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Aanleiding 
Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht 

Kernboodschap 
College wil informatie verschaffen over projecten wijkgericht werken, die zijn uitgevoerd 
en/of opgestart in 2010. In 2010 zijn talloze grote en kleine projecten in de wijken 
uitgevoerd. Veelal kwam het initiatief voor de projecten vanuit de wijken zelf. In de 
rapportage komen de meest aansprekende projecten aan de orde.  

Bijlagen 
rapportage wijkgericht werken 2010
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Wat hebben we nog meer gedaan? 
 
Betrokkenheid inwoners bij beleids- en planontwikkeling 
De betrokkenheid van bewoners bij beleids- en planontwikkeling is de afgelopen jaren 
sterk verbeterd. Bij grote projecten wordt veel aandacht geschonken aan het 
participatietraject. Belangrijk daarbij is na te gaan welke partijen betrokken zijn bij het 
onderwerp en welke rollen en belangen de verschillende partijen bij het onderwerp 
hebben.  
 
 Een voorbeeld van  zo’n  project is “Mooi Bergen”. In samenwerking met de projectleider, 
bureau Communicatie en de bewonersvereniging is per onderdeel (masterplan, 
structuurvisie) een participatietraject opgezet. Dit beleid wordt in 2011 en daarna doorgezet.  
 
Inspraak 
Naast de grotere projecten zijn bij reconstructies en herinrichtingen van wegen en 
woonomgeving de bewonersverenigingen en direct omwonenden intensief betrokken bij de 
plannen. Aan de hand van vooraf vastgestelde kaders is gebleken dat het zeer goed 

mogelijk is om inbreng van bewoners in te passen 
in gemeentelijke plannen. Dat heeft geleid tot een 
beter product dat door de buurt gedragen wordt. 
Een goed voorbeeld hiervan zijn de herinrichting 
van de Laanweg in Schoorl, de Julianalaan in 
Bergen aan Zee, de herinrichting van het 
Burgemeester Eymaplein, de Voorstraat en het 
Pompplein in Egmond aan Zee. 
 

Herinrichting Burgemeester Eymaplein  
 
Discussie 
Burgerparticipatie kan er ook voor zorgen dat bepaalde plannen en projecten geen doorgang 
kunnen vinden. Het afgelopen jaar is veel overleg gevoerd over de (her)inrichting van 
speelplaatsen in de wijk. Dat heeft veel discussies tussen bewoners onderling opgeleverd. 
Hoe om te gaan met de verschillende zienswijzen van bewoners vraagt een intensief 
participatietraject waarbij de kaders vooraf helder gesteld zijn. De positie van de 
bewonersvereniging in dit soort situaties is af en toe lastig. Wijkbelang komt soms tegenover 
particulier belang te staan. Dit is een aandachtspunt bij participatietrajecten voor toekomstige 
plan- en beleidsontwikkelingen. 
 
Bijeenkomsten 
Er zijn in 2010 vele inloop-, informatie- en 
klankbordgroepbijeenkomsten georganiseerd. Deze 
bijeenkomsten zijn doorgaans goed bezocht en leveren 
veel inbreng op van bewoners. 
 
Naast de vele participatietrajecten vindt nog steeds 
regulier overleg plaats tussen gemeente en 
bewonersverenigingen. Dat overleg kan de vorm 
hebben van overleg met de wethouder, overleg met de  
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-vervolg  Bijeenkomsten-   
wijkcoördinator en de jaarlijkse wijkschouwen. Hierbij zijn vele medewerkers van de 
gemeente betrokken. Bewonersverenigingen brengen hun ideeën en initiatieven veelal via 
deze overleggen naar voren. Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen van op- en afritten in 
de wijk Schoorl Plan-Oost die zijn gefinancierd vanuit het toegankelijkheidsfonds. 
 
