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datum : 7 juli 2011 

aan : Gemeenteraad 

van : College 

onderwerp : Voortgang Bunker Egmond aan de Hoef 

 

Aanleiding 
In Egmond aan de Hoef is sinds enkele jaren de Bunker aan de Lamoraalweg in gebruik 
door een klein deel van de plaatselijke jeugd. Ons college heeft op 19 oktober 2010 
besloten, in navolging van eerdere besluiten hierover, dat de Bunker gesloten moet worden.  
Na het besluit van ons college is het advies voorgelegd aan uw gemeenteraad. De raad kon 
niet instemmen met het advies om enkel een verhard voetbalveld aan te leggen. Deels 
omdat het raadsvoorstel geen concreet plan bevatte met betrekking tot een voorziening voor 
de Bunkerjeugd. Uw raad is daarop vervolgens zelf met een onderzoek gestart.  
 
Begin januari heeft er overleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van uw raad, de 
wethouder, burgemeester en de jongerenwerker. Uw raad heeft uit eigen onderzoek 
geconcludeerd dat de problematiek complex is en daarmee ook het vinden van een 
oplossing. De afvaardiging uit uw raad had geen concrete oplossing en heeft aangegeven 
het verder aan ons college over te laten. De burgemeester heeft toegezegd dat ons 
college hier verder mee aan de slag gaat.  
 
De jongeren zelf zijn met een initiatief gekomen om een tijdelijke voorziening in de vorm van 
een portocabin te plaatsen. Ons College heeft aangegeven dat er serieus naar de plannen 
van de gebruikers van de bunker wordt gekeken. 
 
Nieuwe ontwikkelingen  
De jongerenwerker heeft aangegeven dat de groep bunkerjeugd kleiner wordt. Daarnaast 
dient een voorziening voor de jeugd niet alleen gecreëerd te worden voor deze jongeren, 
maar voor een grotere groep jongeren. In Egmond aan de Hoef wonen 660 jongeren in de 
leeftijd van 6 – 18 jaar. 
 
In de ontwikkelingen van Lamoraal dient dan ook voor de lange termijn nagedacht te worden 
over een voorziening voor de jeugd. Een combinatie met sport hierbij zou een mogelijkheid 
kunnen zijn. De structuurvisie voor dit gebied wordt uitgezet. Vanuit maatschappelijk oogpunt 
wordt hiervoor ook input aangedragen.  
Dit is een mogelijke ontwikkeling voor de lange termijn. Voor de korte termijn dienen er 
andere keuzes te worden gemaakt.  
 
Het college wil u hierbij informeren over de besluiten die zij heeft genomen voor de korte 
termijn. 
 
1. De sloopaanvraag voor de bunker wordt ingediend en na ontvangst van de 

sloopvergunning wordt de bunker verwijderd.  
2. Er wordt een bouwaanvraag ingediend voor een trapveldje inclusief aankleding op de 

locatie De Weidjes.  

 



3. Na de zomer wordt helder in hoeverre het plaatsen van een portocabin ruimtelijk en 
financieel haalbaar is.  

4. Voor de lange termijn wordt input geleverd voor een mogelijke jeugd voorziening in het 
project Lamoraal.  
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