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Agendapunt : 14 
Voorstelnummer : 12-88 
Raadsvergadering : 9 december 2010 
Naam opsteller : Jitske Bakx 
Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx 
Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart 
 
Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond 
aan de Hoef 
 
Aan de raad, 
 
 

Beslispunt:  - De investering voor de aanleg van een verhard voetbalveld en een 
Jongerenontmoetingsplaats (Jop) voor de jongeren van Egmond aan de 
Hoef, in afwijking van de nota activabeleid, in één keer ten laste van de 
exploitatie te brengen; 

- De bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel gaat over het gebruik van en alternatieven voor de bunker aan de Lamoraalweg 
in Egmond aan de Hoef. Tevens gaat het advies over het creëren van een voorziening voor 
alle jongeren in Egmond aan de Hoef.  
 
Achtergrond 
In Egmond aan de Hoef heeft een groep jongeren sinds het voorjaar van 2007 de bunker 
aan de Lamoraalweg in gebruik. In 2007 nam de overlast in de dorpskern Egmond aan de 
Hoef af omdat de betreffende groep jongeren een alternatieve plek hadden gevonden. Dit 
gegeven is indertijd onderstreept door het jongerenwerk en de politie. Na intern beraad met 
de toen zittende burgemeester en een gemeentebrede ambtelijke delegatie zijn alle voor- 
en nadelen van het gebruik van de bunker op een rij gezet.  Daaruit kwam naar voren dat 
het gebruik van de bunker, mits veiligheid kon worden gegarandeerd, zou worden 
toegestaan om een aantal redenen:  

- weinig overlast in de dorpskern 
- de jongeren hebben een plek 
- de jongeren zijn vindbaar.  

Eind 2007 vloog de bunker in de brand en is toen met hulp van ouders en jongeren weer 
opgebouwd. Toen de huidige burgemeester eind 2008 de bunker wilde openen bleek er een 
extra deel aan de bunker te zijn aangebouwd. Sinds die periode heeft de jeugd gesteund 
door ouders de vrijheid genomen en gekregen om de bunker aan te passen aan een nog 
intensiever gebruik. 
 
De groep jongeren bestond tot ongeveer een maand geleden uit 10 tot 14 man, zij maakten 
een aantal dagen in de week gebruik van de bunker om elkaar te ontmoeten. De meeste 
van de jongeren uit deze groep van de bunker werken inmiddels en wonen samen, hun 
interesses en behoeften veranderen. Met de jongeren zijn afspraken gemaakt dat o.a. de 
jongerenwerker en politie ten alle tijden toegang moeten hebben tot de bunker. Deze 
afspraken kwamen de jongeren goed na. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt dat de 
bunker alleen door deze groep gebruikt mag worden.  
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De laatste maanden is gebleken dat de groep jongeren groter is geworden, ook jongeren 
onder de 16 jaar zijn nu in de bunker. De jongeren zijn er op aangesproken dat dit niet de 
afspraak was.  
 
 
 
De jongeren gebruiken drugs en alcohol in de bunker, hierover is minimale controle. Het 
gebruik van alcohol en drugs in de bunker past niet binnen het beleid van de gemeente. De 
bunker voldoet verder niet aan de drank- en horeca, de Wet op ruimtelijke verordening en 
het gemeentelijk bestemmingplan. Dit is de aanleiding geweest waarop het College op 30 
juni 2009 heeft besloten; 
- de bunker in Egmond aan de Hoef tijdelijk open te houden onder de voorwaarde van 

naleving van opgestelde afspraken; 
- elke 3 maanden met de jongeren het gebruik opnieuw te evalueren om vast te stellen of 

aan de afspraken wordt voldaan; 
- voor de lange termijn binnen Egmond aan de Hoef te zoeken naar een alternatief zodat 

in de zomer van 2010 de bunker buiten gebruik kan worden gesteld. 
 
In 2009 en begin 2010 hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de jongeren 
van de bunker en zijn aan hen mogelijke alternatieven voorgelegd. Om tot een goede 
oplossing te komen zijn er uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen voor het 
vinden van een voorziening.  
 
Uitgangspunten 
De uitgangspunten zijn de basis om te komen tot een alternatieve oplossing voor de 
jongeren van de Bunker. De geformuleerde uitgangspunten zijn gebaseerd op de huidige 
wetgeving, landelijke ontwikkelingen en de huidige visie en uitvoeringspraktijk binnen de 
gemeente Bergen.  

 
- De jongeren moeten een plek hebben waar zij elkaar kunnen ontmoeten. 
- Een locatie voor jongeren moet aan de Wet- en regelgeving voldoen, waaronder: 

o brandveiligheidseisen (besluit brandveiligheid); 
o geen gebruik van drugs en alcohol of voldoen aan drank- en horecawet 

(artikel 1, horecabedrijf); 
o eisen t.b.v. sociale hygiëne, zedelijk gedrag en inrichtingseisen; 
o handhaving van leeftijdsgrenzen (geen alcohol onder de 16 jaar); 
o geen verstoring van de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid; 
o passen binnen het bestemmingsplan; 
o voldoen aan Bouwbesluit. 

