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Inleiding.  
De gemeente is gestart met een proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor de gemeente 

Bergen. In het plan van aanpak dat door de gemeenteraad is vastgesteld is het proces geschetst om 

tot de omgevingsvisie te komen. Onderdeel van het proces is te komen tot een Notitie Analyse, 

waarin het bestaande beleid van de gemeente is beschreven. Daarnaast is een proces gestart om 

van onze inwoners te vernemen waar zij staan op bepaalde thema’s. Verder hebben onze inwoners 

aan kunnen geven wat men van waarde vindt, waar men zich zorgen over maakt, wat men van het 

gemeente bestuur verwacht. Onze inwoners zijn via verschillende media en op verschillende 

momenten op de hoogte gebracht en herinnert aan het invullen van de enquête. 

In totaal hebben ongeveer 600 inwoners van de gemeente Bergen de enquête ingevuld. In deze 

rapportage zijn de schriftelijke enquêtes ingewerkt in de digitale enquêtes. De schriftelijke enquêtes 

zijn afgenomen in de kern Bergen in de bibliotheek en in Schoorl op het Roode Leeuw plein. Door de 

corona maatregelen heeft geen fysiek locatie bezoek plaats gevonden aan de Egmonden en is het 

accent van de participatie daar komen te leggen op het digitale medium.  De digitale enquête is een 

vorm, waar men de vrijheid heeft om op een eigen gekozen tijdstip en plaats deel te nemen.   

 

De enquête 
De enquête is opgebouwd rond de grotere thema’s die spelen binnen de fysieke leefomgeving: 

 

1. Natuur/Landschap/Ruimtelijke kwaliteit,  

2. Wonen,  

3. Welzijn en sociaal,  

4. Klimaat/Duurzaamheid 

5. Verkeer/Vervoer/Openbare ruimte,  

6. Toerisme/Recreatie/Economische zaken 

 

Bij ieder thema is een korte inleidende beschrijving gegeven. Onder de inleiding zijn rond het thema 

maximaal tien stellingen gepresenteerd. Op deze stellingen kon gereageerd worden met vaste 

antwoord categorieën: helemaal eens, eens, neutraal, oneens, helemaal oneens, geen mening.  

 

Aan de hand van de stellingen is gevraagd hoe men over een bepaald onderwerp denkt. Er zijn 55 

stellingen binnen de verschillende thema’s voorgelegd en daarnaast 5 open vragen. De open vragen 

zijn ook aan bod gekomen op de bewonersavonden die zijn gehouden in de kernen Bergen en 

Schoorl.  

Onderwerpen rond de RES zijn niet expliciet opgenomen omdat hiervoor gelijktijdig een afzonderlijk 

proces wordt gevoerd. De enquête is over het algemeen compleet is ingevuld,  maar er zijn ook 

vragen overgeslagen of niet zijn beantwoord.  

Het is geweldig te constateren dat, ondanks de geldende beperkingen, er een grote betrokkenheid is 

getoond en zoveel inwoners, verspreid naar leeftijd en over de gehele gemeente, de tijd en de 

moeite hebben genomen om de 55 stellingen en open vragen door te nemen en te beantwoorden.  
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Achtergrond van de geënquêteerden 

Waar wonen onze inwoners; verdeling over de kernen?  

 

 

Waar wonen deelnemers aan de enquête? 

  

 

Bergen; 12560

Bergen aan Zee; 
350

Egmond aan Zee; 
4615

Egmond 
Binnen; 

2700

Egmond aan den 
Hoef; 3595

Schoorl; 4355

Groet ; 1540
Camperduin; 250

Inwoners gemeente Bergen, verdeling over kernen 2020

Bergen

Bergen aan Zee

Egmond aan Zee

Egmond Binnen

Egmond aan den Hoef

Schoorl

Groet

Camperduin

Bergen; 284

BaZ; 13
Cduin; 3

EadH; 
36

EaZ; 48

EB; 37

Groet; 22

Schoorl; 143

Respondenten naar woonplaats

Bergen

BaZ

Cduin

EadH

EaZ

EB

Groet

Schoorl
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De helft van de respondenten is woonachting in Bergen/Bergen aan Zee. Schoorl/Groet/Camperduin 

en de Egmonden leveren beide een kwart van de bijdragen.  

 

Wat is uw leeftijd?  
 

 

 

Waar werkt u?  

 

Van de geënquêteerden is 30% werkzaam in de gemeente Bergen, 11% werkzaam in regio Alkmaar 

en 25% is werkzaam buiten de regio. 34% is niet (meer) werkzaam.  

 

 

  

30%

11%

25%

34%

Werkzaam 

Gemeente Bergen Regio Alkmaar Elders Niet van toepassing
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Resultaten van de thema vragen uit de enquête onder de 

inwoners van de gemeente Bergen  
 

Inleiding.  
De enquête is opgebouwd rond de grotere thema’s die spelen binnen de fysieke leefomgeving. Aan 

de hand van een stelling is gevraagd hoe men over een bepaald onderwerp denkt. Er zijn 55 

stellingen voorgelegd en daarnaast nog 5 open vragen. Onderwerpen rond de RES zijn niet expliciet 

opgenomen omdat hiervoor gelijktijdig een afzonderlijk proces is gevoerd. Opgemerkt wordt dat de 

enquête over het algemeen compleet is ingevuld maar dat ook vragen zijn overgeslagen of niet zijn 

beantwoord. Wij zijn de invullers erkentelijk voor de moeite en de tijd die is genomen om deze lange 

enquête  in te vullen en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 

Omgevingsvisie.  

 

1. Natuur, Landschap en ruimtelijke kwaliteit 
 

1. Aanpassingen aan de omgeving mogen alleen als deze bijdragen aan het landschap en de 
variatie van de natuur 
 

 
abs % 

Helemaal mee eens 280 50 

Eens 159 28 

Neutraal 74 13 

Oneens 39 7 

Helemaal mee oneens  10 2 

 

 

 

 

50%

28%

13%

7% 2%

Natuur 1. Aanpasssingen aan de omgeving 
mogen alleen als deze bijdragen aan het 
landschap en de variatie van de natuur

helemaal mee eens

eens

neutraal

oneens

helemaal mee oneens



Resultaten enquête omgevingsvisie Bergen; eerste stap 

6 
 

2. Nieuwe bebouwing moet goed in het landschap passen 
 

abs % 

Helemaal mee eens 348 60 

Eens 181 31 

Neutraal 33 6 

Oneens  16 3 

Helemaal mee oneens  2 0 

 

 

 

3. Bij nieuwe bebouwing moet ook geld opzij gezet worden voor het herstel van de biodiversiteit 

(=variatie van de natuur) 
 

abs % 

Helemaal mee eens 261 47 

Eens  164 30 

Neutraal 86 15 

Oneens  39 7 

Helemaal mee oneens  7 1 

 

 

60%

31%

6%

3%
0%

Natuur 2. Nieuwe bebouwing moet goed in 
het landschap passen

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

47%

30%

15%

7% 1%

Natuur 1.3. Bij nieuwe bebouwing moet ook geld 
opzij gezet worden voor het herstel van de 

biodiversiteit

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens
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4. Het groen in de wijken moet meer ruimte bieden aan natuur, dieren en planten 
 

abs % 

Helemaal mee eens 292 51 

Eens  170 30 

Neutraal 82 14 

Oneens  22 4 

Helemaal mee oneens  5 1 

 

 

 

5. De belangrijke kenmerken in het landschap moeten behouden blijven, zoals dijkjes, duinen, 

duinbeken, verkavelingspatronen en weidegebied  
 

abs % 

Helemaal mee eens 387 67 

Eens  131 23 

Neutraal 42 7 

Oneens 17 3 

helemaal mee oneens 3 0 

 

 

 

51%
30%

14%

4% 1%

Natuur 1.4 Het groen in de wijken moet meer ruimte 
bieden aan natuur, dieren en planten 

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

67%

23%

7%

3% 0%

Natuur 1.5 De belangrijke kenmerken in het landschap 
moeten behouden blijven, zoals dijkjes, duinen, 

duinbeken, verkavelingspatronen en weidegebied

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

helemaal mee oneens
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6. Kenmerkende historische monumenten moeten beschermd worden  
 

abs % 

Helemaal mee eens 325 55 

Eens 173 30 

Neutraal 48 8 

Oneens 11 2 

Helemaal mee oneens  0 0 

Geen mening 30 5 

 

 

7. Archeologie in de bodem moet zichtbaar worden gemaakt   

 abs % 

Helemaal mee eens 72 12 

Eens 150 25 

Neutraal 248 42 

Oneens 71 12 

Helemaal mee oneens  15 3 

Geen mening 38 6 

 

 

55%30%

8%

2%
0% 5%

Natuur 6. Kenmerkende historische monumenten 
moeten beschermd worden

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening

12%

25%

42%

12%

3%
6%

1.7 Archeologie in de bodem moet zichtbaar worden 
gemaakt

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening
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8. Voormalig agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt, tenzij ze van cultuurhistorische 

waarde zijn  
 

abs % 

Helemaal mee eens 131 22 

Eens 229 38 

Neutraal 148 25 

Oneens 38 6 

Helemaal mee oneens  12 2 

Geen mening 39 7 

 

 

9. Het dorpse karakter moet behouden blijven  

 

  

22%

38%

25%

6%

2%
7%

Natuur 1.8 Voormalige agrarische bedrijfsgebouwen 
worden gesloopt, tenzij ze van cultuurhistotische waarde 

zijn 

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening

67%

25%

3% 1%
1% 3%

1. 9 Het dorpse karakter moet behouden blijven

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening

 
abs % 

Helemaal mee eens 402 67 

Eens 148 25 

Neutraal 19 3 

Oneens 7 1 

Helemaal mee oneens  3 1 

Geen mening 19 3 
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2. Wonen in de toekomst 
1. Iedereen heeft het recht om in de gemeente te wonen 

 
abs % 

Helemaal mee eens 142 24 

Eens 165 27 

Neutraal 133 22 

Oneens 93 15 

Helemaal mee oneens 27 5 

Geen mening 44 7 

  

 

 

Verdieping naar leeftijd. (samenvoeging alle eens en oneens antwoorden) 

 

24%

27%22%

15%

5%
7%

2.1 Iedereen heeft het recht om in de gemeente te wonen

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens Geen mening

61%
20%

12%

7%

2.1    16-25 jaar  N= 41

(helemaal) eens

neutraal

(helemaal)
oneens

geen mening

53%

19%

22%

6%

2.1     26 -45 jaar N = 98

51%

24%

21%

4%

2.1   46-66 jaar N =270

52%

24%

20%

4%

2.1  67 jaar eo N =178
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2. Geen woningen meer bouwen. Dan maar geen groei en sluiting van de voorzieningen.  
 

abs % 

Helemaal mee eens 31 5 

Eens 44 8 

Neutraal 110 19 

Oneens 221 38 

Helemaal mee oneens 164 28 

Geen mening 8 2 

 

 

 

 

3. Grote erven mogen worden gesplitst om extra woningen te bouwen  
 

abs % 

Helemaal mee eens 91 15 

Eens 223 38 

Neutraal 109 19 

Oneens 95 16 

Helemaal mee oneens 36 6 

Geen mening 34 6 

 

5%
8%

19%

38%

28%

2%

wonen 2.2 Geen woningen meer bouwen. Dan 
maar geen groei en sluiting van voorzieningen

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening
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15%

38%19%

16%

6%
6%

Wonen 2.3 Grote erven mogen worden gesplitst 
om extra woninen te bouwen 

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening
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4. Er moeten vooral woningen voor jongeren / starters worden gebouwd. 
 

abs % 

Helemaal mee eens 154 26 

Eens 214 36 

Neutraal 142 24 

Oneens 48 8 

Helemaal mee oneens 19 3 

Geen mening 14 3 

 

 

 

 

26%

36%

24%

8%
3% 3%

2.4 Er moeten vooral woningen voor jongeren/ 
starters worden gebouwd

Helemaal mee eens Eens Neutraal

Oneens Helemaal mee oneens Geen mening

24 42 161 125

10 23
71

39
6 13 33 14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16-25 26-45 46-65 67 eo

2.4  Meer bouwen voor jongeren naar 
leeftijdcategorie

(Helemaal) eens Neutraal (Helemaal) oneens
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5. Er moeten vooral woningen voor ouderen worden gebouwd  
 

abs % 

Helemaal mee eens 74 13 

Eens 137 23 

Neutraal 191 33 

Oneens 129 22 

Helemaal mee oneens 43 7 

Geen mening 10 2 

 

 

 

 

 

13%

23%

33%

22%

7%

2%

2.5 Er moeten vooral woning voor ouderen worden 
gebouwd

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening

24 58 163
120

10 23 71
37

6 15 33
14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16-25 26-45 46-65 67 eo

2.5 Meer bouwen voor ouderen (leeftijd, perc, abs) 

(Helemaal) eens Neutraal (Helemaal) oneens geen  mening
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6. Hoogbouw van woningen tot vijf lagen is nodig om in de woningbehoefte te voorzien  
 

abs % 

Helemaal mee eens 26 4 

Eens 68 12 

Neutraal 71 12 

Oneens 214 36 

Helemaal mee oneens 177 30 

Geen mening 34 6 

 

 

 

7. Bij een groot tekort aan woningen mag soms aan de rand van het dorp worden gebouwd, 

maar nooit midden in de natuur  
 

abs % 

Helemaal mee eens 184 31 

Eens 220 37 

Neutraal 64 11 

Oneens 66 11 

Helemaal mee oneens 45 8 

Geen mening 14 2 

 

4%

12%

12%

36%

30%

6%

Wonen 2.6 Hoogbouw van woningen tot vijf 
lagen is nodig in de woningbehoefte te voorzien

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening

31%

37%

11%

11%

8%

2%

wonen 2.7 Bij een groot tekort aan woningen mag soms aan 
de rand van het dorp worden gebouwd, maar nooit midden 

in de natuur

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening
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8. Het aantal woningen dat nodig is, moet bepaald worden op basis van de vraag naar woningen 

van de huidige inwoners  

 
 

abs % 

Helemaal mee eens 132 22 

Eens 227 39 

Neutraal 96 16 

Oneens 81 14 

Helemaal mee oneens 21 4 

Geen mening 31 5 

 

 

22
67 180 132

10
9 28

16
6 20 59 28
3 1 3 2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16-25 26-45 46-65 67 eo

2.7 Bij tekort soms bouwen aan rand dorp, nooit midden in 
de natuur (leeftijd, perc, abs)

(Helemaal) eens Neutraal (Helemaal) oneens Geen  mening

22%

39%
16%

14%

4% 5%

wonen 2.8 Het aantal woningen dat nodig is, moet 
bepaald worden op basis van de vraag naar 

woningen van de huidige inwoners

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening
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9. Het bouwen van woningen in en bij kernen waarin de voorzieningen mogelijk gaan verdwijnen 

is het meest belangrijk. Dit om voorzieningen in deze dorpen te houden  
 

abs % 

Helemaal mee eens 113 20 

Eens 264 46 

Neutraal 134 23 

Oneens 43 8 

Helemaal mee oneens 13 2 

Geen mening 7 1 

 

 

 

 

10. Liever een paar woningen aan de rand van het dorp erbij dan flats/hoogbouw in het centrum 
 

abs % 

Helemaal mee eens 244 41 

Eens 168 29 

Neutraal 78 13 

Oneens 65 11 

Helemaal mee oneens 27 5 

Geen mening 7 1 

 

20%

46%

23%

8%

2%
1%

wonen 2.9 Het bouwen van woningen in en bij 
kernen waarin de voorzieningen mogelijk gaan 

verdwijnen is het meest belangrijk. Dit om 
voorzieningen in deze dorpen te behouden

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening
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41%

29%

13%

11%

5%
1%

wonen 2.10 Liever een paar woningen aan de 
rand van het dorp erbij dan flats/ hoogbouw in 

het centrum

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening
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3. Welzijn, Sociaal  
1. Voorzieningen als een bibliotheek, buurthuis, zwembad, scholen blijven alleen bestaan als 

daar behoefte aan is  
 

abs % 

Helemaal mee eens 148 25 

Eens 217 37 

Neutraal 56 10 

Oneens 98 17 

Helemaal mee oneens 37 6 

Geen mening 28 5 

 

 

 

 

2. We kiezen er voor om voorzieningen van meerdere dorpen of wijken samen te voegen. 

Daarmee accepteren we ook dat in sommige dorpen voorzieningen verdwijnen  
abs % 

Helemaal mee eens 48 9 

Eens 143 27 

Neutraal 97 18 

Oneens 160 30 

Helemaal mee oneens 67 13 

Geen mening 15 3 

 

25%

37%10%

17%

6% 5%

Welzijn 3.1 Voorzieningen als een bibliotheek, buurthuis, 
zwembad, scholen blijven alleen bestaan als daar 

behoefte aan is

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening
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        Inzicht antwoord vraag 3.2 per gebiedsdeel in onderstaande grafieken. 

         

 

 

 

 

 

 

9%

27%

18%

30%

13%

3%

Welzijn 3.2 We kiezen er voor om voorzieningen van 
meerdere dorpen of wijken samen te voegen. Daarmee 
accepteren we dat in sommige dorpen voorzieningen 

verdwijnen

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening

30%

20%

48%

2%
Schoorl/Groet/Camperduin

(helemaal) eens

neutraal

(helemaal) oneens

geen mening

39%

17%

42%

2%
Egmonden 

(helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens geen mening
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3. We behouden wat er is. Dat betekent wel dat de huur of gemeentelijke belasting omhoog gaat 

om dit te kunnen betalen  
 

abs % 

Helemaal mee eens 44 8 

Eens 163 28 

Neutraal 154 26 

Oneens 143 25 

Helemaal mee oneens 48 8 

Geen mening 29 5 

 

 

 

 

4. Het centrum, de buurten en de wijken moeten zo ingericht worden dat er plekjes/ bankjes zijn 

om elkaar te ontmoeten voor bijvoorbeeld een praatje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

28%

26%

25%

8%
5%

Welzijn 3.3. We behouden wat er is. Dat betekent wel dat 
de huur of de gemeentelijke bealsing omhoog gaat om dit 

te kunnen betalen

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening

 
abs % 

Helemaal mee eens 216 37 

Eens 279 47 

Neutraal 63 11 

Oneens 16 3 

Helemaal mee oneens 5 1 

Geen mening 9 1 
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5. Inwoners kunnen in hun directe omgeving bewegen / sporten, door bijvoorbeeld een 

bewegingsparkje of wandelpaden  

        abs % 

Helemaal mee eens 190 32 

Eens 265 45 

Neutraal 73 12 

Oneens 25 4 

Helemaal mee oneens 6 1 

Geen mening 38 6 

 

6. Ik voel me veilig in de gemeente 

         abs % 

Helemaal mee eens 195 33 

Eens 310 53 

Neutraal 60 10 

Oneens 12 2 

Helemaal mee oneens 4 1 

Geen mening 8 1 

  

         

7. Cameratoezicht op minder veilige plaatsen vind ik niet bezwaarlijk  

         abs % 

Helemaal mee eens 200 35 

Eens 232 40 

Neutraal 81 14 

Oneens 37 6 

Helemaal mee oneens 28 5 

Geen mening 0 0 
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Welzijn 3.6 Ik voel me veilig in de gemeente
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8. Het centrum moet niet vol komen met terrassen. Er moet ruimte blijven voor andere 

gebruikers 
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Welzijn 3.7 Cameratoezicht op minder veilige 
plekken vind ik niet bezwaarlijk
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Eens
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30%
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Welzijn 3.8 Het centrum moet niet vol komen 
met terrassen. Er moet ruimte blijven voor 

andere gebruikers

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening

 
abs % 

Helemaal mee eens 174 30 

Eens 214 36 

Neutraal 96 16 

Oneens 61 10 

Helemaal mee oneens 15 3 

Geen mening 27 5 
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9. Iedereen moet veilig gebruik kunnen maken van onze straten, stoepen, pleinen, dus ook 

ouderen en minder-validen 

  
 

abs % 

Helemaal mee eens 335 57 

Eens 198 33 

Neutraal 18 3 

Oneens 2 0 

Helemaal mee oneens 4 1 

Geen mening 35 6 

 

 

10. De gemeente hoeft niet alle voorzieningen (zoals een afvalstation, zwembad, theater) zelf te 

hebben, als deze in de regio aanwezig zijn is dat voldoende 
 

abs % 

Helemaal mee eens 91 16 

Eens 232 40 

Neutraal 92 16 

Oneens 117 20 

Helemaal mee oneens 48 8 

Geen mening 0 0 
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Welzijn 10. De gemeente hoeft niet alle voorzieningen 
(zoals afvalstation, zwembad, theater) zelf te hebben, 

als deze in de regio aanwezig zijn is dat voldoende

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening
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4.    Klimaat & Duurzaamheid 
 

1. Ik verwacht de komende jaren energie te besparen. Dit doe ik bijvoorbeeld door mijn huis 

voor een deel of helemaal isoleren, te kiezen voor energiezuinige apparaten of de 

verwarming wat lager te zetten 

 abs % 

Helemaal mee eens 205 35 

Eens 250 43 

Neutraal 100 17 

Oneens 19 3 

Helemaal mee oneens 4 1 

Geen mening 9 1 

 

2. Ik verwacht de komende jaren voor een deel of helemaal over te stappen op duurzame 

energie. Dit doe ik bijvoorbeeld door zonnepanelen of zonnecollectoren op het dak te 

plaatsen. Of door mee te doen aan een zonne- of windproject in de buurt. 

