kan er wat van dat vertrouwen herwonnen worden. En daarbij hoort dus ook de terugkoppeling van de diverse participatieronden. Dus niet pas bij het tonen van een concreet plan waar er naar de inwoners is geluisterd verklaren welke aspecten zijn toegepast maar vrij snel na de week van Egmond de meest opvallende punten communiceren. 

In de manier waarop het Veegplan Bergen 2020 is uitgevoerd, lijkt een kwalijke opzet zichtbaar. Eerst wordt zonder enige vorm van betrokkenheid e/of communicatie met de bewoners dit plan er doorgedrukt en nog wel vlak voordat een omgevingsverordening ingaat die deze locaties als Bijzonder Provinciaal Landschap bestempelt. Pas maanden later worden de bewoners 'betrokken'. Deze omgekeerde volgorde in een plan met een ongekende impact op onze leefomgeving, geeft weinig hoop en lijkt slechts voor de vorm.

Wat voor mij, bewoner van de [....] belangrijk is, is de verkeersstroom. De wijk Mosselaan heeft één in- en uitgang. Verkeer richting Alkmaar kiest als vanzelf de Slotweg. Dat gaat straks ook gebeuren als Delversduin is gerealiseerd. Mijn verzoek aan de gemeente is om eerst de verkeersafwikkeling goed te regelen. Het paaltje van Mesu kan er na 20 jaar wel een keer uit. De Mosselaan heeft dan een in- en uitgang extra en het scheelt drukte op de Slotweg.

Project Delverduin is nog niet gestart. Nog steeds geen woningen daar! Toen het asielzoekercentrum daar kwam, is er gemeld dat als dat weg zou zijn er woningen voor starters gebouwd zouden worden. Hoe lang geleden is dat al? En nu al beginnen over andere nieuwe 'projecten'. Ik zou zeggen: maak eerst eens een woningbouw project af en start dan een ander op!



Over wat en voor wie kan door iedereen meegepraat worden. maar omwonenden geven de doorslag over op welke wijze de aansluiting op de bestaande wijk plaatsvindt. Out of the box denken wordt voor de gemeente en voor ontwikkelaars hoog tijd. We zouden veel meer in moeten zetten op autoluwe dorpen dus de inrichting moet mensen verleiden om de auto NIET te pakken. Dus vooral eerst een degelijk verkeersplan. Wat betreft aantallen woningen op genoemde locaties. Hoe handig zou het zijn om de afmetingen van de percelen erbij te zetten.



Het is belangrijk om de uitkomsten van deze enquetes, maar ook van de andere participatie manieren goed te communiceren naar de inwoners toe. Gemeente Bergen heeft geen goede geschiedenis als het gaat om ruimtelijke ordening en inwoners betrekken dus het vertrouwen is erg laag. Door de inwoners te betrekken bij het proces kan er wat van dat vertrouwen herwonnen worden. En daarbij hoort dus ook de terugkoppeling van de diverse participatieronden. Dus niet pas bij het tonen van een concreet plan waar er naar de inwoners is geluisterd verklaren welke aspecten zijn toegepast maar vrij snel na de week van Egmond de meest opvallende punten communiceren. 

In de manier waarop het Veegplan Bergen 2020 is uitgevoerd, lijkt een kwalijke opzet zichtbaar. Eerst wordt zonder enige vorm van betrokkenheid e/of communicatie met de bewoners dit plan er doorgedrukt en nog wel vlak voordat een omgevingsverordening ingaat die deze locaties als Bijzonder Provinciaal Landschap bestempelt. Pas maanden later worden de bewoners 'betrokken'. Deze omgekeerde volgorde in een plan met een ongekende impact op onze leefomgeving, geeft weinig hoop en lijkt slechts voor de vorm.



Over wat en voor wie kan door iedereen meegepraat worden. maar omwonenden geven de doorslag over op welke wijze de aansluiting op de bestaande wijk plaatsvindt. Out of the box denken wordt voor de gemeente en voor ontwikkelaars hoog tijd. We zouden veel meer in moeten zetten op autoluwe dorpen dus de inrichting moet mensen verleiden om de auto NIET te pakken. Dus vooral eerst een degelijk verkeersplan. Wat betreft aantallen woningen op genoemde locaties. Hoe handig zou het zijn om de afmetingen van de percelen erbij te zetten.



Het is belangrijk om de uitkomsten van deze enquetes, maar ook van de andere participatie manieren goed te communiceren naar de inwoners toe. Gemeente Bergen heeft geen goede geschiedenis als het gaat om ruimtelijke ordening en inwoners betrekken dus het vertrouwen is erg laag. Door de inwoners te betrekken bij het proces kan er wat van dat vertrouwen herwonnen worden. En daarbij hoort dus ook de terugkoppeling van de diverse participatieronden. Dus niet pas bij het tonen van een concreet plan waar er naar de inwoners is geluisterd verklaren welke aspecten zijn toegepast maar vrij snel na de week van Egmond de meest opvallende punten communiceren. 
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