Tevredenheid bewoners 
De tevredenheid van bewoners als wijkbewoner is gemeten in het onderzoek “Waar staat je 
gemeente“.  De gemeente Bergen heeft eind 2010 voor de tweede keer deelgenomen aan 
het landelijke onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. Bij dit onderzoek beoordelen burgers 
vrijwel alle aspecten van het brede werkterrein van de gemeente. Bergen scoort op tal van 
punten beter dan in 2008. Het volledige rapport met scores op alle aspecten per burgerrol is 
via de website www.waarstaatjegemeente.hetpon.nl in te zien. 
Uit de veiligheidsmonitor is gebleken dat bewoners tevreden zijn over de veiligheid en de 
leefbaarheid in de wijken. Dat wordt onderbouwd door de cijfers van de politie. Er hebben in 
2010 een serie inbraken plaatsgevonden. De politie zet hier gericht op in. Via de 
gemeentepagina en de website worden bewoners geïnformeerd over hoe men 
eigendommen en huizen beter kan beveiligen. 
 
Overzicht aantal voorbeelden 
Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van projecten in de wijken, initiatieven vanuit 
de bewonersverenigingen en acties vanuit wijkschouwen en wijkplannen. De opsomming 
betreft slechts een aantal voorbeelden van grotere en kleinere projecten in de wijken en is 
niet volledig. Wel geeft het een beeld van de diversiteit van de werkzaamheden in de wijken, 
die naast het reguliere beheer- en onderhoudswerk plaatsvinden.  
 
Buurtbemiddeling 
In 2010 zijn we gestart met het project Buurtbemiddeling. Dit project draait met een 
professionele projectleider (Kern8) en met inmiddels 10 goed opgeleide vrijwilligers. 

Bewoners kunnen bij conflicten met hun buren gebruik 
maken van buurtbemiddeling. De vrijwilligers worden 
ingezet om de communicatie tussen buren tot stand te 
brengen en buren zelf afspraken te laten maken om een 
geschil op te lossen. Ook gemeente, woningcorporatie en 
politie  verwijzen door naar buurtbemiddeling. Het project 
loopt goed en voorziet duidelijk in een behoefte. In het 
tweede kwartaal van 2011 wordt een presentatie voor de 
raad verzorgd door de projectleider.  

Ondertekening certificaat buurtbemiddeling 
 
Omgaan met hangjongeren 
In het voor- en najaar van 2010 hebben we een 
workshop “Omgaan met hangjongeren”  
georganiseerd voor alle inwoners van Bergen en 
belangstellende organisaties (politie, 
bewonersverenigingen, jongerenwerk). De deelnemers 
leerden op interactieve wijze jongeren in de buurt te 
benaderen. Het ging daarbij om op een positieve wijze 
met de jongeren te communiceren waardoor jongeren 
beter aanspreekbaar zijn op overlastgevend gedrag als dat aan de orde is.  
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Straatspeeldagen 

In vijf wijken zijn dit jaar straatspeeldagen georganiseerd. 
Deze dagen zijn een groot succes. De kinderen hebben veel 
plezier en na afloop hebben de ouders een gezellige “nazit”. 
Ook is in een aantal wijken meegewerkt aan de landelijke 
burendag.  
 
Straatspeeldag 2010 
 

 
Egmond aan Zee 
In Egmond aan Zee zijn samen met de buurt plannen gemaakt voor twee nieuwe 
speelplaatsen. Er komt een nieuwe speelplaats voor de allerkleinsten in de Van Speykstraat 
en bij het Winkelmanplantsoen wordt in 2011 een  speelplaats zodanig ingericht dat deze 
ook geschikt is voor kinderen met een lichamelijke beperking. In het dorp zijn op diverse 
plekken banken geplaatst en de vlaggenmasten aan de Boulevard zijn vernieuwd. 
 
Naast de kleinere projecten in de wijk loopt in het derp ook een 
uitgebreid participatietraject voor het project “Ontwerp ons Derp”. 
Fase I is inmiddels uitgevoerd en binnenkort start  
fase II. 
 
 
Egmond Binnen 
In Egmond Binnen is het voetpad langs de Schulp doorgetrokken naar de randweg zodat 
mensen veilig naar de nieuwe duiningang kunnen wandelen. Eind 2010 is gestart met het 
opknappen van het bospark bij Hegemunde. De werkzaamheden zijn in maart 2011 
afgerond. 
 
Egmond aan den Hoef 

De Burendag in Egmond aan den Hoef was een groot succes. 
Voor de hele dag was een programma gemaakt, dat begon 
met een ontbijt voor alle Hoevers. Samen met de dorpsraad 
en de ijsclub is gestart met de aanleg van een ijsbaan. Ook is 
de brug naar de Slotruïne voltooid. 
 