 

 abs % 

Helemaal mee eens 164 28 

Eens 176 30 

Neutraal 142 24 

Oneens 53 9 

Helemaal mee oneens 22 4 

Geen mening 31 5 
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Klimaat 4.2 Ik verwacht de komende jaren voor een deel of 
helemaal over te stappen op duurzame energie. Dit  doe ik 

bijvoorbeeld door zonnepanelen of zonnecollectoren op het 
dak te plaatsen. Of door mee te doen aan een zonne- of 

windproject in de buurt. 
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3. Duurzame landbouw moet worden gestimuleerd.  

  

 

 

 

 

 

4. De gemeente stelt regels op om verharding/betegeling van particuliere tuinen tegen te gaan. 

 abs % 

Helemaal mee eens 215 37 

Eens 156 27 

Neutraal 97 17 

Oneens 62 11 

Helemaal mee oneens 42 7 

Geen mening 7 1 

 

      
 

5. Bij nieuwbouw wordt rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering 

(waterveiligheid, hittestress, zware regenbuien) 

 abs % 

Helemaal mee eens 299 51 

Eens  210 36 

Neutraal 39 7 

Oneens 4 1 

Helemaal mee oneens  3 0 

Geen mening 33 5 

  

37%

27%

17%

11%

7%

1%

klimaat 4.4 De gemeente stelt regels op om verharding/ 
betegeling van particuliere tuinen tegen te gaan

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening

 abs % 

Helemaal mee eens 284 48 

Eens 219 37 

Neutraal 62 11 

Oneens 10 2 

Helemaal mee oneens 2 0 

Geen mening 11 2 
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6. Er moeten meer bomen worden geplant om de hitte in de zomer te beperken, ook in het 

buitengebied  

 abs % 

Helemaal mee eens 272 46 

Eens  181 31 

Neutraal 65 11 

Oneens 32 6 

Helemaal mee oneens  8 1 

Geen mening 32 5 

 

7. Het is niet zo erg dat de straat af en toe onder loopt of de oogst door droogte tegenvalt. Dat 

zien we dan wel weer. We moeten er mee leren leven. 

  

 

 

 

 

 

 

8. Dit is een opgave van ons allemaal. Als iedereen iets doet dan werkt dat het beste. De 

gemeente in de openbare ruimte en de grondeigenaren op hun eigen terrein.  

 abs % 

Helemaal mee eens 203 34 

Eens  284 47 

Neutraal 53 9 

Oneens 12 2 

Helemaal mee oneens  4 1 

Geen mening 42 7 

5%

17%

22%
35%

19%

2%

Klimaat 4.7 Het is niet zo erg dat de straat af en toe 
onder loopt of de oogst door droogte tegenvalt. Dat 

zien we dan wel weer. We moeten er mee leren leven

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Geen mening

 abs  % 

Helemaal mee eens 30 5 

Eens  97 17 

Neutraal 130 22 

Oneens 207 35 

Helemaal mee oneens  111 19 

Geen mening 9 2 
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9. De winkelgebieden worden onaantrekkelijk voor de auto om het fietsgebruik te bevorderen 

 abs % 

Helemaal mee eens 198 33 

Eens  169 29 

Neutraal 76 13 

Oneens 86 15 

Helemaal mee oneens  26 4 

Geen mening 37 6 
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Klimaat 4.9 De winkelgebieden worden 
onaantrekkelijk voor de auto om het 

fietsgebruik te bevorderen
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5.     Verkeer, vervoer en openbare ruimte 
1. De auto blijft in de toekomst het belangrijkste vervoersmiddel 
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5.1 De auto blijft in de toekomst het belangrijkste vervoersmiddel
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 abs % 

Helemaal mee eens 68 12 

Eens  207 35 

Neutraal 156 27 

Oneens 108 18 

Helemaal mee oneens  41 7 

Geen mening 8 1 
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2. Er moeten parkeerterreinen buiten de kernen komen om de parkeerdruk te verminderen 

 abs % 

Helemaal mee eens 165 28 

Eens  226 38 

Neutraal 105 18 

Oneens 64 11 

Helemaal mee oneens  19 3 

Geen mening 10 2 

 

 

 

 

3. De pleinen, plantsoenen in onze dorpen mogen niet worden opgeofferd aan parkeerplaatsen 

 abs % 

Helemaal mee eens 305 51 

Eens  186 31 

Neutraal 44 7 

Oneens 16 3 

Helemaal mee oneens  5 1 

Geen mening 39 7 
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4. Wandel- en fietspaden worden verbeterd en uitgebreid 

 abs % 

Helemaal mee eens 264 45 

Eens  218 37 

Neutraal 69 12 

Oneens 21 3 

Helemaal mee oneens  5 1 

Geen mening 13 2 

 

5. Het gebruik van deelauto’s wordt gestimuleerd 

 abs % 

Helemaal mee eens 138 23 

Eens  168 28 

Neutraal 169 29 

Oneens 50 9 

Helemaal mee oneens  32 5 

Geen mening 36 6 
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5.5 Het gebruik van deelauto's wordt gestimuleerd

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal mee oneens Geen mening
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6. In ieder dorp moet een vorm van openbaar vervoer beschikbaar zijn 

 abs % 

Helemaal mee eens 314 53 

Eens  224 38 

Neutraal 30 5 

Oneens 7 1 

Helemaal mee oneens  3 1 

Geen mening 11 2 

 

7. Er moeten meer laadmogelijkheden in de centra komen voor elektrische fietsen 

 abs % 

Helemaal mee eens 118 20 

Eens  180 31 

Neutraal 183 32 

Oneens 43 7 

Helemaal mee oneens  27 5 

Geen mening 31 5 
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8. In het centrum van Bergen, Schoorl en bij de stranden moet de gemeente ondergrondse 

parkeergarages bouwen 

 abs % 

Helemaal mee eens 138 23 

Eens  141 24 

Neutraal 125 21 

Oneens 97 17 

Helemaal mee oneens  77 13 

Geen mening 12 2 

 

 

Verdieping naar leeftijd.  
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Verkeer 5.7 Er moeteen meer laadmogelijkheden 
in de centra komen voor elektrische fietsen
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5.8 In het centrum van Bergen, Schoorl en bij de stranden 
moet de gemeente ondergrondse parkeergarages bouwen 
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6.     Toerisme, Recreatie en Economische Zaken  
1. De gemeente Bergen is een toeristische gemeente. Hotels, recreatiewoningen horen daarbij.  

 abs % 

Helemaal mee eens 194 33 

Eens  286 49 

Neutraal 56 9 

Oneens 32 5 

Helemaal mee oneens  9 2 

Geen mening 11 2 

 

  

2. Meer toeristen die hier geld besteden is goed voor de middenstand en zorgt voor een goed 

voorzieningenniveau.   

 abs % 

Helemaal mee eens 174 30 

Eens  232 40 

Neutraal 99 17 

Oneens 53 9 

Helemaal mee oneens  20 3 

Geen mening 8 1 

 

34%

50%

10%

5%

1%

De gemeente Bergen is een toeristische gemeente. Hotels, 
recreatiewonngen horen daarbij 
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3. Meer toeristen en recreanten geeft meer druk op de natuur en het landschap komt als een plek 

voor ontspanning en rust (recreëren)  

 abs % 

Helemaal mee eens 157 27 

Eens  234 40 

Neutraal 105 18 

Oneens 42 7 

Helemaal mee oneens  5 1 

Geen mening 37 7 

 

4. Er moet meer aandacht komen voor het historisch erfgoed   

 abs % 

Helemaal mee eens 134 22 

Eens  210 35 

Neutraal 170 29 

Oneens 29 5 

Helemaal mee oneens  8 1 

Geen mening 46 8 

 

5. Er moeten openbare toiletten geplaatst 

 abs % 

Helemaal mee eens 123 21 

Eens  192 33 

Neutraal 124 21 

Oneens 82 14 

Helemaal mee oneens  31 6 

Geen mening 30 5 
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Meer toerisme is goed voor de middenstand en zorgt 
voor een goed voorzieningenniveau
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6. Het fiets- en wandelnetwerk moet worden uitgebreid en verbeterd  

 abs % 

Helemaal mee eens 148 25 

Eens  189 32 

Neutraal 138 24 

Oneens 60 10 

Helemaal mee oneens  18 3 

Geen mening 33 6 

 

7. Evenementen zorgen voor levendigheid  

 abs % 

Helemaal mee eens 124 21 

Eens  233 40 

Neutraal 102 17 

Oneens 60 10 

Helemaal mee oneens  39 7 

Geen mening 31 5 

  

8. In de gemeente Bergen zijn de laatste jaren veel campings verdwenen. De gemeente moet zich 

inzetten om deze vorm van recreatie terug te krijgen.   

 abs % 

Helemaal mee eens 117 20 

Eens  167 28 

Neutraal 156 26 

Oneens 86 14 

Helemaal mee oneens  56 9 

Geen mening 15 3 
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9. Ondernemers, ook agrarische ondernemers, zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in onze 

gemeente. De gemeente moet deze bedrijven ruimte geven en inzetten op meer nieuwe 

werkgelegenheid.  

 abs % 

Helemaal mee eens 115 20 

Eens  240 41 

Neutraal 150 26 

Oneens 46 8 

Helemaal mee oneens  15 2 

Geen mening 16 3 
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In gemeente zijn veel campings verdwenen. De 
gemeente moet zich inzetten om deze vorm van 
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Bijlagen: OPEN VRAGEN 
 

7. Wat moet zeker in de gemeente behouden blijven?  
 

 

 

 7. Wat moet zeker in de gemeente behouden 
blijven? 

7.1 De vragen over wonen zouden eerst gesteld moeten worden. Niet bouwen in de natuur, maar op plekken 
van de gemeente. En betaalbaar. Geen recreatieparken meer!!! Anders hebben we er nog niks aan. Heb de 
meeste vragen niet goed begrepen en daarom neutraal ingevuld. 

7.2 1.Levendigheid door in te spelen op gezinnen met kinderen. Niet alleen op ouderen en starters. 
2. Groene en oorspronkelijke karakter. Geen ‘gemaakte’ recreatieomgeving met aangelegde 
bewegingsparkjes en geen overvloed aan aangelegde veilige paden, etc. 
 

7.3 Aandacht voor de verbinding met de inwoners, zoals in 2016 de Thuiskamer in Egmond-Binnen. 

7.4 Afval station, politie post. Medische voorzieningen. 

7.5 Agrarische bedrijven en stimuleren ook deze biologisch dynamisch te maken, dit is goed voor mens en dier.  
Duin- en bosgebieden en deze niet verder bebouwen. 
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7.6 alle genoemde voorzieningen, laag bouw, toerisme blijven aantrekken, dorp aantrekkelijk houden voor 
inwoners en toeristen 

7.7 Behoud en verbetering van het groen. Niet steeds meer bermen opofferen voor parkeerplaatsen 
Sociale ontmoetingspunten. 

7.8 Behouden van kwaliteit van leven (natuur, rust, schone lucht, ruimte) 

7.9 Bergen aan Zee moet volledig recreatief worden: alle huizen (ook 2de woningen) het hele jaar verhuren en 
zorgen voor toerisme: lees omzet! Er zijn geen voorzieningen anders dan rust, ruimte en mooie 
huizen/hotels/appartementen te huur voor levendigheid: het hele jaar door. Kijk nu naar wat de corona te 
weeg brengt... zo leeg zal de gemeente blijven behalve in juli/aug als het aan de plannen ligt: 
afschrikwekkend dus.  

7.10 Bergen als kunst- en cultuurcentrum , maar niet alleen subsidie naar Kranenburgh, maar ook naar andere 
activiteiten. 
In bovenstaande lijsten heb ik dit thema gemist. 

7.11 Bergen is door haar ligging en ruimte het meest geschikt voor gezinnen met kinderen. Daar moet op 
worden ingezet en de voorzieningen hiervoor moeten behouden blijven en versterkt worden. Oudere 
mensen, die minder mobiel zijn kunnen juist beter in de stad, nabij voorzieningen gaan wonen. Er moet in 
ieder geval een betere mix komen. Ik maak me zorgen over het feit dat Bergen wordt getransformeerd naar 
een soort bejaardencentrum, hetgeen steeds meer ten koste gaat van de levendigheid van het dorp en de 
voorzieningen voor jongeren.  

7.12 Bergen is een leuk gezellig dorp, met zoveel terrasjes en leuke winkels. Fijn om te wonen. 

7.13 Bergen is een plaats die gekenmerkt wordt door toerisme en gastvrijheid. Daar profiteren niet alleen 
toeristen van, maar ook wij als inwoners. En het vormt een belangrijk deel van de werkgelegenheid. 
Koesteren en faciliteren derhalve. Uiteraard binnen duidelijke regels en afspraken.  

7.14 Bergen: Bloemetjes in de bermen, tulpenvelden, bomen in de Eeuwige Laan, laagbouw (ook  in Bergen aan 
Zee), open horizon (niet meer windmolens in de zee). 

7.15 Betaalbare huurwoningen voor iedereen!  

7.16 Beter openbaar Vervoer! 

7.17 Bibliotheek  

7.18 Bibliotheek  

7.19 bibliotheek  
dorpse sfeer 

7.20 Bibliotheek , ontmoetingsplek, openbaarvervoer, winkels, dorps/duin- karakter.  

7.21 Bibliotheek met brede gemeenschapsfunctie 

7.22 Bibliotheek 
Natuur die er is zoveel mogelijk behouden 

7.23 bibliotheken in div. kernen 

7.24 bieb, natuur, gezelligheid 

7.25 Biodiversiteit en balans tussen natuur en mens 

7.26 Blijf een paardvriendelijke gemeente. Aandacht houden voor de voorzieningen voor paard gerelateerde 
recreatie. Bij nieuwbouw aandacht houden voor het dorpse karakter en met respect voor de landelijke 
omgeving. Nieuwe woonvormen kunnen prima in een oude jasje. Mijn sterk voorkeur gaat uit naar inbreien 
binnen de bestaande contouren en aanpassen van bestaande woningen om meer jongeren woonruimte te 
bieden. Wees zuinig op de randen van de dorpen en op het open landschap. En als je er aanspraak op moet 
maken, zorgen dat de nieuwe woningbouw die komt niet voor de welgestelde Bergenaar is, maar echt voor 
jongeren en minder bedeelde gezinnen. Landschap dus alleen inleveren als dat voor de armen en de 
jongeren ten bate komt. En om dat te doen moet je geld neerleggen.   
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7.27 bollenvelden  

7.28 Bomen en parkjes, veilig voor rolstoelgebruikers en kleine kinderen 

7.29 Bomen en veel groen in de wijken. 
Levendige kernen 

7.30 Bos en duin, dus geen grote bosgebieden in de Schoorlse duinen kappen 

7.31 Bos wat bos bestemming heeft.  
Evenals weide.  
Fauna moet beschermd worden, goed gedegen onderzoek is een vereiste.  
Inspraak van burgers, en openheid naar burgers toe.  

7.32 Bossen in het duingebied 

7.33 Bouw huizen !!!!!! 

7.34 Busstations op meerdere plaatsen in alle kernen! 

7.35 Buurthuis met sportzaal en Bieb 

7.36 campings!  

7.37 Campings!  
Stoppen met de recreatiehuisjes op de parken. Als campings stoppen bouw hier dan huurwoningen voor 
starters. de Kernen zijn al vergrijsd, door starterswoningen te bouwen kan dit proces deels worden 
omgekeerd. 

7.38 Campings, groen, horeca, winkels 

7.39 centrale ligging. dichtbij het strand. dorpse gevoel. 

7.40 Cinebergen, TIHMS, Kunsttiendaagse, Ruinekerk, Europese School 

7.41 Culturele broedplaatsen behouden waar ze zijn 
Kleinschaligheid van de kernen voor de eigen inwoners. 
Eigenheid van de kernen 

7.42 Culturele voorzieningen 

7.43 cultuur 

7.44 Dat het een gemeente voor de bewoners is. Die moeten centraal staan. Elke andere belangstellenden zijn 
daaraan ondergeschikt.  

7.45 De "gemeente" (verstands-fusie) is hiervoor geen goede focus. Het gaat om de dorpen. Die moeten hun 
karakter behouden; dat is waarom de bewoners zich er thuis voelen en de toeristen er graag willen komen. 
Dat hoeft aanpassing aan de tijd niet te belemmeren, maar met mate en in voortdurende dialoog met de 
bewoners.  

7.46 De aanwezigheid van groen en natuur, ook in samenwerking met natuurorganisaties en agrariërs. 

7.47 De authentieke uitstraling  

7.48 De bibliotheek 
Vrije school 
Welzijnsvoorziening 
De Blinkerd 

7.49 De bollenvelden in Egmond langs de Egmonder Straatweg. 

7.50 De bomen laten staan in de gemeente. Aanplanten van kleine gediffertieerde bospercelen waarbij erbij de 
aanplant al wordt gekeken naar soorten die veel stikstof opnemen. Er zijn hierin Nederland al veel 
onderzoeken naar. Bijvoorbeeld het braakliggende stuk grond bij Groeterschool. In allerlei plantsoenen en 
groenstroken ook vruchtstruiken en vruchtbomen planten voor gebruik omwonenden.   
 