- Toezicht en handhaving is wenselijk en noodzakelijk in verband met mogelijk gebruik 
van alcohol en drugs.  

- Bij een locatie voor jongeren is bewoning in verband met het voorkomen van overlast 
niet wenselijk (gemeentewet). 

- Jongeren worden zoveel mogelijk toegeleid naar de huidige jongerencentra. 
- Jongeren worden zoveel mogelijk geactiveerd, begeleid en toegeleid naar werk, sport en 

andere dagbesteding.  
- De jongeren veroorzaken geen overlast op straat. 

  
Op basis van deze uitgangspunten zijn diverse mogelijkheden overwogen en besproken 
met de jongeren.  
 
Mogelijke oplossingen en overwegingen 
De meeste van de jongeren uit de bunker werken en wonen samen, hun interesses en 
behoeften veranderen. De bunker biedt hen een gelegenheid waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten, maar ook een mogelijkheid waar zij alcohol en drugs gebruiken. Zij hebben als 
het ware een soort huiskamer/café onder beheer van de gemeente. Dit is de reden geweest 
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dat in 2009 is besloten om de bunker te sluiten op voorwaarde dat er een alternatief is voor 
de jongeren. Dit besluit is met de jongeren besproken, zij hebben hiermee ingestemd.  
 
In eerste instantie is gekeken of er mogelijkheden zijn voor een andere fysieke ruimte onder 
beheer van het jongerenwerk. Hiermee wou de gemeente een ruimte aan de jongeren 
bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Een van de mogelijkheden zou de kelder in 
Hanswijk zijn. De jongeren hebben dit voorstel afgewezen omdat zij de locatie en de ruimte 
niet geschikt vonden. Daarnaast is uit nader onderzoek gebleken dat de ruimte niet kan 
voldoen aan de (brand)veiligheidseisen als de jongeren ’s avond gebruik willen maken van 
de kelder in Hanswijk. Op basis hiervan is onderzocht of er andere panden mogelijk 
geschikt zouden zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen panden beschikbaar 
kunnen worden gemaakt voor de jongeren zonder dat zij overlast veroorzaken. Ook is 
gebleken dat het niet mogelijk is om in Egmond aan de Hoef een portocabin te plaatsen. In 
het kader van de wetgeving is het nauwelijks meer mogelijk om hiervoor een vergunning af 
te geven. Er is geen locatie beschikbaar waarvoor een vergunning verkregen kan worden of 
de plek is in de nabijheid van de bewoning. Gezien het geluidsoverlast van de jongeren 
in/nabij een portocabin kan deze niet in de buurt van woningen staan.  
Daarnaast kunnen de jongeren in een portocabin ook alcohol en drugs verkrijgen zonder dat 
hiervoor een vergunning. Handhaven is te intensief en hierdoor niet uitvoerbaar. Ook de 
inzet van een jongerenwerker en/of beheerder is te kostbaar en niet wenselijk. Zeker gezien 
de bezuinigingen is er geen budget voor extra inzet van een jongerenwerker of een 
beheerder. 
 
Op basis hiervan zijn andere alternatieven nader onder de loep genomen. Binnen Egmond 
zijn er reeds diverse alternatieven aanwezig. Hierbij valt te denken aan de jongerencentra in 
Egmond aan Zee en Egmond Binnen, diverse cafés en sportverenigingen. Daarnaast 
bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid dat de jongeren elkaar thuis ontmoeten. Bij het 
toeleiden van de jongeren naar de andere jongerencetra moet opgemerkt worden dat er 
grote cultuurverschillen zijn binnen de dorpskernen in Egmond. Hierdoor is toeleiding naar 
de andere jongerencentra tot op heden altijd moeizaam verlopen.  
 
Een alternatief zou zijn het realiseren van een goede sportgelegenheid met een Jongeren 
ontmoetingsplek (Jop). In de praktijk blijkt dat voetballen een goede mogelijkheid is dat 
jongeren elkaar ontmoeten. Daarnaast is het een goede manier voor de jongerenwerkers 
om in contact te komen met de jongeren. In Schoorl is afgelopen jaar een voetbalveld 
geplaatst, hierdoor heeft het jongerenwerk meer contact met de jongeren en is er minder 
overlast op straat.  
 
In het Slotpark in Egmond aan de Hoef is een onverhard veld met 2 doelen, maar het 
grasveld is in slechte staat. In de zomermaanden wordt er veel gebruik gemaakt van het 
veld in het Slotpark, echter zodra het minder weer wordt laat het veld dit niet toe. Om toch 
een mogelijkheid te creëren dat de jongeren elkaar kunnen ontmoeten wordt geadviseerd 
om een verhard voetbalveld aan te leggen. Voor het aanleggen van een verhard veld zijn er 
2 mogelijke locaties, te weten in het Slotpark of naast de bunker (op de plek van de huidige 
skatebaan).  
 