Slotbrug 
 
Bergen 
Rondom het Van Reenenpark in de kern Bergen is het parkeren beter gereguleerd. Waar 
geparkeerd mag worden zijn parkeerhavens aangelegd. Daarnaast is de berm beter 
beschermd tegen parkeren zodat deze groen blijven. 
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‘Mooi Bergen’ 

In Bergen Centrum loopt het project “Mooi Bergen”. Met een 
uitgebreid participatietraject worden bewoners en andere 
belanghebbenden betrokken bij de structuurvisie en straks 
ook het bestemmingsplan. Daarnaast is het Ruïnekerkgebied 
opgeknapt. De herinrichting van de Hoflaan heeft in 
samenspraak met de bewonersvereniging en omwonenden 
vorm gekregen.  
 
In Saenegheest in de kern Bergen is feestelijk een nieuwe 
speeltuin aan het Zijl geopend. Deze is samen met de buurt 
ontworpen en het groen in de omgeving is ook gelijk 
aangepakt. De wijkvereniging heeft ook plannen om bij de 
Brede School infoborden, een picknickbankje en een extra 
speeltoestel te plaatsen. Dit wordt uitgevoerd als het 
groenplan rond de Brede School helemaal is uitgewerkt. 

Herininrichting rondom Ruïnekerk 
 
Veilige schoolzone 
Samen met de wijkvereniging Koninginnebuurt in de kern Bergen, de school en de 
omwonenden is een plan gemaakt voor een veilige schoolzone rondom de school aan de 
Prins Hendriklaan. Na een infomiddag voor de buurt zijn de plannen uitgevoerd. Door deze 
maatregelen kunnen de kinderen weer op een veilige manier naar school. 

 
Jeu de boulesbaan 
In de Kruidenbuurt in de kern Bergen is een jeu de boulesbaan aangelegd. Het was even 
zoeken naar een goede plek in buurt maar die is uiteindelijk toch gevonden. Zo is een mooi 
plekje gerealiseerd waar de wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. 
 
Bergen aan Zee 
In Bergen aan Zee is de Julianalaan heringericht in samenspraak met de Dorpsraad, de 
stichting Bergen aan Zee en omwonenden.  
 
Schoorl 
In Schoorl-Centrum is de Laanweg heringericht. Er zijn meer fietsenrekken in het centrum 
geplaatst en de pergola aan het klimduin is vergroot. Ook zijn op meerdere plekken bankjes 
bijgeplaatst. Daarnaast is de bewonersvereniging betrokken bij het project “Schoorl Klopt”. 
Dat participatietraject loopt in 2011 door. De 
bewoners van Catrijp hebben zich aangesloten bij de 
bewonersvereniging Schoorl-Centrum. Hierdoor is de 
vereniging betrokken bij ontwikkelingen rondom de 
Blinkerd en de herinrchting van de Heereweg. Ook is 
overleg opgestart met de bewonersvereniging Schoorl 
Plan-Oost om na te gaan of samenvoeging van de 
verenigingen mogelijk is. 

             Pergola klimduin 
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Plan-Oost 
In Schoorl Plan-Oost zijn op- en afritten aangebracht in de hele wijk. Daarnaast is de 
verlichting in de wijk verbeterd en uitgebreid. Ook zijn op diverse plaatsen parkeerplaatsen 
aangelegd. Het trapveld aan de Oudendijk wordt opgeknapt zodat de kinderen uit de wijk 
plan Bovenweg ook veilig kunnen spelen in de buurt.  
 

Naast deze projecten heeft de bewonersvereniging 
meegedaan aan de straatspeeldag, de burendag en in 
november een high-tea voor de oudere inwoners van de 
buurt in de Oorsprong georganiseerd. 
 
Camperduin 
In Camperduin hebben de bewoners het trapveld bij de 
speelplaats zelf opnieuw bestraat. De gemeente heeft het 
materiaal hiervoor gefinancierd. 

 
Zoals u ziet is er veel gebeurd! Op dit moment staan veel nieuwe projecten in de planning en 
wordt er met veel enthousiasme door bewoners en gemeente samengewerkt aan een 
leefbaar en sociaal actief dorp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bureauCommunicatie/mei2011 