7.51 De buiten gebieden tussen de verschillende dorpskernen. Bijv tussen Bergen  en Schoorl (Aagtdorp) moeten 
blijven zoals ze zijn om toch nog aan te geven dat het verschillende dorpen zijn in een gemeente.  

7.52 De buurthuizen  
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7.53 De combinatie van natuur, toerisme en culturele evenementen. 

7.54 De diversiteit van de dorpen. Dus ervoor waken dat deze gemeente een eenheidsworst wordt. 

7.55 De diversiteit van winkels en supermarkten in winkelgebied en centrums  

7.56 De diversiteit wonen werken enz. 

7.57 De dorpse karakters van de diverse kernen moet worden benadrukt ( bij uitzondering toestaan van 4 en/of 
5 woonlagen In Egmond aan zee is al veel verpest )  en uitbreiding van de beschermde dorpsgezichten en 
meer toekennen van monumentale statussen  ( ook van bomen ) 
 

7.58 De dorpse sfeer en natuur in combinatie met gezellige winkelcentrum. 

7.59 de dorpse uitstraling, de monumenten, de natuur en de openheid van de polders. 

7.60 De dorpsfeer 

7.61 De dorpsgrens moet behouden blijven!  
Het is ondenkbaar dat er buiten de dorpsgrens gebouwd gaat worden, en al helemaal voor dure villa’s 
(Egmond binnen). 

7.62 De dorpskern 

7.63 de dorpskernen en de natuur met polders, bos, duin en strand 

7.64 De dorpskernen, minder is vaak beter, behalve op sociaal cultureel gebied. 

7.65 De dorpssfeer. Geen hoogbouw. Veel groen, ook in het centrum. 

7.66 de duinen, het dorpse karakter van Bergen met restaurantjes en de winkels 

7.67 de duinen, polder, strand 

7.68 De Eeuwigelaan. Leg een weg, verdiept of verzonken tracé , vanaf de eerste rotonde langs de Nesdijk naar 
de rotonde bij de Zeeweg..  

7.69 De eigen dorpse karakters en de mogelijkheid voor ieder dorp om zijn/haar evenementen te organiseren . 
Zodat een ieder zijn eigen identiteit kan behouden 

7.70 De eigenheid van de verschillende dorpen 

7.71 De fiets als belangrijkste vervoersmiddel!  

7.72 De gemeente heeft geen enkele toegevoegde waarde in zijn huidige vorm en moet daarom zo snel mogelijk 
fuseren met andere gemeenten. 4 gemeente in NHN is meer dan genoeg 

7.73 De gemeente moet niet zo sterk inzetten op ouderen, ook al wonen die hier veel. Dat komt door het beleid: 
jongeren zijn niet in staat een huis te huren of kopen en dus trekken ze weg. Jongeren zijn belangrijk in de 
gemeente, bij sportverenigingen, als consument, als toekomstige ouders, als hulp voor hun ouders en 
kennissen. Dus: meer woningen en voorzieningen voor jongeren! 

7.74 De gemeente moet vooral zelfstandig blijven. De samenwerking in BUCH-verband bij voorkeur beëindigen, 
anders op lager pitje. De afstand tussen gemeente en burgers is te groot geworden.  Probeer ruimte te 
reserveren voor woonruimte voor ambtenaren in de kernen (dienstwoningen).  
Meer en betere aandacht voor de dorpsgezichten, leg vast wat beeldbepalend is. Ruimtelijke veranderingen 
uitsluitend toestaan na weging van te maken historische analyse, elke keer. 

7.75 De gemoedelijke sfeer en ambiance  

7.76 De gezellige markten, festivals en braderieën.  

7.77 De gezellige sfeer 

7.78 De gezellige terrasjes met de mooie zomerse dagen. 

7.79 de gezelligheid en gastvrijheid met daarnaast goeie handhaving. 30 km is de limiet in bergen maar wordt 
niet gehandhaafd en dat weet men en een minderheid  maakt daar dus misbruik van 

7.80 De Groenvoorziening moet behouden blijven 

7.81 De grootste trekpleister is de ruïnekerk in Bergen dus die moet blijven. Ook het  harmoniegebouw en de 
oude brandweerkazerne  laten staan. Rondom deze 2 een centrum creëren  opdat niet iedereen rondjes 
gaat lopen om de  ruinenkerk. Hier meer groen .pleintje met bomen en zitbanken.  
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7.82 De hoeveelheid aan natuur. 

7.83 de horeca en evenementen 

7.84 De Horeca want daar leeft Bergen op. 

7.85 De horeca, maar vooral moet de gemeente de veroudering van Bergen tegen houden. 

7.86 -de huidige situatie op de eeuwige laan is prima, niet veranderen 
-recreatieve verhuur van woningen is duurzaam en goed voor de gemeente, dus niet beperken 
-het kleinschalige en open karakter van Bergen aan Zee behouden 

7.87 De karakters van de diverse dorpen binnen deze gemeente 

7.88 De kenmerken van de drie historisch gegroeide landschappen koesteren terwille van het toerisme.  Duinen, 
verdichte binnenduinrand met de dorpen, het vanouds open polderlandschap . 

7.89 De kleine ondernemer, terrassen, markt,  

7.90 De kleinschaligheid en de gevarieerde bebouwing zijn kenmerkend voor alle dorpen in de gemeente. 
Verdichting en verdwijnen van groen en open ruimte moet worden vermeden.  
Geef grootschalige plannen van projectontwikkelaars geen kans, wanneer ze niet voldoen aan de norm van 
kleinschaligheid. 
Zie voor definitie van het begrip de Nota Kleinschaligheid van de Dorpsraad Bergen aan Zee. 

7.91 De kleinschaligheid en de gevarieerde bebouwing zijn kenmerkend voor alle dorpen in de gemeente. 
Verdichting en verdwijnen van groen en open ruimte moet worden vermeden.  
Geef grootschalige plannen van projectontwikkelaars geen kans, wanneer ze niet voldoen aan de norm van 
kleinschaligheid. 
Zie voor definitie van het begrip de Nota Kleinschaligheid van de Dorpsraad Bergen aan Zee. 

7.92 de kleinschaligheid van alle kernen, buurthuizen en bomen in de openbare ruimte en op particuliere 
terreinen 

7.93 De kroegen en uitgaansgelegenheden  

7.94 De lagune in Camperduin.  

7.95 de landelijke rust 

7.96 De lanen met bomen!!!!!! 
Bomen, bomen, bomen!!!!! 

7.97 De mix van jongeren en ouderen in de dorpen en een keuze mogelijkheid om te verhuizen van grotere naar 
kleine huizen en omgekeerd. Sociale woningen.  

7.98 De mix van levendigheid en rust 

7.99 De mogelijkheid tot recreatieve verhuur van deel eigen woning aan toeristen indien men er zelf ook woont. 

7.100 De mogelijkheid tot verhuur van eigen woning. Anders worden het spookstraten. 

7.101 De mogelijkheid voor de jongeren om binnen de gemeente te blijven wonen. Veel woningen gaan via 
Kennemer wonen naar mensen buiten de gemeente, die niets met het dorp hebben, terwijl de jeugd geen 
kans krijgt. Behoud het dorpse karakter. 

7.102 De mooie natuur .  

7.103 de mooie natuur, niet meer activiteiten in de duinen. Rust voor dier en mens. Staatsbosbeheer niet te veel 
organiseren (geld) anders organiseren. Fietsen bevorderen, meer rust zonder auto's 

7.104 De mooie natuur. 

7.105 De natuur 

7.106 De natuur en biodiversiteit  

7.107 De natuur in de ruimste zin van het woord en de unieke gebouwen die van historische waarde en/of 
architectonische waarde zijn/ Goed landschapsbeheer is ook essentieel. Beleid op duurzaamheid is 
belangrijk.  
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7.108 De Natuur 
De gemeente Bergen is een van de meest groene gemeenten in Nederland. Dat stimuleert vakantiegangers 
om hier naar toe te komen. 

7.109 De natuur, de gezelligheid van winkels, terrassen en restaurants, toerisme, cultuur, kunst, speeltuintjes, 
scholen, laagbouw (geen hoogbouw), ruimte, ruimte voor dieren. 

7.110 de natuur, de wandelroutes en het dorp is ook mooi en netjes 

7.111 De natuur, en het voetbalveld, daar mogen geen parkeerplaatsen of huizen op worden gebouwd. 

7.112 De natuur, oude bomen. 

7.113 De natuur. 

7.114 De natuur. De ruimte om te leven en rust te vinden, zowel voor bewoners als recreanten. Vol is vol 
hanteren. 

7.115 De natuur. Het dorpse karakter. Geen groei/ uitbreiding van de bevolking. Rust, donkerte, stilte, ruimte, de 
gemeente is een woondorp. Er is geen behoefte aan toerisme, evenementen, meer verkeer, meer overlast. 

7.116 De natuur. Wat een prachtig landschap! 

7.117 De natuur. 
Voorzieningen zoals zwembad, tennispark, bibliotheek.  

7.118 De natuurgebieden 

7.119 De natuurlijke omgeving 
De musea 
Scholen 
Winkels en hotels/restaurants 
Open centrum 

7.120 De ongedwongen sfeer 

7.121 De open en natuurlijke omgeving van de duinrand tot aan de N9 en het duin en bosgebied richting de zee.  
Ruimtelijk en landelijk gevoel, geen drukte op kleine wegen in de polder of langs de duinrand.  

7.122 de open ruimten. dus geen voetbalcomplex en parkeerplaats midden tussen derp en de hoef !!!! 

7.123 De oude brandweerkazerne 

7.124 De oude dorpskernen. Bergens glorie, rond de Ruïnekerk.  

7.125 De prachtige natuur en ruimte en rust.  

7.126 De prachtige natuur! En sociale huurwoningen  

7.127 De prominente rol op gebied van Horeca, Toerisme en Gastvrijheid. En dus het behouden van voldoende en 
betaalbare parkeergelegenheden ten behoeve van de lokale middenstand.  

7.128 De regio is juist zo fijn omdat het dorpse karakter behouden blijft, terwijl we wel allerlei voorzieningen 
hebben, dus probeer dat te waarborgen, zorg voor OV, dorpscentra etc.  

7.129 De reuring en sfeer van een microstadje. De uitgebreide openingstijden van winkels. De groene uitstraling.  

7.130 de ruinekerk 

7.131 De Ruinekerk, het hart van Bergen. Bergen moet meer subsidie geven, zonder de Ruinekerk hebben we 
geen dorpshart! 

7.132 De ruiterpaden 

7.133 DE RUST 

7.134 De rust die er ooit was, tegenwoordig is het in schoorl hartstikke druk met dagjes mensen en andere 
toeristen.   

7.135 De rust die het dorp uitstraalt en het wandelpad langs de Eeuwigelaan.  

7.136 de rust en kleinschaligheid, koester het binnenduinrandgebied qua ruimte en rust en kleinschaligheid 

7.137 de rust en natuur die hier is. ik vind het heel fijn dat het niet zo opgepropt is in Schoorl 

7.138 de rust en natuur op het Oude Hof 

7.139 De rust en ruimte en vooral de frisse lucht.  
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7.140 De rust op de Slotweg. Geen extreme aantallen toeristen naar de Slotweg! 

7.141 de rust, de natuur, de kleinschaligheid, openbare voorzieningen (zoals ov, bibliotheek, wijkcentra, groen in 
de wijken, speel- en sportmogelijkheden, brandweer), 30 km voor auto's en motoren en scooters, de markt 

7.142 de rust, natuur, gemoedelijkheid in Schoorl. Niet te grootschalig 

7.143 De school,  en  de  supermarkt , en het  dorpshuis. En een jeugdcentrum  
De jeugd moet de mogelijkheid krijgen om in de gemeente waar ze geboren zijn te blijven wonen, 
Dit is goed voor de participatie  . 

7.144 De sfeer 

7.145 De sfeer van het dorp!! 

7.146 De sterke punten van Bergen zijn het dorpse karakter, de natuur en ook de horeca met alle terrasjes. De 
grootste inkomstenbron zijn toch de toeristen. Ook de winkels zijn prima, al is er wel een Kruidvat en een 
Hema ingeslopen. Wij moeten het niet van ketens hebben. Die behoren aan Alkmaar. 

7.147 De toegankelijkheid, zowel letterlijk als figuurlijk. Kijk naar de mogelijkheden en niet naar hoe het altijd 
was. Bijv. Was er nooit een trottoir, betekent dit niet dat er nooit een kan komen. Doorgaande weg kan ook 
een 30km zone worden. Parkeren kan ook net buiten de winkel...  
 

7.148 De uitgaansgelegenheden moeten blijven bestaan. Al 3 discotheken zijn dicht! Meer evenementen. Bv de 
kermis terug. Minder bekrompen regels. Er wordt te veel aan de oudjes gedacht. Dan moeten ze maar niet 
in het centrum gaan wonen. Of niet in bergen! Laat bergen weer herleven!  

7.149 De vernieuwing in de omringende dorpen en dan bedoel ik buiten bergen zelf. Veel nieuwe projecten en 
gemeentelijke zorg gaat eerst naar bergen zelf echter gaat dit ten kosten van de omringende dorpen door 
achterstand en uiteindelijke leeg loop.   

7.150 -De verrommeling van het landschap blijven tegengaan! Dus geen Tiny-houses, want met Tiny-houses 
komen er  ook Tiny-schuurtjes of Tiny-werkplekken erbij. Verder legt het een grote belasting bij de 
gemeente voor straatverlichting, straatverharding, rioleri 

7.151 De voetbal en ruiterpaden in het bos 

7.152 De voetbalkooi en De Wal voor de jeugd. Hoeve Overslot zoals het nu is.  

7.153 De vrijblijvende particuliere toeristenverhuur door woningeigenaars/bewoners van hun woning aan 
toeristen.  

7.154 De vrije verhuur zónder vensterperiode. 

7.155 Deka markt in Egmond Binnen en openbaar vervoer  

7.156 Diversiteit in bouwvormen, groen, de combinatie van dorp, cultuur en natuur. 

7.157 Diversiteit in scholen - zoals de Europese school 

7.158 Diversiteit van flora en fauna en het open landschap, maar met heggen, struiken, en andere natuurlijke 
afrasteringen 

7.159 Door verkeerd management en verbouwingen is het voormalige zwembad de Watertoren (Het zwembad 
hoorde 10 jaar tot de top 3 van Nederland! Een zwembad in Egmond aan Zee (Uit onderzoek onder 26 
zwembaden die direct aan de Noordzeekust liggen blijkt dat een zwembad rendabel is in combinatie met 
Sporthal en welnness. 
Een voorziening niet op Egmond aan den Hoef op de lokatie van Valkering. De lokatie van Valkering moet 
gebruikt gaan worden t.b.v. eco-bloembollenteelt. Ervaringen met eco-bloembollenteelt zijn t.a.v. 
natuurlijke bemesting en zonder bestrijdingsmiddelen goed te doen. Egmond aan den Hoef c.q. Gemeente 
Bergen kan met name met deze locatie aan de zuidkant van de Egmonderstraatweg een zeer belangrijke 
trekker zijn. Voor de bewoners, maar ook voor toerisme e.a.  
Een positieve werving voor toerisme het hele jaar door dat goed is voor de inwoners en middenstand. 

7.160 Doordat Bergen de hoofd gemeente is , moet deze weeë zijn eigen gemeentehuis hebben , geld ook voor 
een Politie Bureau  !! 
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7.161 dorps aanzien 

7.162 Dorps character, markt, kleinschaligheid,  
Groenvoorzieningen.  

7.163 Dorps karakter 

7.164 Dorps karakter 

7.165 Dorps karakter  

7.166 Dorps karakter behouden. Niet te veel hoogbouw in centrum van Bergen. Geen grote supermarkten. 
Winkels voor speciaalzaken.  

7.167 Dorps karakter met veel groen  
Levendigheid door aantrekkingskracht voor toeristen  

7.168 Dorps karakter. 

7.169 dorps, groen, leefbaar voor gezinnen houden 

7.170 Dorpse karakter 

7.171 Dorpse karakter in het groen 
Dit betekent niet dat er historiserend gebouwd hoeft te worden. Juist ook modern en duurzaam 

7.172 Dorpse, groene karakter. 
Levendig toerisme 

7.173 Dorpshuis 

7.174 Dorpshuizen 

7.175 Dorpskarakter 

7.176 dorpskern, bos en duin 

7.177 Dorpskernen 

7.178 Een bijzonder goed contact met alle kernen van de gemeente Bergen. 
Laat de onderwerpen van iedereen worden. 
Kijk naar het bouwplan Kerkplein Egmond-Binnen , goed gelukt. 
Zo ook over de natuur, de stikstof uitstoot, doe het gezamenlijk en houdt het klein. 

7.179 Een centrum met ruime dorpse uitstraling, geen hoogbouw, geen lelijke metalen kappen,, 
Geen versmalling van wegen in het centrum om grootschalige hoogbouw tegen te gaan. Meer voetgangers, 
fietsen en minder auto’s in het centrum zichtbaar. 

7.180 Een integer ambtenaren apparaat  

7.181 Een mooi vriendelijk en rijk centrum. Dus niet alleen maar appartementen gebouwen links en rechts als je 
Bergen binnen rijdt. De dorpen kleinschalig houden. Voor anders ga je naar Alkmaar.  

7.182 Een natuurhistorisch museum 

7.183 Een sporthal waar verenigingen  binnen hun eigen dorp hun sport kunnen beoefenen. 
Dit bevordert binnen de gemeente de saamhorigheid  en bied ook ruimte voor tal van andere activiteiten . 
Dit bevordert  de gemeenschapszin.  

7.184 Een zwembad (in ieder geval geschikt voor zwemlessen) 

7.185 Een zwembad, betaalbare huurwoningen voor starters/jonge gezinnen. 
Hargen rail en bergen jazz en sail moeten blijven, de sportvelden, en nogmaals STARTERS WONINGEN! geen 
buitenstaanders meer toelaten, onze jeugd eerst een betaalbare huurwoning! 

7.186 Een zwembad, een slechtweer voorziening voor gasten en een plek voor de jeugd om zwemmen te leren en 
te trainen. 
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7.187 Een: De bomen in de duinen! Geen kap wat Staatsbosbeheer wil en PWN wil. De vraag over biodiversiteit is 
dus een niet vertrouwenswaardige vraag: onder deze noemer wil men een uniek natuurlandschap in NL 
kappen! Dus: behoud van natuur, of dat dennenbomen zijn (prachtig!) of unieke en speciale 
weilandgebieden langs de Noordlaan.  
 
Twee: toerisme welkom heten. Anders wordt het saai, een slaapdorp en zal verval in treden.  

7.188 Eigen identiteit  

7.189 Eigen karakter dorpen zo veel mogelijk behouden 

7.190 eigen karakter van de verschillende kernen 

7.191 Essentiële zaken binnen de kernen zodat voor jong en oud de basis binnen het dorp te vinden is. 

7.192 Evenementen en hotels  

7.193 Evenementen en voorzieningen in alle woonkernen 

7.194 Evenementen voor inwoners en toeristen. 

7.195 Evenementen.  
Zwembad moet weer terug komen. Met een sporthal erbij.  
Het dorpse uiterlijk. 

7.196 Geen hoogbouw maar Max 2 verdiepingen  

7.197 Geen sloopvergunningen voor bijzondere huizen, dus nu veel werk maken van de inventarisatie en 
bescherming van karakteristieke huizen en gebouwen. 
De bomen. 

