
OPEN BRIEF AAN DE DUINSTREEK, HET COLLEGE EN DE GEMEENTERAAD VAN BERGEN 

 

Wij leven in een heerlijk dorp. 

Wat echter iedereen ook opvalt is de enorme hoeveelheid zwerfvuil. Kijkt u eens goed naar 

het terras van Loetje en de banken bij het ijskraampje, kijk bij de afvalstort achter AH of de 

blauwe papierbakken bij het Harmonielokaal en het kleine grasveld daarachter en bij het 

kleine perkje voor de ING, en gewoon overal op straat. 

Dat is geen reclame voor het toeristendorp Bergen en zeker niet voor zijn inwoners. 

Is daar nu niet iets aan te doen ? Ja natuurlijk zult u zeggen : onze kinderen en pubers en 

jong volwassenen beter opvoeden en vooral zélf het goede voorbeeld geven. En ja, er zijn 

diehards die er met de van gemeentewerf verkregen grijpstok en plastic zak  proberen een 

en ander schoon houden bij hun dagelijkse wandeling door het bos of op weg naar een 

boodschap. 

Dat is dankbaar werk en ik kan het iedereen aanraden ! 

Maar nee, het is niet genoeg. 

Ik heb een voorstel :  de gemeente stelt 2 mensen zonder werk aan, elk voor een halve dag 

per week (0,2 FT), en laat deze mensen het gebied van de van Reenenbank bij het 

hertenkamp tot de Hema en van het Binnenhof tot de Dorpstraat met grijpstok te lijf gaan. 

Niet meer dan een halve dag( geen hele) want het is best vermoeiend als je dóór werkt. En 

dat doe je want het is zinvol en dankbaar werk. Zijn twee mensen een halve dag per week 

(bv op een maandag en donderdag) dan genoeg ? Ik denk het wel. Als de beginachterstand is 

weggewerkt zal het genoeg zijn.  

Ik doe hierbij een beroep op het college en de gemeenteraad, die het welzijn van het dorp 

ter harte gaat, om dit voorstel over te nemen en raadsbreed aan te nemen.    

Met belangstellende groet, 

Lars van Hall (Bergen) 

 

 

 

 

 



 