Bij het realiseren van een verhard voetbalveld moet er rekening gehouden worden dat er in 
het najaar of begin 2011 een visie wordt opgesteld over de (her)inrichting van Egmond aan 
de Hoef. Hierdoor is het nog niet duidelijk of het realiseren van een verhard voetbalveld in 
het Slotpark binnen de nieuwe visie past. De verwachting is dat een verhard voetbalveld 
naast de Bunker wel binnen de visie past. Geadviseerd wordt om in te zetten op het 
realiseren van een verhard voetbalveld nabij de Bunker. Het realiseren van een verhard 
voetbalveld op deze locaties vergt enige tijd omdat de huidige voorzieningen (de bunker en 
de skatebaan) gesloopt moeten worden, er een vergunning aangevraagd moet worden, 
offertes moeten worden opgevraagd en de voorziening aangelegd moet worden. Er moet 
rekening gehouden worden met een periode van 6 maanden tot een jaar omdat mogelijk het 
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bestemmingsplan aangepast moet worden. Om deze reden wordt geadviseerd eerst om het 
huidige voetbalveld in het Slotpark op te knappen en hier enkele bankjes te plaatsen 
(alternatief voor een Jop). Na het opwaarderen van het Slotpark kan de bunker gesloten 
worden. Het langer open houden van de bunker is niet verantwoord omdat de jongeren 
alcohol en drugs gebruiken in de bunker.  

 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Middels het realiseren van een verhard voetbal- basketbalveld wordt er aan de jongeren 
van de bunker een alternatief geboden. Tevens biedt het een mogelijkheid voor de andere 
jongeren in Egmond aan de Hoef om elkaar te ontmoeten en om te bewegen. In Egmond 
aan de Hoef is geen vergelijkbare voorzieningen aanwezig. Hiermee wordt de Bunker 
gesloten.  

 
Het realiseren van een verhard voetbal- basketbalveld sluit aan bij verschillende onderdelen 
van de programmabegroting, te weten: 
- Het veiligheidsgevoel onder onze inwoners neemt toe en de overlast vermindert. 

Waarbij wordt aangegeven dat projecten om overlast van jongeren aan te pakken voort 
worden gezet en geïntensiveerd (programmaonderdeel III: openbare orde en veiligheid) 

- Verschuiving van accomodatiegebonden jongerenwerk naar meer ambulant 
jongerenwerk doorzetten (programmaonderdeel II: opgroeien en opvoeden). Door het 
creëren van een sportgelegenheid heeft het jongerenwerk een plek waar zij jongeren 
kunnen vinden en naar toe kunnen trekken. 

- Een klimaat bieden aan onze jeugdigden (0-19 jaar) waarin zij zich fysiek en psychisch 
goed kunnen ontwikkelen en het ondersteunen van maatschappelijk partners (in dit 
geval het jongerenwerk) die (gezondheids)problemen bij jongeren kunnen signaleren.  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 collegebevoegdheid 
x  raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 
 

4. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Binnen Egmond aan de Hoef bestaan geen goede alternatieven, uit onderzoek is gebleken 
dat het realiseren van een nieuw jongerencentrum niet haalbaar en wenselijk is. Er zijn geen 
financiële middelen beschikbaar voor het realiseren en beheren van een nieuw 
jongerencentrum en er is geen geschikte locatie beschikbaar.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na akkoord door de raad kan er gestart worden met het realiseren van een verhard 
voetbalveld en het plaatsen van een Job. Er moet rekening gehouden worden met een 
periode van 6 maanden tot 1,5 jaar gezien mogelijk het bestemmingsplan gewijzigd moet 
worden.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Om een verhard voetbal-/basketbalveld met een Job te creëren is een bedrag van  
€ 35.000,- noodzakelijk.  
De kosten zijn als volgt opgebouwd: 
- aanleggen verhard veld € 8.000,- 
- hekwerk en doeltjes:  € 14.000,- 
- overig straatwerk en bankjes € 1500,- 
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- onvoorzien   € 1500,-  
- Job    € 6250,- 
- Straatwerk om en bij Job € 3750,- 

 
 

Voor de aanleg van het voet-/basketbalveld is budget beschikbaar binnen het WMO-
stimuleringsfonds budget 2010. Doordat besluitvorming van de raad in december zal 
plaatsvinden, is uitvoering in 2010 niet meer mogelijk. Het budget wordt daarom in 
bijgaande begrotingswijziging via de algemene reserve overgeheveld naar 2011. 
 
De investering voor de aanleg van een verhard voetbalveld voor de jongeren van Egmond 
aan de Hoef moet, in afwijking van de nota activabeleid, in één keer ten laste van de 
exploitatie gebracht worden. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De veiligheid in en bij de bunker kan niet gegarandeerd worden. De jongeren gebruiken er 
alcohol en drugs en voldoen hiermee niet aan de wetgeving. Het sluiten van de bunker is 
reeds door ons besloten en voorgelegd aan de jongeren. Het enige alternatief is het 
aanleggen van een verhard voetbal- basketbalveld.  

 
Bergen, 26 oktober 2010 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