7.198 Gemeentehuis in Bergen, aan de rand van Bergen ,niet in Alkmaar !! 

7.199 Gemeentehuis, Zwembad  

7.200 Gemeentewerf per dorp 

7.201 gezelligheid, aantrekkelijk centrum, leuke terrassen, bos, duin, strand!. Al valt de coronacrisis helemaal over 
ons heen.   

7.202 Gezelligheid, dorpse karakter 

7.203 Groen en het dorpse behouden. 
Hoe meer parkeergarages en toeristen hoe erger. Behoud juist het romantische van Bergen 
en maak er geen Benidorm van. Juist de sfeer en kern die er nu is aantrekkelijk. 

7.204 Groen en ruimte en schone lucht  

7.205 groen en rustig 

7.206 Groen en zeker niet alle dennenbomen/sparren kappen. Behoud Authenciteit van groene en kunstzinnig 
dorp. 

7.207 Groen in de wijken. Openstelling winkels op zondag. Bijhouden groen voorzieningen. 

7.208 Groen, natuur, gemoedelijkheid, rust. 

7.209 Groen, netjes, schoon, opgeruimd, keurig bijgehouden, ruimte. 
Goede fiets- en wandelmogelijkheden. 
Vriendelijke mensen die hier werken (en wonen). 
Sociale netwerken die net als de omgeving bijdragen aan geluk. 

7.210 Groen, recreatie, hotels/restaurants, winkels en horeca 

7.211 Groen, zonnepaneel initiatieven, fietspaden naar andere steden/dorpen. 

7.212 Groen, bomen 

7.213 Groene stukken in wijken, controle op de parkbomen en snoeiwerk. 

7.214 Groenvoorzieningen en het historische centrum 

7.215 Het (klein)dorpse karakter. Als dat betekent dat er op een gegeven moment niemand meer bij kan, qua 
wonen of qua evenement, dan is dat maar zo. Bergen staat niet voor massa-toerisme, of kleinstedelijkheid. 

7.216 het authentieke karakter van het dorp  
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7.217 het 'badplaats' gevoel 

7.218 Het bruisende dorp in bergen, ook het uitgaan voor jongeren zodat het dorp niet helemaal vergrijst.  
 

7.219 Het centrum van Bergen niet verpesten met megalomane (hoog)bouw projecten. Behouden van de kern 
rond de ruïnekerk in de huidige vorm en de omgeving in dezelfde stijl. 

7.220 Het culturele klimaat (de belangrijke  onderscheidende trekker) 

7.221 Het dorps gevoel 

7.222 Het dorpse en kleinschalige karakter van de kernen moet behouden blijven, maar nog meer de kwaliteit van 
natuur en open landschap. Onze dorpen mogen niet verkwanseld worden ten behoeve van het 
verdienmodel van projectontwikkelaars en ondernemers. De dorpen zijn er vooral voor de inwoners die er 
het hele jaar wonen en leven. Dus, groene weilanden, duingebieden, stranden en bossen moeten in de 
gemeente behouden blijven. Bouwprojecten vooral kleinschalig tot maximaal 10 huizen.  

7.223 Het dorpse en landelijke karakter 

7.224 Het dorpse gevoel 

7.225 Het dorpse gevoel , ov -  groen  

7.226 Het dorpse karakter 

7.227 Het dorpse karakter 

7.228 Het dorpse karakter 

7.229 Het dorpse karakter 

7.230 Het dorpse karakter 

7.231 Het dorpse karakter 

7.232 Het dorpse karakter  

7.233 Het dorpse karakter  

7.234 Het dorpse karakter  

7.235 Het dorpse karakter en de rust de leefbaarheid  

7.236 Het dorpse karakter van de gemeente. Bibliotheken. Dubbelzijdig fietspad naar bergen aan zee.  

7.237 Het dorpse karakter van het centrum in Bergen, dus GEEN hoogbouw. 
ALLE bomen en zeker die aan onze kust. 
 Het ver en vrij uitzicht op zee. 
Bergen als kunstenaars dorp met musea en expositie gelegenheden.  
Het hertenkamp.  
De Ruinekerk . 
De Bibliotheek.  
Een zwembad.  
Het Harmonie gebouw en de oude Brandweer kazerne.  
Controle door ambtenaren op overmatig drank en drugs gebruik van uitgaanspubliek in centrum Bergen om 
overlast en vernielingen van inwoners In het centrum te voorkomen en veiligheid te garanderen. 
Het openbaar vervoer.  
Parkeer havens en parkeer vergunningen voor inwoners en hun bezoekers. 
Bejaarde en verzorgingshuizen. 
De kleine middenstand. 
Bank kantoren. 

7.238 Het dorpse karakter van Schoorlse Centrum 

7.239 Het dorpse karakter! 
Diverse evenementen zoals kunst tiendaagse, hoogland music session, etc. 

7.240 Het dorpse karakter, geen megalomane bebouwing die je zou verwachten in een mediterrane omgeving 
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7.241 Het dorpse karakter, handhaven van parkeerbeleid, het weren van auto's, eenrichtingsverkeer in de 
laantjes, stoppen met vergunningen voor vakantieparken, bermen met paaltjes afschermen voor auto's, de 
winkelstraat autovrij maken etc. 

7.242 het dorpse karakter. 

7.243 Het dorpse karakter. 

7.244 Het dorpse karakter. Laag bouw, er is al genoeg hoogs en lelijks in het centrum gebouwd(bv voorheen 
Oranjehotel). En niet teveel aantutten, niet strak en kantig, maar de groene bermen behouden, dat is 
Bergen. Verschrikkelijk parkeerhaventjes in andere kleur steen! 
Gemeente Bergen succes! 

7.245 Het dorpse, we moeten voorkomen een bebouwde randzone langs de duinen te worden.  

7.246 Het duingebied, en de kunstuitstraling. 

7.247 het eigen karakter van Bergen. nieuwe huizen moeten beter passen in het oude dorp, en beter op elkaar 
afgestemd zijn.  

7.248 Het gevarieerde aanbod van verenigingen.  
De balans tussen dorpsbewoners  en toeristen. 

7.249 Het Groen 

7.250 Het groen rondom het dorp 

7.251 Het groen, de monumentale bomen, het open polderlandschap 

7.252 Het groene en culturele karakter van  Bergen (het dorp) 

7.253 Het groene karakter 

7.254 het groene karakter, het landschap en de kleinschaligheid van de gedifferentieerde bebouwing. 

7.255 Het groene karakter.  

7.256 Het groene, dorpse karakter moet behouden blijven. Dit is één van de hoofdoorzaken van de 
aantrekkelijkheid van de gemeente, zowel voor inwoners als ook voor de toeristen. Het afwisselende 
aanbod van winkels en kleinschaligheid hiervan. Minder grote horecazaken. 

7.257 Het Hertenkamp  

7.258 Het huidige fiets- en wandelnetwerk heeft voldoende omvang/capaciteit. Investeer vooral in de kwaliteit 
van die netwerken (paden), in plaats van in de uitbreiding daarvan.  

7.259 Het huidige voorzieningen niveau moet minimaal gehandhaafd blijven 

7.260 Het is goed zoals het is.  

7.261 Het is goed zoals het is. We zijn een toeristische trekpleister maar er moeten zeker niet meer toeristen in de 
hoogseizoenen (denk aan kerst- en zomervakantie) bij komen. Goed om als gemeente nu strategie te 
bedenken voor aankomend zomerseizoen, dit omdat veel vakantielanden de grenzen sluiten en het aan de 
kust in eigen land druk gaat worden. Nu in het Coronatijdperk is het met name in Schoorl in zowel het dorp 
als de natuur op sommige momenten echt te druk. Dit gaat in de zomer tot overlast leiden! 

7.262 Het karakter van Bergen. Dat is aan het verdwijnen, deels door modernistische karakterloze bebouwing en 
de catalogusinrichting van het openbaar gebied (drempels, trottoirbanden, te bonte straatstenen, 
parkeervakken i.p.v. parkeren in de berm etc.). Ook het groenonderhoud, met name onderhoud van de 
bomen is bedroevend. Zaag en snoei maar raak. 

7.263 Het karakter van de verschillende dorpen. 

7.264 Het karakter van een groen dorp met een belangrijke cultuurhistorische geschiedenis. 

7.265 het karakter van een mooi groen dorp, dus niet vol bouwen met flats of te dicht op elkaar gebouwde 
huizen. Houdt de structuur luchtig. Zorg wel voor meer parkeerplek aan de rand van het dorp (bv naast 
Scholten: maak een overkapping waar de zonnepanelen op kunnen liggen en laat daar de auto's parkeren) 
en maak een verbinding met een elektrisch treintje/busje tussen deze parkeerplaats en het centrum. 

7.266 het karakter van het dorp 



Resultaten enquête omgevingsvisie Bergen; eerste stap 

50 
 

7.267 Het karakteristieke beeld van Bergen en Schoorl is dat er straten en lanen zonder stoepen zijn.  
Graag dit beeld behouden. 

7.268 Het karakteristieke groen en het dorpse karakter. 

7.269 Het kleinschalige karakter van de dorpen, met daarbij passende voorzieningen. Niet nog meer grote en dure 
woonvoorzieningen voor een kleine bevoorrechte groep. Niet al te grote hotels en restaurants. Koester de 
kleine horeca en recreatievoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een midgetgolf of kleine speeltuin. 

7.270 het kleinschalige karakter 
geen grote bedrijven en of hoogbouw  
GEEN stoepen en pakeer havens meer bouwen!! gewoon het zandgrond / gras behouden, dit is 
kenmerkend voor Bergen, nu lijken sommige buurten opeens vinex locaties, dood zonde, tevens 
geldverspilling én ouderen kunnen niet meer wandelen want vallen over of van de hoge stoepranden 

7.271 Het kleinschalige, onderscheidende karakter. Laten we zorgen dat we geen openluchtmuseum worden. 
Bergen wordt de laatste jaren gedomineerd door horeca, terrassen en monocultuur aan dure winkels en 
supermarkten. Dat trekt vooral veel auto’s en mensen die kort in Bergen verblijven bijvoorbeeld om te 
shoppen. Klein blijven kan een interessante strategie zijn. Door meer diversiteit aan winkelaanbod en meer 
lokale winkels de (financiële) ruimte te bieden (kleine flexibele winkel units), trek je een meer divers publiek 
dat niet alleen kort naar Bergen komt om te shoppen/ terras te pakken. De kunst is om mensen langere tijd 
in Bergen te laten verblijven. De-globalisering en steunen van lokale economie zijn belangrijke trends die 
onze gemeente nog sterker kunnen maken.  

7.272 Het knusse en authentieke karakter, rust en natuur.  

7.273 het landelijke karakter en een gezellige gemeente waarin het goed en veilig toeven is met behoud van 
culturele 
en historische  voorzieningen. 

7.274 het landelijke karakter. Niet meegaan in 'verdichtingsbouw'. 

7.275 Het landschap, polders, bos en duinen, zee. De " oude" straatjes en huizen. 

7.276 Het natuurlijke karakter 

7.277 Het open landschap, de interactieve gebieden tussen duinen, strand en bollengebied. 

7.278 Het polderlandschap en de bossen en de ruimte  

7.279 het specifieke dat historisch in elke kern aanwezig is 

7.280 het toeristisch recreatieve karakter met het strand, de terrassen en een variatie van winkels. 
verbetering en uitbreiding van wandel-en fietspaden met gratis toegang voor het duingebied 
ondergrondse parkeergelegenheid bij het strand ( bijv. onder de boulevard van Egmond aan Zee) 

7.281 Het voorzieningen niveau, zeker een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten zoals post aan zee 

7.282 Het zwembad in Bergen, een buurthuis als het TNO-gebouw in Bergen.  

7.283 Historisch aanzicht, toerisme stimuleren, jongeren aantrekken 

7.284 Historisch centrum en mooie lanen en wegen in de omgeving. 

7.285 Historische context. Bouw jaren 30 huizen, geen monsterlijke projecten.  

7.286 Historische gebouwen en groen 

7.287 Historische gebouwen, ook met korte historie 
Buurthuizen 
Pleinen, pleintjes en groene vlekken 

7.288 Historische plekken, diversiteit in de natuur, authenticiteit van elke kern, cultuur zoals bibliotheek, theater, 
filmclubs, zwembad en andere sportgelegenheden, afvalwerven. Voorzieningenniveau op peil houden.  

7.289 Hoeve Overslot 

7.290 Horeca, natuur, erfgoed, en Bergense gezelligheid/uitstraling  

7.291 Huisarts en supermarkt 

7.292 Iedere woonkern behoudt winkels voor het levensonderhoud. 
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7.293 ik vind het strand prachtig 
ik vind de natuur heel mooi 

7.294 In de eerste plaats het bijzondere Noord Hollandse Duinreservaat, maar niet als “toeristische attractie”. Als 
natuur op zich, gerespecteerd door wandelaar en fietser. 

7.295 In de enquête is de opmerking geplaatst, dat er steeds minder jongeren in Bergen wonen, zonder af te te 
vragen wat hiervan de oorzaak is. Heel Vreemd!. Aanwas van jongeren kan alleen, door betaalbare (huur) 
woningen te bouwen. Nu is er veel import van 'buiten' door de, voor jongeren, onbetaalbare prijzen 

7.296 In de Gemeente krant van 3 April J.L. staat het volgende: 
We verkeren nu in een situatie dat nagenoeg alles stil ligt dus dit geldt ook voor recre- atie en toerisme. Dit 
zal ontzet- tend veel mensen, recreatie- en toerisme ondernemers en hore- cabedrijven diep raken, niet al- 
leen persoonlijk maar zeker ook in economische zin.  
Namens alle raads- en burger- commissieleden in Bergen wen- sen wij u van harte toe: blijf ge- zond! 
 
Hoe kunt u dit schrijven en voornemns te zijn om alle recreatie verhuur buietn de 3 Zomer maanden te 
verbieden als u zelf de consequentie daarvan ook nu al inziet! 

7.297 In elke kern een bibliotheek  

7.298 Inwoners 

7.299 Jongeren moeten mogelijkheden hebben om hier te wonen. Economie is belangrijk in het dorp. 

7.300 Karakter van de omgeving en dorspkernen 

7.301 Karakter van het dorp Bergen 

7.302 Kerkgebouwen 

7.303 kleinschalige karakter met behoud van historie 

7.304 kleinschaligheid 

7.305 Kleinschaligheid en natuur. 

7.306 Kleinschaligheid 
Dorpsgezicht 
Fraaie woningbouw 
Minder sociale woningbouw 

7.307 Kleinschaligheid, gerichtheid op natuur en duurzaamheid, diversiteit van mensen en van oudsher 
kunstenaarskarakter. 
Aandacht voor burgers  
 

7.308 Kleinschaligheid, ruimte voor fietsers, groen 

7.309 Kleinschaligheid.  Bijvoorbeeld Hoeve Overslot in huidige opzet. 

7.310 Kleinschaligheid. Allerlei leeftijden door elkaar. 

7.311 Klimduin, Schoorlse Duinen, landelijke omgeving, toerisme 

7.312 Koophuizen voor de inwoners en niet voor toeristen uit Duitsland. 

7.313 Kunst , Natuur en toerisme.  

7.314 Kunst 10daagse 
Museum Kranenburg 
Het mooie groene karakter van het dorp Bergen 
De zwarte schuur 

7.315 Kunst en cultuur 

7.316 Kunst! 

7.317 Kunst, cultuur en muziek 

7.318 Laagbouw 
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7.319 Laagbouw 
Stranden zonder veel permanente paviljoens 

7.320 laagbouw, niet toestaan dat allerlei gebouwen hoger en hoger worden. 

7.321 Landelijk blijven, open (polder) landschap en natuurwaarde behouden. 

7.322 Landschappen en de natuur, 

7.323 ligging in de duinen, bossen, groen, strand 
landelijke ligging 
rust 

7.324 Meer groen!! 

7.325 Meer subsidies voor kunstuitingen, galeries, De naam "kunstenaarsdorp" moet nog meer door de gemeente 
gesponsord worden. Invloed op welzijn, recreatie, economie. 
Hogere percentages Onroerend goed belasting voor woningen boven de € 400000.- 
Indien de vermogende mensen meer betalen komt dat ook naar hen zelf terug. 

7.326 met stip: de natuur, zee, strand, bos/heide, polders 

7.327 Milieubewustheid, lokale voedselvoorziening, 'Van het land naar de klant'. Verbod op bomenkap en biotoop 
vernietiging. Rust, reinheid en kunst stimuleren. 

7.328 Minder grijs, meer jongeren meer horeca meer gezelligheid.  

7.329 Mogelijkheden voor milieuvriendelijke, betaalbare verblijfsrecreatie. 
Dus eenvoudige (boeren-)campings en andere vormen van goedkoop verblijf. 

7.330 monumenten en natuur 

7.331 MTB route 

7.332 Multifunctionele Sporthal in Egmond aan Zee 

7.333 Museum Kranenburgh maar dan wel met een eigen depotruimte.   

7.334 Naaktstranden 

7.335 nature gebied  

7.336 natuur 

7.337 Natuur  

7.338 Natuur    Gemeenschapszin    Zorg     Buurthuizen/Ontmoetingscentra voor jong & oud    Woongenot en niet 
alleen voor kapitaalkrachtigen   Veel aandacht voor Kunst & Cultuur Bibliotheken  Inspraak van Burgers dmv 
Wijkverenigingen....... 

7.339 Natuur en duin dorp landschap moet blijven.  
Bibliotheek en openbare ruimten moeten blijven.  

7.340 Natuur en een dorps karakter en een cultureel klimaat 

7.341 Natuur en groen 

7.342 Natuur en groene longen tussen bebouwing 

7.343 Natuur en ruimte 

7.344 natuur in de omgeving 

7.345 Natuur! 

7.346 Natuur!  

7.347 Natuur, groen en het dorpse karakter.  

7.348 Natuur, plekken waar men rustig kan recreeren.  

7.349 Natuur, terrassen en activiteiten 

7.350 Natuur. 

7.351 Natuur. 

7.352 Natuurbeleving  
Toeristische karakter 
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7.353 Natuurschoon, duurzame gasleidingsnetwerk mits gebruikt voor waterstof.  

7.354 Neem een voorbeeld aan Heiloo; daar wordt heel veel woningen gebouwd zodat de gemeente levendig 
blijft... in Bergen kunnen we binnenkort de scholen gaan sluiten (jonge gezinnen hebben hier geen enkele 
kans) huizen zijn onbetaalbaar! Ook moet de gemeente als de wiedeweerga bouwen voor ouderen; ga in 
gesprek met ouderen hoe ze willen wonen (er zijn succesvolle prettige woonvormen en voorbeelden zat ‘in 
den lande’  gemeente Bergen hoeft echt niet opnieuw het wiel uit te vinden.  
Als prioriteit; betaalbare woningen en woningen voor ouderen !!!! Zo ook sociale woningbouw!!! We 
hebben genoeg dure woningen en miljonairs (en niet te vergeten Duitsers die hier de woningen opkopen) in 
Bergen! Het roer moet drastisch om!!!  
Denk in mogelijkheden en de gemeente zal er ‘gezonder’ door worden! er  wordt er veel beloofd (plannen 
voormalig BSV veld) maar vooralsnog niets daadwerkelijk uitgevoerd...., jammer ! 

7.355 Niet op de betweter stoel gaan zitten  

7.356 nou het is wel gezellig, strand dichtbij. Het centrum is niet te groot en er is aardig wat natuur. (bos, duinen) 

7.357 Nvt 

7.358 O.a. afvalbrengstations in elke kern. Het is belangrijk dat de gemeente het belang inziet van het aanbieden 
van diensten die dicht bij de burger staan en uniek voor de gemeente zijn. Zo ook zijn sporthallen en 
dergelijke.  

7.359 Ontmoetingsplaatsen voor elke leeftijd 

7.360 Ontmoetingsruimten zoals  T.en O. gebouw, Nieuwe Beuk, 'De Beek' , Ruine, R.K.Kerk. 

7.361 Open en bereikbare gemeente.  

7.362 Open karakter van de dorpen moet behouden blijven. De doorkijken van duin naar de polder in 
Camperduin, Groet en Schoorl hebben een grote waarde op het gebied van natuur en landschap en 
cultuurhistorie. Absoluut niet bouwen in de doorkijken, maar de waarden (duinrellen en graslanden) verder 
ontwikkelen.  

7.363 open landschap 

7.364 Openbaar onderwijs 
Kranenburgh 
Kunst10daagse evenement ( ook in ‘ zware tijden’) 
Middenstand: de bakker de slager de groentejuwelier etc 

7.365 Openbaar Vervoer  

7.366 Openbaar vervoer, bibliotheek. 

7.367 Openbare ontmoetingsplaatsen zoals sporthal, bibliotheek, etc, liefst gecombineerd met postkantoor, 
winkels etc. 

7.368 openbare speel ruimte voor kinderen 
terassen in het openbaar 
winkels stimuleren 
particuliere bouwgronden 
recreatie, zwembad, buurthuizen etc. 
bomen en planten 
minder verkeersborden 
hertenkamp 

7.369 Openheid rondom het centrum zodat de kleinschaligheid wordt behouden, Blinkerd als sport en 
ontmoetingsplek, Kerkje, huisje en pleintje eromheen in centrum Schoorl. Weiland tussen Omloop richting 
kerkje behouden, weideherstel door terrein beherende organisatie/agrarisch natuurbeheer d.m.v. grazers.  
Open plein onderaan Klimduin. 

7.370 Oude historische of beeldbepalende panden 
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7.371 Overdekte zwembad. 
Bibliotheek 
Dorpse karakter van alle kernen 

7.372 Partic 

7.373 prachtige duinen en het strand en de vele fietspaden 

7.374 primaire voorzieningen zoals bibliotheek en dorpshuizen 

7.375 Projecten zoals het vernieuwen van het strand bij Camperduin zijn geweldig; de uitstraling van dit gebied is 
er enorm door vooruit gegaan! Dank hiervoor!  

7.376 recreatieve verhuur van woningen gedurende het hele jaar, alleen bij overlast of parkeren op openbare weg 
handhaven. Recreatieve verhuur is goed voor horeca en middenstand 

7.377 Ruimte 

7.378 Ruimte en bomen op gemeenschappelijke grond. 

7.379 Ruimte en groen 

7.380 Ruimte voor bewoning buiten bebouwde kom zonder aansluiting op voorzieningen. Tiny Houses. 
Earthships. Leven met de natuur. Zelfvoorziening stimulerend. hiermee komen bestaande woningen weer 
beschikbaar voor woningzoekenden. 

7.381 Ruimte voor bewoning buiten bebouwde kom zonder aansluiting op voorzieningen. Tiny Houses. 
Earthships. Leven met de natuur. Zelfvoorziening stimulerend. hiermee komen bestaande woningen weer 
beschikbaar voor woningzoekenden. 

7.382 Ruimte voor kunst en creativiteit  

7.383 Ruïne en omgeving van park en waterpartijen 

7.384 ruinekerk 

7.385 Ruinekerk 
Artist in residence plaatsen zoals rolandholsthuis 
Kleine winkels 
Kunstenaarscentrum 

7.386 Rust 

7.387 Rust en gezelligheid; gemakkelijk sociaal verkeer. 

7.388 Rust en kleinschaligheid en behoud van het huidige binnenduinrandgebied 

7.389 Rust en kleinschaligheid. 
 

7.390 Rust en kunst. 

7.391 Rust en landelijkheid. Mensen moeten hier kunnen onthaasten. De mensen die overal sneller willen komen, 
hebben dan maar gewoon pech. Een mooie oefening in GEDULD! Dus: géén bredere fietspaden, nóóit 
wandelpaden opofferen voor fietspaden (die eigenlijk slechts 3 maanden per jaar druk bezocht worden. 

7.392 rust!! en ruimte voor de eigen bewoners 

7.393 rust, natuur, strand, terrasjes, winkels 

7.394 Rust, voldoende groen, winkels voor levensbehoefte, jeugd en jongvolwassenen om vergrijzing tegen te 
gaan en dus ook de faciliteiten voor jongvolwassenen en huizen 

7.395 Rust. 

7.396 samenhorigheid, 

7.397 Scholen, zodat de gemeente voor jonge gezinnen aantrekkelijk blijft 

7.398 School, bibliotheek, zwembad, winkels, sportmogelijkheid 

7.399 Schoorl is de ideale duin ingang 

7.400 Schoorl moet het dorpse karakter houden waar de bewoners elkaar nog kennen en gedag zeggen. Dit heeft 
Bergen helaas jaren geleden verloren. 
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7.401 Sociale Huurwoningen  

7.402 sociale huurwoningen 
starterswoningen 
veel groen 

7.403 Sociale voorzieningen, historische gebouwen 
Culturele voorzieningen 

7.404 Sport en faciliteiten zoals een bibliotheek  

7.405 Sport en spel gelegenheid voor de jeugd, die zijn de toekomst  

7.406 Sportaccommodaties, zwembad in Egmond desnoods door particulier bedrijf. Agrarische sector gezond 
houden, Slotpark en slotgracht Egmond in historische sfeer opbouwen. 

7.407 Sporthal, zwembad, slechtweervoorzieningen 

7.408 Sportverenigingen dansclubjes en meer dorpszaaltjes zoals TNO en Harmonie is erg weinig voor ons dorp. 
 

7.409 Sportverenigingen 
Sporthal, zaalvoetbal 

7.410 Stilte, rust, eigen (kunstenaars)dorps karakter. 

7.411 Stoepen. Ik woon zelf aan de russenweg en merk dat er te veel verkeer door de straat gaat, wat de 
veiligheid niet ten goede komt. Fietsers en voetgangers belanden regelmatig in de bosjes door 
langsscheurende auto's. De russenweg is geen straat voor doorgaand verkeer. Alsjeblieft maak deze 
autoluw of leg een stoep aan en borg zo de veiligheid voor alle schoolgaande kinderen. 

7.412 Toereikende fietsenstallingen aan de kust bij de strandafgangen en behoud van (een nog te herbouwen) 
zwembad. 

7.413 Toerisme 

7.414 Toerisme proportioneel houden.  
Cultuur en natuur behouden. Grote industrieën naar de industrieterreinen bij Alkmaar verwijzen zoals de 
Boekelermeer. 
Bergen leeft van toerisme, cultuur en natuur laat daar vooral de nadruk op liggen. 
Bewaar en cultiveer dit schitterende natuurgebied. 

7.415 Toerisme, strand, duinen 

7.416 uitgaansgelegenheden 

7.417 Vakantiewoning verhuur door particuliere eigenaren niet aan banden leggen 

7.418 Vaste bewoners 
Middenstand 

7.419 Veel bomen en vooral ook de Ruinekerk, die is heel belangrijk voor het gezicht van Bergen. 

7.420 Veel groen, ruim winkelaanbod, bibliotheek, sportaccommodaties 

7.421 veel natuur. 

7.422 Veilig  

7.423 Veiligheid 
De natuur 
De jeugd 

7.424 Verschillende voorzieningen zoals bijv. openbaar vervoer, bibliotheek, blinkerd etc. Er zijn steeds meer 
ouderen in onze gemeente, je kunt niet verwachten dat deze mensen ver moeten reizen om ergens gebruik 
van te kunnen maken. 

7.425 Verzorgingshuis, buurtbus, openbaar duingebied 

7.426 voetpad op[ de Eeuwigelaan, laten we er geen wielerbaan van maken, met al die snelle wielrenners, 
daardoor kunnen wij nergens meer veilig wandelen. 

7.427 Voldoende dag parkeerplaatsen voor de duinrecreatie 
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7.428 Voorzieningen als winkels bibliotheek en openbaar vervoermaatregelen 

7.429 Voorzieningen in combinatie met natuur 

7.430 Voorzieningen o.a bibliotheek , zwembad , ontmoetings plaatsen. Van Rheenenpark Herten kamp  

7.431 Vriendelijkheid en gastvrijheid in de om gang  met alle inwoners. 

7.432 Vriendelijkheid en mild met elkaar omgaan. 

7.433 Vrije doorzochten ; groenstroken 

7.434 Wandelgebieden zonder mountainbikers bv bij t Oude Hof.  

7.435 Wat behouden moet blijven is al het groen in de dorpen. En dus ook op de erven rondom de huizen. 
Ik zie steeds meer stenen, stenen, grind, grind en olijfbomen. 
Laten we ons vooral richten op inheemse planten met veel open grond en groen delen. Zoals het dorp was. 
Met diverse planten, diverse insecten, diverse vogels. 
Pluim nog voor de beplanting van bermen en beheer. Mooi voorbeeld van vernieuwing.  
 

7.436 wat mag worden versterkt is / blijven is de diversiteit van de inwoners. De gemeente mag niet verworden 
tot een enclave van welgestelden die het zich kunnen veroorloven in de gemeente te wonen  
 

7.437 We hebben een prachtig dorp, waar de toeristen ook bij horen en zorgen voor veel omzet. We zullen dus 
rekening met hen moeten houden, want ze brengen onze gemeente ook veel goeds. Het moet echter niet 
zo zijn dat de toeristenstroom te groot wordt, waardoor de bewoners in de minderheid komen. 

7.438 Wie niet meegaat met de tijd gaat mettertijd! 
Ook mij moeten als gemeente ons aanpassen aan de mondiale veranderingen. We leven niet op een eiland. 

7.439 winkels 7 dagen per week open. Leuke evenementen organiseren. Zorgen dat de leegstand van 
winkelpanden wordt opgevuld. Losloop plekken voor honden. De weekmarkt, eigenlijk zou dat 2x per week 
leuk zijn. 

7.440 Winkels en horeca 

7.441 Winkels in het centrum  

7.442 Woonruimte en sport en beweging. En voorzieningen behouden 

7.443 Woonruimte voor onze eigen kinderen en dan wel betaalbaar 

7.444 Zichtlijnen op de duinen  

7.445 Zichtlijnen op het duin monumentale panden sportfaciliteiten en jeugdhonken  

7.446 Zo nu en dan rust. Evenementen en toerisme houden de dorpen levendig, en geven ze de uitstraling die ze 
nu hebben. Dit geldt net zo goed voor rust. Voor beide moet ruimte blijven. 

7.447 zorg voor de natuur.  meer natuurgebieden afsluiten voor toerisme bijvoorbeeld in het broedseizoen. het 
toerisme neemt te veel toe.  veilig drinkwater behouden en vervuiling door bestrijdingsmiddelen 
aanpakken. 

7.448 Zoveel mogelijk groen  

7.449 zwembad 

7.450 Zwembad 

7.451 Zwembad 

7.452 Zwembad 

7.453 zwembad 

7.454 Zwembad 
Een levendig centrum 
Toerisme 

7.455 Zwembad!!  

7.456 Zwembad, Basisschool, supermarkt,  winkels, bibliotheek, speeltuinen  

7.457 Zwembad, bibliotheek, hertenkamp 

7.458 Zwembad, bibliotheek, kleine middenstand. Sportclubs voor een diversiteit aan sportkeuze.  
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7.459 Zwembad, sportclubs, faciliteiten voor kinderen en jongeren, apotheek, huisartsen, divers winkelaanbod 

7.460 Zwembad.  
 

  

  

  

8. Met welke trend of vernieuwing moet de gemeente iets doen of 

zelfs voorop lopen?  

 

 
 

 

Met welke trend of vernieuwing moet de gemeente iets doen of zelfs voorop 

lopen? 

8.1   Het historische element behouden laten zoals op Egmond a/d Hoef  "Het Slotkwartier 

8.2 - dorpskernen autovrij (alleen laden en lossen tot bijv. 11.00 uur) 
- (starters/ouderen) woningen voor inschrijvers uit eigen gemeente 

8.3 - Herstel railverbindingen, in elk geval naar Bergen aan zee.  
- Tiny houses en andere vormen van zelfhulp en zelfwerkzaamheid op huisvestingsgebied.  

8.4  Plaatsen creëren voor deelauto’s. 
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8.5 - Stimuleren ecologische veeteelt en landbouw 
- Mogelijkheden voor groepswonen ouderen en jongeren, bij voorkeur in bestaande gebouwen 

8.6 Vernieuwen vanuit je kernwaarden! Kijk eens naar CittaSlow international. 

8.7 1) De trend dat de menselijke maat verdwijnt. 2) De trend dat gewone burgers hun politici en 
ambtenaren niet meer als geloofwaardig ervaren en zich telken de dupe voelen. 3) De trend van de 
omgekeerde bewijslast. 

8.8 1) Flexplekken, met een beetje recreatie ook voor jongeren. Kijk bijv. naar de oude brandweerkazerne 
in Maastricht.  
2) Meer geld naar cultuur: de gemeente moet de drijvende kracht worden achter de reputatie van 
Bergen als Kunstdorp. 
3) Een disco annex muziekgebouw, desnoods aan de dorpsrand, met avonden voor verschillende 
doelgroepen, maar met veel aandacht voor de jeugd. 
4) Bevorderen fietsgebruik. Maak een "auto's te gast" straat van de Eeuwige laan, zodat het gekrakeel 
over het voetpad stopt en fietsers toch veiligheid geboden wordt. Parkeerplaatsen aan rand van dorp, 
met huurfietsen en/of shuttle voor verder vervoer. Maak fietsparkeerplaatsen in het dorp. Het is bijv. 
van de zotte dat Loetje met zijn gigantische terras geen fietsparkeerplek heeft. 
5) Weren van grote winkelketens. 

8.9 1. Auto vrij maken van centrum Schoorl en Bergen rond Ruinekerk. 
2. Met het “onteigenen van percelen” waar prima woningbouw plaats kan vinden voor 
jongeren/huursector. Er zijn in Schoorl véle grote percelen aan te wijzen, die door speculanten al 10-20 
jaar bewust braakliggend worden gehouden én uitermate geschikt zijn voor “inbrei-woningbouw”, 
zodat duinlandschap enerzijds én open polder anderzijds kunnen worden ontzien. 
3. Opkopen c.q. onteigenen oude postkantoor in Schoorl bij Paardemarkt. Dit type speculanten deugt 
niet én bekommert zich niet om ons dorp. 

8.10 1. duurzaamheid 
2. tiny-houses 
3. het dorp zou veel meer afgestemd moeten worden op de behoeften van ouderen 

8.11 1. duurzame land- en veeteelt.  
2. verduurzamen woningen en openbare gebouwen.  

8.12 aan het gerace met name door motoren in het centrum. horen en zien vergaat je om maar van de 
uitlaatgassen niet te spreken. 

8.13 Afval scheiding ondergronds, ook groen afval. 

8.14 Als kunst gemeente moet er weer een muziekprieel komen ! 

8.15 Alternatieve energie 

8.16 Alternatieve energiebronnen 

8.17 Appartementen of seniorenwoningen voor ouderen in de vorm van hofjes. In de buurt van 
voorzieningen. 
Dan komen er meer huizen voor gezinnen vrij.  

8.18 Auto’s parkeren uit ‘t zicht. 

8.19 -Autodelen 
-Gebruik OV stimuleren 
-Plannen  voor private woongroepen voor ouderen (voorbeeld: Krasse Knarren-hofje) stimuleren en 
ondersteunen  
- Tiny houses 
 

8.20 Autoluw maken van centrum in Bergen. Zorg voor andere ontsluiting naar Bergen aan Zee.  

8.21 autoluw maken van het centrum 

8.22 Autoluw/ vrij maken van de kernen Bergen en Schoorl; stoppen met het faciliteren van nog meer 
recreatieparken. Pas vakantiewoningen bouwen als belegger eerst voor onze bevolking bouwt. 
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8.23 Auto's verbieden in het dorp. Zoveel mogelijk met de fiets of wandelen. En lekker genieten van onze 
mooie bijzondere natuur. 

8.24 Autovrij centrum met veel groen en goede bereikbaarheid voor fietsen en wandelaars. Dit is 
uitnodigend voor bewoners en toeristen om zo lokale ondernemers en restaurants te bezoeken 

8.25 Bedrijfsgebouwen voor kleine (tot 3 personen) bedrijven, Tiny Houses. Grote overdekte organics-markt 
in centrum (in groot glazen gebouw). 

8.26 Beheer en behoud van natuur en fauna.  
Blijf met name de uitheemse diersoorten beschermen.  

8.27 Beheer van karakter 

8.28 Beheersbaar maken verkeersstromen 

8.29 Behouden van jonge bevolking door betaalbare huizen te bouwen  

8.30 Beleid op duurzaamheid en een goed doordacht woningbouwbeleid. Neem een voorbeeld aan 
Heerhugowaard die hierin trendsetter zijn geweest (de duurzame stadswijk) 

8.31 beperken motor geluidsoverlast 

8.32 Beperken recreatief verhuur woningen. 

8.33 Bergen heeft nog steeds de naam van kunstenaarsdorp maar maakt dat niet of nauwelijks zichtbaar en 
voelbaar, ik pleit voor een groot en gevarieerd en wisselend palet van beelden, installaties en andere 
kunstuitingen in de openbare ruimte, en een actieve ondersteuning van jonge kunstenaars om  in 
Bergen te werken en exposeren. 
Als Bergen dan toch een toeristische atractie moet worden , is beeldende kunst verreweg de beste 
aanjager! 

8.34 Bergen moet inspringen op duurzaam tourisme 

8.35 Bergen moet voor oplopen in het behouden van eigen indentiteit.  

8.36 bermen met bloemen zaaien en tot NA de lente laten staan, ipv voor de lente al maaien! 
Vorige jaar alle bloemen weg gemaaid, hoezo onnadenkend 

8.37 Betaalbare starterswoningen!!!!!!! Hukojoso huurkoopjongerenschoorl!!!!!!! De boeren stoppen dus 
er is grond beschikbaar! Polder genoeg,  

8.38 Betaald ondergronds parkeren voor strand bezoekers. Dit hoeft niet direct nabij het strand, kan ook 
voor de dorpskern en dan met bijvoorbeeld loopbanden (zoals roltrap) ondergronds vervoer naar 
dorpskern / strand. Hier dan ook bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen in opnemen. 

8.39 Betere speeltuintjes, bv die bij joke smitstraat/marga klompestraat is vies en verouderd. Ligt vaak 
poep. Er spelen vrijwel geen kleine kinderen, maar juist jongens van 8-12 en die hebben meer 
behoefte aan panna veldje dan een wip.  

8.40 bevolkingsopbouw/woningnood vraagt om creatieve oplossingen : permanente Tinyhouses (milieu 
neutraal ),  Knarrenhof. Ook verhouding natuur/recreatie vraagt om goed evenwichtig beleid 

8.41 bewerkstelligen en beschikbaar maken van snelle faciliteiten voor internet 

8.42 Bewoners helpen duurzaam te gaan wonen 
Recreatie regulatie: 
Goede fietspaden, goede wandelpaden ruiterpaden en mountainbike routes uitbreiden.  

8.43 bewust geen trendvolger, hier verre van blijven. 

8.44 Bij voorkeur alle toeristen buiten het dorp laten parkeren en voorzien in busverbinding naar het dorp 
zelf. Permanente verhuur van zomerhuizen toestaan aan starters uit de gemeente. 

8.45 Biodiversiteit 
Klimaatneutraal 

8.46 biologische landbouw 
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8.47 Bomen planten in Egmond aan Zee; dominantie autoverkeer en accent op 'parkeerproblemen' 
verlaten; geeft voorrang aan fietsroutes, vooral Noordzeeroute verbeteren [wegdek verbeteren en 
rare tolheffing afschaffen; doorfietsroutes vanaf Alkmaar inrichten met de regio; inbreiden voor 
woningen kan door parkeergelegenheid op te heffen. 

8.48 Bouw meer starterswoningen in plaats van alleen maar oudere woningen. Zou het heel goed doen als 
er naar de jongeren geluisterd word in plaats van alleen de ouderen. 

8.49 Bouwen van bejaarden woningen. 

8.50 Camperrecreatie met de juiste voorzieningen.  

8.51 Campings 

8.52 Centrum auto en scooter vrij maken. 

8.53 Centrum autoluw maken 

8.54 Centrum van Schoorl weer levendig maken. Op de schop dus. Zonder dure tekenaars die grof schrijven. 
Is niet meer van deze tijd. Ook de gemeente kan shoppen naar de beste prijs kwaliteit verhouding.  

8.55 Circulair bouwen, natuur inclusief of zelfs meer dan dat. Extra bomen planten als men wil kappen. Dus 
kappen dan ook een boom ervoor terug. Duurzamere bermen. Meer o tmoetingsplekken voor jong en 
oud 

8.56 circulaire economie. Kleinschaliger landbouw. Herenboeren. 
en natuurlijk lokaal opwekken van duurzame energie: Bergen Energie ! 

8.57 Dagjesmensen alleen per fiets toelaten ..... 

8.58 Dat er steeds meer alleenwonenden en ouderen zijn. 

8.59 Dat inwoners van de kernen invloed hebben in hun deel van de gemeente en niet over de andere 
kernen. 

8.60 Dat was als dorp volledig energie neutraal worden. 

8.61 De buiten gebieden beter op orde maken, er komen steeds meer toeristen en die hebben 
tegenwoordig allemaal een elektrische fiets dus kunnen deze mensen verder van hun slaapplaats 
vertoeven. Als de buiten gebieden zoals schoorl aan zee, goed voor elkaar zijn reflecteert dat op de 
gehele gemeente en zullen deze toeristen eerder weer terug komen. 

8.62 De community bevorderen onderling. Heel wat mensen missen de Duinstreek om het lokale nieuws te 
lezen. Maak van hey Oude Raethuis een Praethuis voor onze inwoners! 

8.63 De diversiteit meer stimuleren. Dus niet 'bijenvriendelijke gemeente' maar 'insectenvriendelijke 
gemeente' 
Laten zien door reclame bijvoorbeeld, dat je een deel van je zwarte of grijze betontegels kunt lichten 
om er een klein groen tuintje van te maken. En mensen laten weten dat zij daarmee een steentje 
bijdragen in de natuur. De open velden in de sluispolder. De zonnepanelen in het weiland. Weg grutto, 
weg kieviet. Er zijn zoveeeel platte daken in de gemeente. Daar kunnen erg veel zonnepanelen op  
En mensen laten weten dat zij daarmee een steentje bijdragen in de natuur.  
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8.64 De duinrel op het Zwanenvlak (duingebied noordkant Egmond aan Zee moet worden opgeknapt en 
jaarlijks onderhouden gaan worden. Is zeer belangrijk voor honderden inwoners van Egmond aan Zee 
en Egmond aan den Hoef die het Cultureel Erfgoed Zeedorpenlandschap bemensen. 
Is enigste Zeedorpenlandschap met zeer veel historie en geboren uit armoede. 
Er moet een voorziening bij Kerdijk (nabij slagboom) komen om het vervuilde water dat uit ondermeer 
uit de Julianastraat en Sportlaan de duinen instroomt. (Wellicht nog aanspraak maken op garantie bij 
betrokken bedrijven die het nieuwe rioolstelsel hebben aangelegd?). 
Er moet bij''Achter de kolonie'' , direct aan de noordkant van het voormalige Gemeentehuis van 
Egmond aan Zee een rel komen die het overtollige water bij de landjes Zeedorpenlandschap weg voert 
naar de Noordzee. Een kwestie van enkele studenten van TU-Delft die een plan maken en met een 
relatieve goedkope aanleg van een duinrel van het oosten richting de Noordzee om overtollig water af 
te voeren. 
Het Cultureel Erfgoed Zeedorpenlandschap verdient voor de inwoners veel meer aandacht van het 
Gemeentehuis. Natuurlijk ook de PWN, doch die hebben niets met het Cultureel Erfgoed 
Zeedorpenlandschap i.v.m. hun belang met een extreem hoog waterpeil. 

8.65 De feesten in het dorp van vroeger terug halen. En jongeren woningen  

8.66 De gemeente hoeft niet voorop te lopen, dat lukt toch niet, maar er moet wel regie gevoerd worden. 

8.67 DE gemeente is een woondorp, waar ruimte, rust, zuivere lucht, stilte, donkerte en een mooie natuur 
bestaan. 
De trend zal zijn dat in ons overbevolkte land hier meer en meer behoefte aan zal zijn. Voorop lopen 
om het woon en leefgebied van de inwoners te beschermen tegen de overlast van meer toerisme, 
meer verkeer, meer auto's, meer vervuiling, aantasting van de natuur, verstening van de omgeving en 
verstedelijking. 

8.68 De Groenvoorziening, vroeger stonden er overal bomen in Egmond aan Zee, de Wilhelminastraat, 
Voorstraat etc.  
Deze zijn voor een groot deel verdwenen, en niet meer herplant.  
Bomen zorgen voor verkoeling zomers en zijn goed voor het milieu. 
Als ik door Bergen rijd en ik zie alle groen, dan word ik soms wel een beetje jaloers. 

8.69 De oude brandweerkazerne is groot en kan dus dienst doen als ontmoetingscentrum. Inclusief  
restaurant (waar ruimte is opdat mensen 1 1/2 meter van elkaar kunnen zitten) 
winkeltjes of markt  die locale goederen kunnen verkopen etc. In ieder geval geen hoogbouw bouwen 
in het centrum van Bergen.  
De woningen bij Deen en bij Hema zijn eigenlijk  veel te hoog en te massaal te robuust. 
Toeristen komen hier vanwege de natuur en de dorpse uitstraling. 

8.70 de trend kleinschaligheid en solidariteit. De gemeente ben je samen. Iedereen draagt naar vermogen 
bij.  
 

8.71 De vergrijzing van het dorp en dus het tegengaan van het vormen van een seniorendorp en promoten 
als uitgaansdorp zoals de huidige senioren het dorp kende uit de jaren 60 en 70. 

8.72 De versterking van de biodiversiteit, het vergroten van duurzaamheid. 

8.73 de woonhuren voor buitenlanders moet zijn voor lange perioden in de vakantie huizen en de prijs niet  
zo hoog.  

8.74 Dementievriendelijkheid 

8.75 Democratie! 
Het is zorgelijk dat er een gemeenteraad is die NIET voor ons burgers bestuurlijk verantwoordelijkheid 
neemt, maar persoonlijke stokpaardje heeft. Het gaat om het algemeen belang! 

8.76 Digitale samenhang inwoners 

8.77 Disc Golf in de gehele BUCH gemeente, De individuele sport bij uitstek voor jong tot ouder. Kan 
aangelegd worden in alle parken tegen lage kosten, de Disc/frisbee zijn  al te koop voor €10,00. Dus 
lage kosten voor de spelers. 
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8.78 diversiteit van bebouwing en het groen. 
Bevordering van gevoelswaarden die de kwaliteit van het wonen  verhogen. 
Goede voorzieningen voor een goede bereikbaarheid van de kernen en de omgeving zowel naar het 
noorden (Alkmaar) als naar het zuiden ( Castricum).  Goede bestuurlijke samenwerking in de BUCH-
gemeente. 
Goede inzet van sociale media. Uitstekende internetverbindingen. 

8.79 Door het plaatsen van openbare toiletten. 
Ook het plaatsen van meerdere openbare douches  op het strand.  In deze tijd waarin je 
regelmatig geconfronteerd word met huidkanker tgv zonnebrand en zout water. Wij in Nederland 
lopen achter op het buitenland bv in Portugal is dit een heel normaal ding  
 

8.80 Duurzaam leven en controle daarop. 

8.81 Duurzaam ondernemen  

8.82 Duurzaam recreëren, een andere economie proberen te creëren voor ondernemers, eentje die niet 
gebaseerd is op alleen winst en groei. Maar dat kan de gemeente niet alleen, hiervoor is ook 
rijksbeleid nodig. De voorzieningen van de planeet worden uitgeput en er moet gekeken worden waar 
naar wat hebben we nodig en wat is daarvoor nodig. Meer terug naar de basis in plaats van 
groter/meer enz.  

8.83 Duurzaam toerisme, recreëren, wonen en ondernemen zodat we we ook in de toekomst in een fijne 
omgeving wonen. De gemeente kan meer doen om aantrekkelijker te worden voor (jonge) gezinnen, 
onder andere door te bouwen/renoveren met deze doelgroep in gedachten, maar ook door meer 
speelveldjes/speeltuintjes te creëren, het liefst zodat ze in de (groene) omgeving passen.  

8.84 Duurzaamheid 

8.85 Duurzaamheid 

8.86 Duurzaamheid 

8.87 Duurzaamheid 

8.88 Duurzaamheid 

8.89 Duurzaamheid 

8.90 Duurzaamheid 

8.91 Duurzaamheid 

8.92 Duurzaamheid  

8.93 Duurzaamheid  

8.94 Duurzaamheid  

8.95 Duurzaamheid  

8.96 Duurzaamheid  is een probleem voor oudere woningen dus niet alleen de huiseigenaren moeten dit 
oplossen, maar er moet gekeken worden naar collectieve  voorzieningen  
als kleine windmolens zonneparken  afval en laadstations. 

8.97 -Duurzaamheid & klimaat blijven stimuleren 
-openbaar vervoer met goede aansluitingen voor ouderen gratis stellen, zodat men de auto laat staan 
of weg doet 
-buurtschappen een sociale kern geven door gemeenschappelijke groentetuinen aan te leggen en 
zorgen  

8.98 Duurzaamheid en eigenheid 

8.99 Duurzaamheid en zelfvoorzienend zijn 
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8.100 Duurzaamheid! Gemeente Bergen loopt zo ontzettend achter op het gebied van afvalscheiding. Neem 
een voorbeeld aan andere gemeentes (zoals Castricum), waar het plastic afval wordt opgehaald. Nu is 
het alleen mogelijk om plastic te scheiden als je het zelf naar de albert heijn brengt. Als er geen ruimte 
is voor een extra container, dan kunnen haken aan lantaarnpalen een oplossing bieden waar de 
bewoners hun plastic afval in de daarvoor bestemde zakken doen en wekelijks aan de lantaarnpaal 
hangen zodat het kan worden opgehaald. Als gemeentes als Castricum, Heerhugowaard en zelfs een 
grote stad als Arnhem dit kunnem regelen, waarom kan Bergen dit dan niet? 
Daarnaast kan de gemeente voor de woningnood plekken aanwijzen voor flexibele woonvormen, denk 
aan tiny houses. Dit zou ook voor jongeren interessant kunnen zijn.  

8.101 Duurzaamheid,    
Gegeven het 'onbekende' waar we in terecht gekomen zijn door "Corona' meer ruimte voor 
kunstenaars, musici en verhalenvertellers die weten hoe je omgaat met het onbekende. 

8.102 Duurzaamheid,  Flexibele woningbouw, Tiny Houses, Waar mogelijk en nodig recreatiewoningen een 
sociale woonfunctie geven plus opvangmogelijkheden voor oorlogsvluchtelingen met 
verblijfsvergunning. 

8.103 duurzaamheid, biodiversiteit, natuurinclusief bouwen. Stimuleren van fiets. 

8.104 Duurzaamheid, eco-toerisme 

8.105 Duurzaamheid, energietransitie en klimaatmaatregelen 

8.106 Duurzaamheid, ruimte voor burgerparticipatie en creatieve initiatieven.  
Deep democracy, Organiseren op basis van eenvoud en vertrouwen  
Horeca en recreatiesector vergroenen, ecologisch maken 
Ecologisch renoveren en bouwen  

8.107 Duurzaamheid. 

8.108 Duurzaamheid. Biologische landbouw. Duurzame horeca  gericht op de toekomst. Zo ook vormen van 
recreatie 

8.109 Duurzaamheid: in recreatie en toerisme, ruimtelijk en stedelijk beheer, lokale economie en wijze van 
samenleving.  

8.110 Duurzaamheid; ondernemen, festivals, markten, wonen, verkeer en recycling 
Verder; denk ook aan de jeugd! Er is niks voor hen te ondernemen wat er voor zorgt dat zij zich eerder 
met verdovende middelen zullen inlaten. Ook mis ik een speelpleintje in centrum voor kinderen die 
hier wonen. Niet iedereen heeft een grote tuin waar kinderen zich kunnen vermaken. 

8.111 duurzame  

8.112 Duurzame en betaalbare woningen. Woningbouw voor starters en jongeren. Ruimte geven voor 
initiatieven voor woonvormen voor ouderen zoals bijvoorbeeld hofjes (betaalbaar).  

8.113 Duurzame energie 

8.114 Duurzame energie  

8.115 duurzame energie en afsluiten van natuurgebieden en bronnen van vervuiling van drinkwater door 
pesticiden tegengaan. weidevogels beschermen. 

8.116 Duurzame landbouw behouden = kleinschalige veeteelt en tuinbouw. 
Ruimte voor Tiny houses inzetten  = duurzaam wonen. met voldoende ruimte voor parkeren. 
Lege gebouwen ombouwen tot starterswoningen. 

8.117 Duurzame oplossingen, meer samenwerken daarin juist de inwoners met elkaar  

8.118 Een brede school in een gebouw (zoals in Warmenhuizen).  
Naast buitensportmogelijkheden, ook ruimte voor bv natuurspeeltuin/plaatsen in het Bergense bos of 
bij het hof. 
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8.119 Een cloorvrij zwembad  , dit is zeer belangrijk , voor mensen met astma , c.l.o.u.d ( longen aangetast 
door corona) c.o.p.d , en de gezonde mensen / kinderen , aangezien er veel ouderen wonen in Bergen  
en er hard wordt gewerkt om de HEERLIJKHEID nog groener en milieu  bewuster te maken , en daar 
waar mogelijk toe te passen  ,, Blooming heeft een fijn zwembad , maar al kreeg ik geld toe , ik ga er 
niet in , sterker nog , als ik langs loop slaat de chloorlucht al op me longen , goed bedoelde hygiëne,  
maar dit gaat hopelijk toch anders in het openbare zwembad , succes met de bouw met vriendelijke 
groet   

8.120 Een directe openbare (tram)verbinding met BaZ. Waarbij je kunt parkeren in de periferie (Groeneweg 
bij vv Bergen) en van daaruit een pendeldienst naar BaZ. Lost de parkeerdruk in BaZ op en maakt dat 
meer mensen uit o.a. het HAL gebied en HHW aan het strand kunnen recreëren.   
Nu zijn dat gebieden waar volop woningbouw is gedaan maar waarbij te weinig rekening gehouden is 
met de recreatiewens van de bewoners. 

8.121 Een nieuw besluit: Bergenaren gaan vóór bij het toewijzen van huizen of grond voor woningbouw. Dat 
besluit kan over een vooraf bepaald aantal jaren genomen worden, zodat het altijd gewijzigd kan 
worden. Zo ook in Schoorl, Groet en de Egmonden. 

8.122 een slim, duurzaam irrigatiesysteem voor het openbaar groen 

8.123 Een zwembad in Egmond aan Zee realiseren. Is vroeger met geld van de inwoners gerealiseerd en door 
de gemeeente gesloopt!  

8.124 Een zwembad met alles erop en aan, zwemles voor kinderen en recreatie voor iedereen, voor de 
oudere is zwemmen ontzettend goed om in conditie/soepel te blijven zó dat ze lekker lamg zelfstandig 
kunnen blijven wonen ( dat wil de VVD toch?) 

8.125 Eerst maar eens behouden wat we hebben. 

8.126 Eindelijk een centrum ontwikkelen .Er waren goede adviesbureau's met goede plannen. helaas geen 
opdrachtgever die besluiten konden of durfde te nemen. 
Zelfstandig blijven en een gemeentehuis bouwen. 

8.127 Eindelijk eens de dorpskern van Centrum van Bergen oppakken, daar is bestuur B&W en  Raad stront 
eigenwijs in al meer dan 25 jaar al mee bezig. Maar Bergen loopt nergens mee voorop, dat kunnen ze 
gewoon niet.  En alle ideeën de grond inboren, zonder enige besef.   

8.128 Emissievrij verkeer bevorderen. Kritischer kijken naar verkeersoverlast vwb geluid en uitstoot. 

8.129 energie besparend denken. 

8.130 Energie besparing 

8.131 Energie neutraal zijn moet het streven zijn 

8.132 energie via waterstof 

8.133 energiebesparing. 

8.134 Energieneutraal maken van woningen 

8.135 Energietransitie en biodiversiteit en andere woonvormen  

8.136 Energiezuinig leven en circulair leven bevorderen. 
Niet meegaan in landschapvervuilende windmolenprojecten en weilanden met zonnepanelen. 
Stimuleer de zonnepanelen op daken van platte gebouwen . Scholen, bollenschuren etc. 

8.137 energiezuinigheid 

8.138 Er is al gesteld in de visies dat gemeente bergen de meest duurzame badplaats wilde zijn bij 
2030..Daar is nog haast niets van te merken. Loop voorop in nieuwe technologieen. Ga praten met 
universiteiten om zelfrijdende bussen te testen in onze gemeente om een nieuw soort openbaar 
vervoer op te zetten. Oplossingen zitten in de toekomst de eertse stap daarnaar toe moet je nu zetten. 
Wacht niet af, help mee de toekomst te bouwen. durf eens iets nieuws te doen. 

8.139 er moeten betaalbare huizen komen voor jonge gezinnen komen zodat deze dorpen levendig blijven 
en blijven bestaan. 

8.140 Fietsen( ook elektrisch). Goede wandelpaden. 
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8.141 Fietsgemeente. 
Auto's weren uit de centra. 
Culturele leven  
Milieubewust beleid 
Geen 5G i.v.m.gezondheid van bewoners 

8.142 Fietsverkeer en zorgen voor parkeerplaats voor deze fietsen. 

8.143 Flex woningen, eigen ontwerp, op agrarisch terrein, dit mag voor 15 jaar en zou open gesteld moeten 
worden voor 'kinderen' die ouders in de gemeente hebben wonen en met zorg voor ouders zitten. 
Logeren in de te kleine seniorenwoning is onmogelijk. Een flex woning die een combi is van recreatie 
en zorg. Ben nu 43 jaar en nog steeds amper mogelijkheden om terug te keren in de gemeente. Deze 
doelgroep heeft sterke binding met de gemeente, geboortegrond, dat is een belangrijke onderschatte 
waarde. 

8.144 G5, snelle netwerk, co-creation Ans co-working spaces 

8.145 Gebruik van fiets. Meer fietspaden. Fietspaden verbreden, beter onderhouden, beter schoonhouden 
van blad en prioriteit bij zout strooien. Meer fietsen parkeergelegenheid. Betere fietsenrekken, niet 
met voorwiel, maar hogere rekken om fiets tegen aan te zetten.  

8.146 Gecombineerde (grote) rendebele sportparken voor de Egmonden zodat alle overige (kleine) 
voorzieningen plaats kunnen maken voor woningen/parkeergarages. 

8.147 Geef ruimte en mogelijkheden aan gezinnen, zodat Bergen op die manier weer kan verjongen. Bergen 
zal nooit goedkoop worden om te wonen, daarvoor is het te gewild en we hebben nu eenmaal een 
vrije marktwerking in Nederland. Het is een utopie te denken dat het bouwen van starterswoningen 
hiervoor de oplossing is. Hiermee geeft de gemeente simpelweg een paar ton cadeau aan bepaalde 
mensen. De huizen zullen binnen mum van tijd in waarde stijgen.  De oplossing moet worden gezocht 
in het aantrekken van jonge gezinnen vanuit Amsterdam die het hier WEL kunnen betalen EN die 
zorgen voor verjonging. 

8.148 Geen 

8.149 Geen 

8.150 Geen auto's meer in centrum Bergen.  

8.151 Geen bla bla verhalen cq verkiezings retoriek. Decennialang predikt met bouwen, bouwen en nog eens 
bouwen. Nul komma nul is er gerealiseerd  

8.152 Geen enkele. Te klein om trendsetter ye zijn of worden 

8.153 geen grote villa’s meer bouwen maar sociale woningbouw 

8.154 Geen idee 

8.155 Geen leegloop van de vaste bewoners en hun kinderen.  

8.156 Geen massa-toerisme 

8.157 Geen Trend zijn. Wees eigentijds zoals bergen altijd was. Dat is de reden waarom ze van het der 
kwamen. Bergen is een speciaal dorp waar iedereen zichzelf kan zijn.  

8.158 Geen uitbreiding  van de  woningbouw , wacht even af hoeveel woningen worden verkocht ivm 
beperking toeristime verhuur , ook met  het natuurlijk verloop , en de economische gevolgen  door de 
coronacrisis , , ook het verdwijnen van de internationale  school zal mensen doen verblijven  investeer 
niet in een toekomst die  op dit moment zeer onzeker is , maar roei met de riemen die er aankomen , 
en verbeter ipv vernieuwen ,  laat verhuur aan toerisme misschien tijdelijk toe , zodat de middenstand 
kan aansterken 

8.159 Geen, we zitten al zo in de schulden 

8.160 Gezamenlijke afvalinzameling: ondergronds ipv containers.  
Afval achter de AH (bergen) verbeteren zodat dit er niet zo rommelig uitziet. Bijvoorbeeld op een 
minder drukke plek in het dorp. 
Kinderboerderij, bijvoorbeeld gerund door verstandelijk beperkten, toegankelijk voor kinderen. 

8.161 gezonde leefomgeving 

8.162 glaskabelnetwerk 

8.163 Glasvezel 
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8.164 Glasvezel en verbondenheid....met de introductie van 5g gaan er meer antennes komen en dit moet 
pro-actief opgelost worden met bijvoorbeeld glasvezel. De rest kan de gemeente achterlopen. Voorop 
lopen kost altijd meer 

8.165 Glasvezel internet 

8.166 Glasvezelkabel  

8.167 Goede vertegenwoordiging van dorpen, de huidige vorm is slecht en heeft geen participatie van 
burgers (zoals Parel van Egmond en Hart voor Egmond: allemaal op eigen inzicht en niet breed 
gesteund). 
Behoud van jeugdige dorpelingen 

8.168 goedkope starterswoningen bouwen voor jongeren en gemengde (duur en goedkoop in 1 project) 
woningen in ouderenhofjes (50-plus) en nieuwe vorm zoeken voor zorgwoningen bij of rondom 
buurthuizen, zodat mensen ook bij toenemende immobiliteit actief betrokken kunnen worden bij het 
dorpsleven. 

8.169 Gratis openbaar vervoer van Alkmaar-Bergen- Bergen aan Zee en Alkmaar Egmond aan Zee. Nu 
Amsterdam overvol raakt moeten we zien te profiteren van het toerisme wat naar Bergen komt.. 
(tenslotte maar 34 min. met de trein naar Alkmaar en dan gratis openbaar vervoer naar Egmond en 
Bergen lijkt me super. 

8.170 Groei van alternatieven voor de auto: fiets, OV ,etc 

8.171 groen in de wijken 

8.172 Groen voorziening  

8.173 Groene energie op alle vlakken. Een energie neutraal dorp zou toch fantastisch zijn! 

8.174 Groene imago  

8.175 groenere energie 
inspelen op de vergrijzing 

8.176 Haal de natuur naar de dorpen of zelfs er voorbij.. het bos begint voor Schoorl, de duinen begingen al 
voor “de Hoef” en de bollen velden omarmen Egmond Binnen… 

8.177 Heel erg oppassen voor moderne trends en hypes !! 

8.178 Hele dorp 30 km per uur. Vanaf de gemeentegrenzen. Scooters en aangedreven fietsen op de rijweg. 
Makkelijk te handhaven en veilig voor iedereen. 

8.179 Hele dorp max 30.  
Bergen heeft een unieke naam, koester de combinatie natuur, groen, wonen, recreatie, horeca en 
winkelaanbod.  
Geen lelijke appartementen in het centrum.  

8.180 Het aantrekkelijker maken van de dorps centra 

8.181 Het aantrekkelijker maken van het dorp,voor zowel de bewoners als de toeristen. 

8.182 Het autovrij maken van in elk geval het dorpscentrum van Bergen. Kijk hoe Amsterdam op dit moment 
grachten e.d. volkomen autovrij maakt. Ruim baan voor de voetganger end e fietser en het openbaar 
vervoer. Fantastisch! Pionierswerk! 

8.183 Het beschikbaar maken van snelle connectiviteit zoals glasvezel of 5G 

8.184 Het bevorderen van duurzaamheid, met name ook de biologische landbouw en veeteelt. 

8.185 Het centrum van het dorp autovrij of autoluw maken. 

8.186 Het dorp "groen" maken. 

8.187 Het dorpscentrum autovrij maken 

8.188 Het gaat erom dat we binnen de gemeente met plezier wonen en dit vindt ik belangrijker dan voorop 
lopen. 

8.189 Het planten van bomen!!!!!! 

8.190 het tegengaan van 2e woning bezit voor verhuur.sociale huurwoningen bouwen alleen voor inwoners 
uit de gemeente bergen,desnoods door het oprichten van een eigen woningbouw vereniging 

8.191 Het tegengaan van airbnb-achtige verhuur. Toeristen blijven welkom in hotels, pensions en campings. 
Woningen moeten beschikbaar blijven voor 'gewone' bewoning. 

8.192 het tegengaan van ontbossing! 
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8.193 Het verbieden van een 2 e recreatiewoning aan niet Bergenaren  

8.194 Het verduurzamen van de (oudere) woningen met de mogelijkheid aan te sluiten op een warmtenet. 
Het stimuleren van gebruik van andere vervoermiddelen dan de auto. 
Het scheiden van afvalstromen. 

8.195 Het zou fantastisch zijn als de gemeente meer begrip heeft voor Airbnb en vergelijkbare 
woningdeelplatforms. Dit is een moderne ontwikkeling die toerisme meer spreidt door de gemeente 
heen.  
Tevens helpt dit veel inwoners om mee te profiteren van toerisme en zo te herstellen van de 
economisch zware tijden waar we ons nu voor langere tijd in gaan bevinden. 

8.196 Huisvesting voor ‘eigen’ jongeren sterk verbeteren en stimuleren de jeugd behouden en voorkomen 
dat deze weg trekt naar elders. Verenigingsleven behouden en meer faciliteren.   

8.197 Huisvesting voor jongeren uit de gemeente 

8.198 Huisvesting voor ouderen dichtbij de kernen en voor jongeren naar de rand van de dorpen. Zorgen 
voor betere verkeersdoorstroming in de kernen, voetgangers faciliteiten (met name tbv rollators, 
scootmobielen en kinderwagens, rolstoelen etc). Aanpassing fietspaden en verordenen dat brommers 
tot 25km ook op de openbare weg rijden in en tussen de dorpen. Fietststal faciliteiten uitbreiden, 
communicatie met en naar de burger verbeteren, orde op zaken stellen binnen het gemeentelijk 
apparaat (inclusief B&W). Er dient een gemeentelijke krant die bij iedereen in huis komt (voorbeeld 
Merelhof in Bergen. Al tijden geen krant meer) want lang niet iedereen in de gemeente Bergen heeft 
toegang tot het internet en/of de vaardigheid om met dit soort zaken om te gaan.  

8.199 Huizen Bouwen 

8.200 Ik vind woodlands echt een toevoeging voor de zomer. Ook taverne open air afgelopen jaar was een 
groot feest. Vlakbij (Alkmaar CBR terrein) hebben we nu ieder jaar Devotion, ook super leuk wat veel 
mensen uit de hele kop van Noord Holland trekt. Dus misschien nog een leuk festival voor iedereen 
met verschillende muziek stijlen. 

8.201 Ik zou het toejuichen als de gemeente in de Voorstraat te Egmond of aan het Plein in Bergen kleine 
loketten opent en het gemeentehuis zelf sluit met publieksfunctie. Dichtbij de burger staan, ook 
letterlijk, zorgt ervoor dat je ook sneller zaken hoort en zelf ziet. Met een schuin oog op de BUCH denk 
ik dat deze vorm van dienstverlening ervoor zorgt dat de burger de gemeente toch dichterbij ziet 
komen.  

8.202 In het buitengebied BenB ook toestaan in bestaande bijgebouwen.  BenB alleen maar toestaan in eigen 
woning heeft in de woonkernen wel zin vanwege eventuele overlast in de tuin maar in het 
buitengebied is die noodzaak er niet.  Heel veel gemeentes geven die vrijheid al en gezien wij een 
toeristische gemeente zijn past dat in het beleid.  

8.203 Inbreiplekken opzoeken en bouwen voor starters en ouderen. 

8.204 Innovatief onderwijs, meer natuurlijke speeltuinen, kwalitatieve winkels ipv rotzooi winkels en 
toeristenwinkels. 

8.205 Innovatieve woonoplossingen en parkeeroplossingen 

8.206 inwoners voorop stellen, eigenaarschap van inwoners en niet van projectontwikkelaars. 
Participatie in optima forma. 

8.207 Inzetten op gebruik van fiets voor lokale activiteiten door fietsstraten waar auto's 'te gast' zijn.  
Beperken van mogelijkheid om als toerist met auto of motoren (zeker grotere groepen) te touren langs 
de duinrand. 
Promoot Bergen - Schoorl - Groet als het 'natuurgeniet gebied van Noord-Holland'. 

8.208 Jongeren binnen halen en behouden. 

8.209 Jongeren en gezinnen blijven aantrekken - dit om balans te bieden in vergrijzingsgolf.  

8.210 Juist niet willen groeien "om de groei" 

8.211 Keuze maken Voorde kunst en natuur recreatie.  

8.212 kleine appartementen voor jongeren 
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8.213 Kleine Voedselbossen en groenstroken diversiteit in aanplanting. Veel meer groenstroken met 
bijenaanplant.. 
Starten met wormen hotels  
overal in woonwijken in de gemeente,zodat bewoners daar zelf gvt kunnen brengen en compost 
kunnen oogsten. Zie voorbeelden in Amsterdam. 
Niet meer toestaan dat er niet biologische nieuwe stallen of niet biologische veehouders en 
landbouwers starten in onze gemeente. De bestaande boeren meer dwingend begeleiden en 
financieel ondersteunen naar biologisch bedrijf. Zie ideeën Jan Terlouw over hoe dat zou kunnen.. 

8.214 Kleine woningen voor oudere en starters 

8.215 Kleiner bouwen Tinyhouse en meer samenkomstplekken voor inwoners om te bewegen buiten/ 
binnen en samen te komen. Omnisport plekje  

8.216 Kleinschalig blijven, autoverkeer ontmoedigen door 30 km zone uitbreiden 

8.217 Kleinschalige landbouw 
Een plek of plekken aanwijzen voor de duurzame Tiny houses 
Jongeren serieus nemen. Regelmatig terugkerende inloopvergaderingen organiseren met de 
jongerenwerkers om te signaleren wat er speelt en samen acties te ondernemen. 

8.218 kleinschaligheid van winkels, dus geen winkelketens  

8.219 Kleinschaligheid.  

8.220 Klimaataanpassingen. 
Terugdringen autoverkeer. Het moet niet vanzelfsprekend zijn om je auto te pakken. 

8.221 Klimaatadaptatie van de openbare ruimte en van gebouwen en infrastructuur. Stimuleren van gebruik 
en opwek van duurzame energie, bijvoorbeeld zonnepanelen in de fietspaden en op zo veel mogelijk 
daken. Beperk windmolens tot de echte grootschalige open cultuurlandschappen (dus de polders, 
waar de invloed van de mens op landschap toch al zo groot is). Stimuleren van inwoners om 
verduurzamingsmaatregelen te treffen. Denk na over de waterproblematiek; bijvoorbeeld gebruik van 
grijs water in de huishoudens (bij nieuwbouw maar ook bestaand). Stimuleer duurzame landbouw en 
lokale productie-consumptie-ketens! 

8.222 Klimaatbestendigheid 
Duurzame deelauto’s 

8.223 Klimaatneutraal worden 

8.224 Klimaatneutraalheid 

8.225 Klimaatverandering, zeker gezien de ligging van Bergen. Ik vind het van groot belang dat ook de 
volgende generaties nog van dit mooie dorp en de natuur kunnen genieten, en dat de omgeving nog 
even schoon en leefbaar is als nu. 

8.226 Knarrenhof 

8.227 laadpalen voor elektrische auto's bij het strand of in ondergrondse parkeergarages 

8.228 Laagbouw en geen flats 

8.229 Langzaam Openbaar vervoer met elektrische bus. In de zomer open tram of bus. 

8.230 Led verlichting op straat.  

8.231 Leuk winkel gebied met meerdere zaken onder een dak b.v. een soort kas met veel groen binnenin. 

8.232 Lokale implementatie van het klimaatakkoord door bijv: 
Duurzaam bouwen:  Huizen worden regelmatig grondig gerenoveerd of geheel vervangen. Simuleer 
dat dat maximaal duurzaam gebeurt en in de betreffende kern passende stijl (leg dit vast in een 
stijlboek) 
Stimuleer fietsen en wandelen: geef fietsers en groen meer ruimte door wegen eenrichtingsverkeer 
voor auto's te maken. Geef elke weg een wandelpad (een grindpad is voldoende, rollatorbreed) 
Behoud en plant laanbomen en stimuleer om ook op eigen erf bomen te laten staan of aan te planten.  
Gebrek aan zon mag nooit een argument zijn om een boom te kappen.   
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8.233 Luxere appartement voor oudere met goede voorzieningen in en om het Centrum bouwen in oude stijl 
mag ook 4-5 verdiepingen hoog hierdoor komt er ook doorstroom de ouderen die er wonen verkopen 
hun huis gaan naar de appartementen en het Centrum blijft leefbaar ook doorde weeks . Je krijgt een 
grotere mix van jonge en oudere mensen  

8.234 Luxere woningen. 

8.235 Maatregelen ten aanzien van het milieu 

8.236 Mee doen en een "parkrun" organieseerden in omgeeving Bergen. 
Meer informatie: parkrun.co.nl 
Gehistreren via Nederland@parkrun.com 

8.237 Meer aandacht aan sport  voor jeugd door middel van bijvoorbeeld actiever mee helpen met realisatie 
van  nieuwe MTB parcour . 

8.238 meer bebouwing voor de jeugd zodat zij in de dorpen blijven wonen en de gemeente niet vergrijst 

8.239 Meer biodiversiteit en openbare groententuinen bijv ontwikkelen (voedselbossen).  

8.240 Meer fietsvriendelijk, meer fietsparkeerplekken 

8.241 Meer gebruik maken van pensionado's voor het doen van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld vervoer 
ouderen naar een voorziening die niet in het eigen woongebied is, denk aan een zwembad of 
bibliotheek. 

8.242 meer groen en bomen, en auto's weren uit het centrum. er zouden parkeerplaatsen bij de rand van 
het dorp kunnen komen met openbaar vervoer naar het centrum.  

8.243 Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s in wijken 

8.244 Meer ruimte voor fietsers/wandelaars, minder ruimte voor auto's. Stimuleren van boodschappen doen 
op de fiets. meer fietsenrekken, minder parkeerplekken voor auto's; geen nwe parkeergarages (heeft 
aanzuigende werking) 
Zorg voor transfer naar de kust vanaf de rand van Bergen naar zee (kustbus); autoverkeer actief weren 
(hoe alle straten in de kustplaatsen zijn volgestouwd met auto's (vooral in de zomer) is stuitend, laat 
alle jonge, gezonde mensen gewoon op de fiets/met de bus komen) 
Meer kleine middenstand, geen nieuwe grote supermarkten; meer diversiteit in winkelaanbod 
Geluidsniveau evenementen in de gaten houden 
Tegeltax oid 

8.245 Meer speelplekken voor kinderen 

8.246 Meer sport faciliteiten voor de inwoners  

8.247 Meer subsidies voor duurzaamheid (energie) voor de bewoners. 
Hogere percentages Onroerend goed belasting voor woningen boven de € 400000.- 
Indien de vermogende mensen meer betalen komt dat ook naar hen zelf terug. 

8.248 Meer zonneweides aanbieden. Op mijn dak kunnen namelijk niet afdoende zonnepanelen, zorgen dat 
gasleidingen kunnen verdwijnen, daken voorzien van groen, niet fietspaden uitbreiden er zijn er 
genoeg wel onderhouden alsook de wegen voor auto's.  

8.249 Meerdere vormen van woningbouw en stimuleer burgerinitiatieven  

8.250 Meewerken aan de initiatieven voor de nieuwbouwplannen van Nassau-Monsmarem-Maurits en 
Eyssenstein in Bergen aan Zee. Her aanzien van Bergen aan Zee is heel hard achteruitgegaan de laatste 
20 jaar en een nieuwe impuls is nodig. De z.g. "verontruste bewoners" zijn ziende blind! Snel ruim 
baan voor de initiatiefnemers!!!!!! 

8.251 Mensen laten luisteren naar De Stilte!  

8.252 Met geen enkele trend, zie vorige opmerking 

8.253 Met het vergroenen, qua planten en bomen, maar ook qua verduurzaming. Bijvoorbeeld het gebruik 
van warmtepompen. 
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8.254 Met veilig kunnen lopen op de wegen. Mensen met een rollator of met een scootmobiel rollen van de 
Natteweg af. Ook is de oversteek van de Natteweg over de Koninginneweg onveilig. Automobilisten 
die richtingnSchoorl rijden, denken dat de weg na de rotonde nog voorrangsweg is. Ze rijden te hard 
en geven geen voorrang aan verkeer komende van rechts. Overstekende voetgangers en fietsers 
worden genegeerd. Bewoners van de Marke en leerlingen van de scholen aan het Zakedijkje gebruiken 
deze kruising heel veel.  

8.255 Milieuvriendelijke maatregelen , betere afvalscheiding, meer aandacht voor hun bewoners in de 
buitengebieden . 

8.256 Millieu 

8.257 Minder bouwen.  

8.258 minder vernieuwing en blijven bij authentieke dorps gevoel 

8.259 Misschien de dorpskern autovrij maken. Rond de Ruïnekerk had allang moeten gebeuren.... Verder 
parkeergarages bij de dorpskernen Bergen, Egmond en Schoorl, en die dan niet te duur maken. 

8.260 Mobiliteit 

8.261 Mooi met een rijke uitstraling moet het centrum worden in Bergen. Dagjes toeristen met fiets naar 
Bergen. Auto’s ontmoedigen.  

8.262 n.v.t 

8.263 Natuur en milieu 

8.264 natuur en milieu 

8.265 Natuurbehoud en duurzaamheid. 

8.266 Natuurbehoud herstel en uitbreiding 

8.267 Natuurhistorisch museum 

8.268 Nergens mee. De gemeente moet haar kerntaken goed vervullen en zich niet verliezen in luchtfietserij 
mbt allerlei trends. De meeste trends waaien weer over 

8.269 Nergens voorop lopen 
Houden van verstilling en eigen karakter. Geloven in eigen aantrekkingskracht 

8.270 Niet alle grond laten opkopen door grote bedrijven, zoals Landal. Laat ons uniek blijven! 

8.271 Niet meer toestaan dat projectontwikkelaars campings en andere gebouwen met bijbehorende grond 
opkopen. Dat kan beter bebouwd worden voor mensen uit de gemeente. Er komen steeds meer van 
die parken en is alleen voor de rijken. Liever de ouderwetse camping terug voor de mensen met een 
klein budget en kleinere woningen voor de jongere en oudere in plaats van dure appartementen 
complexen die alleen maar weer voor de rijken die van buitenaf komen.  

8.272 niets 

8.273 Nieuwbouwwoningen geschikt maken voor grote en/of kleine huishoudens, kunnen variëren  

8.274 Nieuwe vorm van toerisme  

8.275 November tm februari vrij parkeren in Schoorl.We zijn 1 gemeente! 

8.276 Omleiding regelen van Voorweg /Heereweg.ontsluiting  door de polder.Veel te veel verkeer.Uitstoot is 
te erg.Om de paar dagen houtwerk aan geslagen met fijnstof.grote belasting voor de huizen en 
bewoners.Motoren racen in het weekend voorbij.Overlast qwa geluid en uitstoot. 

8.277 Ondergronds parkeren,  

8.278 ondergrondse parkeerterreinen, parkeerterreinen buiten het dorp voor strandbezoek 

8.279 ondersteunen mantelzorg 

8.280 Ontwikkelen ondergrondse parkeergarage(s) cq transferium 

8.281 Openbare toiletten 

8.282 Openheid en verantwoordelijkheid, eerlijkheid, communicatie  

8.283 Oplaad palen voor elektrisch vervoer 

8.284 Oplaadpunten voor auto en fiets 
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8.285 Ouderen die langer thuis (moeten) blijven wonen 

8.286 Ouderen willen best verhuizen uit hun gehuurde eengezinswoning ( - die vaak te groot geworden is), 
maar worden belemmerd door veel hogere huur en grote verhuiskosten wanneer ze verhuizen naar 
een appartement oid. Kom deze mensen tegemoet en er zullen meer eengezinswoningen vrijkomen 
voor jonge gezinnen. 

8.287 P&R maken om strandgangers te accomoderen 

8.288 Parkeer terrein voor de auto’s van de verblijf toeristen. Zodat al deze plaatsen die in de kernen vrij 
komen voor de bewoners en soms overdag voor de dagtoeristen! Die s avonds weer weg zijn. 
En extra parkeerinkomsten genereren voor de gemeente 

8.289 Parkeergarages onder het duin 

8.290 Parkeergelegenheid 

8.291 Parkeerplaatsen buiten de dorpen en gebruik maken van leenfietsen of huurfietsen.... 

8.292 Parkeerruimte buiten de dorpskernen, openbaar vervoer verbeteren ( zoals voorheen gebruikelijk was, 
dus groter rayon en bv. in Egmond aan den Hoef door de wijken en niet alleen langs de rand aan de 
Hoeverweg) maak een standpunt tegen Connexxion, maar dan ook vervoer van de P-plaatsen naar het 
strand. Groenvoorzieningen in de Egmonden verbeteren. 

8.293 Particuliere verhuur beperken, opdat de professionele horeca zich optimaal kan ontwikkelen 

8.294 Plaats waterpalen in de natuurgebieden.  

8.295 Plastic afval en natuur en kunst/creativiteit  

8.296 Probeer autobezit te beperken en openbaar vervoer te verbeteren. Geen wegverbredingen meer. Dit 
dorp is niet gebouwd voor snelverkeer, houdt dat vast en bouw het uit.  
Stimuleer de omzetting naar circulair grondgebruik, vooral bij bedrijfsbeëinigingen/veranderingen van 
agrariërs.  Probeer de trend te keren van steeds zwaarder landbouwverkeer, kleinere trekkers bv. 

8.297 Probeer het dorpse karakter te handhaven. Geen grote evenementen. Laat dat over aan de grote stad 
in de buurt. 
loop dus voorop in het klein houden. 

8.298 Regelgeving omtrent woonvormen versoepelen zodat je flexibeler op de toekomst kunt bouwen. 

8.299 regeling vrachtvervoer 

8.300 Ruimte voor bewoning buiten bebouwde kom zonder aansluiting op voorzieningen. Tiny Houses. 
Earthships. Leven met de natuur. Zelfvoorziening stimulerend. hiermee komen bestaande woningen 
weer beschikbaar voor woningzoekenden.  Zorg voor meer groen, meer bomen en struiken. plant fruit 
en kruiden n de wijken en informeer/ enthousiastmeer de bewoners om te plukken uit de 
gemeentelijke groenstroken 
Agrarische weide landschap durven loslaten. Agrarische bedrijven ook voedergewassen laten telen en 
wisselteelt laten toepassen. voorkomt import van voer. bespaart CO2 uitstoot, zorgt voor diversiteit in 
het landschap. 

8.301 Ruimte voor bewoning buiten bebouwde kom zonder aansluiting op voorzieningen. Tiny Houses. 
Earthships. Leven met de natuur. Zelfvoorziening stimulerend. hiermee komen bestaande woningen 
weer beschikbaar voor woningzoekenden.  Zorg voor meer groen, meer bomen en struiken. plant fruit 
en kruiden n de wijken en informeer/ enthousiastmeer de bewoners om te plukken uit de 
gemeentelijke groenstroken 
Agrarische weide landschap durven loslaten. Agrarische bedrijven ook voedergewassen laten telen en 
wisselteelt laten toepassen. voorkomt import van voer. bespaart CO2 uitstoot, zorgt voor diversiteit in 
het landschap. 

8.302 Rustig kunnen recreëren. Geen massa! 

8.303 Scheiden huisvuil; plastic etc. ophalen in grijze bak en restafval zelf wegbrengen naar ondergrondse 
containers. 

8.304 Scheiden van afval, energiecentrale  
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8.305 Scheiden van toerisme en sport. Geen mtb op wandelpaden, geen paarden buiten de ruiterpaden 

8.306 Slim wonen (generatiewoningen) 

8.307 Snelle veilige fietspaden of fietssnelwegen tussen Bergen en andere gemeentes en steden (denk tot 
aan Zaandam), voor snelle (elektrische) fietsers en snorfietsen. 
Betere verbinding tussen Alkmaar station en Bergen, Schoorl (tram?). 

8.308 Sociaal en echt duurzaam ondernemen. Ruimte voor biologische initiatieven, kringlooplandbouw met 
eventueel toeristische/educatieve functie.  
Nadruk op lokaal (biologisch)   
produceren, horeca welke nauw samenwerkt met lokale voedselproducenten/ondernemers.  

8.309 sociale netwerken  

8.310 Sport, gezondheid en recreatie 

8.311 Sporten in combinatie met natuurbeleving.  

8.312 sportparkjes waar jong en oud elkaar ontmoeten kan 

8.313 Stadsvernieuwing. In Bergen aan Zee en in Bergen Binnen. Afschuwelijk hoe doe kernen degenereren 
en verpauperen 

8.314 stimuleren biodiversiteit 

8.315 Stimuleren elektrisch openbaar vervoer  

8.316 Stimuleren en mogelijk maken van kringlooplandbouw, duurzame landbouw, biodiversiteit vergroten 
in polderlandschap. 

8.317 Stimuleren kleine windmolens, bijv windwokkels, particulieren in buiten gebied. 

8.318 Stimuleren van beweging. Dus het aanleggen van wandel en fietsroutes, Dit zonder het ecosysteem 
(te) zwaar te belasten. 

8.319 Stimuleren van nieuwe woonvormen. Gemeente Bergen staat bekend om zijn passieve houding 
omtrent ontwikkelingen op woongebied. Door voorop te lopen met vormen als CPO's, tiny houses, 
appartementen etc creëert met een mooie dynamiek waar energiezuinige maatregelen zeer goed in 
kunnen worden toegepast 

8.320 Stimuleren van thuis werken en zorgen dat faciliteiten voorop lopen wat betreft digitale samenleving 

8.321 Stimulering zonne-energie;  Beter ICT netwerk (Glasvezel voor alle woningen) 

8.322 Stop met sociale woningbouw, want dat is uiteindelijk contra productief op alle vlakken.  

8.323 Stoppen met bomen kappen en bomen gaan aanplanten !   
Inspraak over de absurde hoeveelheid vliegbewegingen boven het dorps centrum Bergen, waardoor 
niet alleen sterke toename geluidsoverlast ‘s nachts en ‘s ochtends maar ook luchtvervuiling boven de 
dorpen, kust en natuur gebieden door uitstoot CO2 , ultra fijnstof en stikstofdioxide waardoor tevens 
verzuring natuur gebieden ontstaan.  
Lang parkeren aan de rand van het dorp i.p.v. in het centrum wat nu zware overlast veroorzaakt  voor 
de inwoners van Bergen centrum. 
Bevoorrading supermarkten met kleinere en schonere vrachtwagens. 
Meer en vaker bus diensten met o.a. betere trein aansluitingen. Dit is nu echt demotiverend waardoor 
mensen gedwongen worden om zich per auto te vervoeren Dit van Alkmaar-Bergen visa versa maar 
ook van Bergen naar Bergen aan zee of van Bergen naar Egmond of Schoorl visa versa. 
Als gemeente naar de inwoners toekomen en vooral luisteren en realiseren wat de inwoners willen en 
nodig hebben. 
Woonvormen realiseren waar nu vraag naar is juist nu er meer inwoners ouder worden en er geen 
voldoende zorg gegeven en gecreeerd kan worden vanuit de overheid. Tevens woningen met atelier 
en/of winkel bouwen wat economischer is en ‘n bust geeft aan kleine middenstanders en kunstenaars 
in dit dorp. 
Beter georganiseerde gescheiden containers voor papier en plastic in Bergen. 
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8.324 Subsidies aan landbouwbedrijven om biologische weg in te slaan en te helpen met anders omgaan met 
stikstof (ivp boetes) Dit geld ook voor aannemers in ZZP-ers in de bouw. Meedenken, aanreiken van 
milieu-bewuste en duurzame materialen en manieren van werken.  
Vuilafval scheiding 
Stimuleren van burgerinitiatieven zoals deze enquete en dorpsverenigingen. 

8.325 Tegen houden van omgevingslawaai. Motoren , vliegtuigen.  
Gemeente moet gaan staan voor Rust, ruimte ( natuur en dan pas mens) rein (schoon) 

8.326 Tegengaan Airbnb en dergelijke! 
Parkeerbeleid in de wijken! Parkeren voor bewoners en hun gasten, niet voor de auto‘s van Airbnb en 
Pensions die de dure parkeervergunning niet meer afnemen.  

8.327 Terugdringen van het verkeer.  

8.328 Tiny houses of andere creatieve manieren van woningbouw toepassingen. Bijv containerwoningen die 
door kunstenaars zijn 'opgeleukt'.  

8.329 Tiny Houses voor wie dat wil . Permanent en tijdelijk . Supergoed voor de doorstroming en helemaal 
van deze tijd .  

8.330 Tiny houses, eigen windmolens voor de energie die we verbruiken 

8.331 Tiny houses, laat mensen dat proberen, geef mensen de kans om een soort commune op te richten en 
wees flexibel in het aanpassen van bestemmingsplannen. Denk mee, ook bij agrarische percelen. 
Hetzelfde geldt voor paardenhouderij (of andere dieren), geef daar ruimte om voor dieren een 
fatsoenlijke leefomgeving te creëren. Neem een voorbeeld aan gemeente Hollands Kroon wat dat 
betreft.  

8.332 Tiny houses. Of ( betaalbare!) kavels waar kleine/tiny houses ook vast neergezet kunnen worden 

8.333 Tiny huisjes, woonhofjes, drinkwater fonteintjes bij de fiets en wandelroutes, ondergrondse 
afvalcontainers.Plaatsen waar bootjes en tractoren geparkeerd of gestald kunnen worden. Caravans en 
campers hebben ook vaste stallingen.... 

8.334 Tinyhouses , duurzaam gebouwd met kleine footprint zou een plek moeten krijgen zowel in Egmond, 
Bergen en Groet .  

8.335 Toenemende vergrijzing vergt extra inzet in de vorm van de bouw van meer kleinere woningen, 
woonvormen met of zonder zorg op maat.  Denk aan Knarrenhof-beweging. Bij voorkeur in de 
dorpskernen, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig boodschappen kunnen doen bijvoorbeeld.   

8.336 Toerisme 2.0. Dat zijn authentiek belevingen. Dus geen lelijke stranden maar bijzondere strand horeca. 
Enz. 

8.337 Toerisme, horeca, winkeliers en ondernemers omarmen... ook huiseigenaren die verhuren (recreatief 
en 2de woningen): dat zijn ondernemende mensen, die geen beroep doen op de overheid, maar zelf 
hun broek en die van vele anderen omhoog houden. 

8.338 Transferia voor auto's op drukke dagen. 
Beschermen typische bebouwing in de dorpen. 
Gemeentelijke info ontsluiten via meerdere kaartlagen. Bijvoorbeeld 
Vergunningsaanvragen bekijken op digitale kaart en niet alleen in regels tekst 
Waar is wat te doen etc. 
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8.339 Transferium nabij afsplitsing N9 aan Schoorlse kant erbij. Op een plek waar er geen omwonenden er 
last van hebben. Zonnetrein erbij die af - en aan naar de Klimduin (met draaicirkel) rijdt. Mag best 
rendabel gerund worden dus kaartjes verkopen. Alleen toegang met auto richting het dorp in het 
weekend en vakantieperiodes als je of inwoner bent, over mindervalide pas beschikt of via App 
aangemeld bezoek van inwoner bent. Kerkpad van Omloop richting centrum. Poel met duinkwel voor 
amfibieen, bankjes, met invaliden/rollator vriendelijke toegangshekjes. Een pad vanuit Klein 
Zwitserland (met zebrapad ervoor) om omheind tuintje met historische fruithoogstambomen heen 
richting kerk. Misschien daar minirotonde m.b.t vaart minderen ingang parkeerplaats Klein 
Zwitserland. Omloop zelf auto te gast gebied zodat wandelaars, scholieren en fietsers van en naar 
vakantieparken en Scorlewald veilig kunnen verplaatsen. Woonhofjes met gezamenlijke tuin voor 
gemixt wonen ouderen en jongeren met kleinere portemonnee bv langs Duinweg bij garage Boots 
(vervangen of grondig aanpassen), in Klein Zwitserland (behouden, centrale ruimte kleinschalig 
cafeetje met terrasje zie historische foto) en als daartussen iets opkoopbaar wordt in dezelfde stijl (zie 
Hofjes Alkmaar, Haarlem voor inspiratie). Een auto per huishouden extra auto alleen op transferium. 
Ook transferium achter oude zwembad voor bewoners Tiny houses. Tiny houses voor eigen jongeren 
eerst daarna pas breder aanbieden, gemeente eigenaar grond, natuurlijke omgeving herstel met 
inheemse bomen, eigenaren huisjes die simpele duurzame levenstijl ambiëren. Daarbij hoort ook 
eventueel overstappen op de fiets. Tiny houses dus woningen i.p.v. Landal park op locatie camping 
Bregman. Andere optie is extra afslag van A9 en daar achter Bregman een transferium creëren. Mag 
niet met auto aan de duinkant uit. Dat ook meteen wijzigen voor Bergen Buiten. Kijken of je nabij 
Schoorlse zeeweg vakantielocatie niet met al verkochte recreatiepercelen kan schuiven en daar een 
rijtje bejaarden/of gemengd wonen woningen creëren. 

8.340 Transparante digitale participatie met inwoners,  per onderwerp/vraagstuk/beslissingsstuk .  
Individueel inwonersbelang vertegenwoordigen, door op voorhand  compensatie overeen te 
komen,zodra individuele inwoners geconfronteerd worden met een voor hen nadelige beslissing, door 
de beslissende /faciliterende gemeente.  

8.341 Trends van nu zijn nutteloos voor een visie 2050. Wel kan de gemeente natuur een nog belangrijker 
onderdeel van de visie laten zijn. Transformeer bedrijventerreinen en landbouwgebieden naar 
natuurgebieden. Geef de natuur meer kans en ruimte in plaats van minder. Laat zien dat gemeente 
Bergen haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om een schone en leefbare omgeving en niet 
zwicht voor invloeden die enkel uit zijn op financiële winst. (Bouw niet meer, maar haal juist 
bebouwing weg!)  

8.342 Tuurlijk  

8.343 Uitbreiding van duurzame woon gelegenheid ook in de randgebieden van dorpen.  

8.344 Van belang is een visie te hebben hoe de verkeersstromen zich zullen ontwikkelen. Door een 
aanzienlijke woningbouw in de regio H'waard en Alkmaar is de verwachting dat in de toekomst veel 
dagtoeristen m.n. de kern Bergen zullen bezoeken. Van groot belang is dat tijdig maatregelen worden 
getroffen voor bv. een ondergrondse parkeergarage aan de rand van het centrum. En wel zodanig dat 
de auto wordt geparkeerd vóór het centrum en niet het centrum eerst wordt doorgereden om een 
parkeerplaats te zoeken! 

8.345 Veel meer betaal woningen voor jongeren, zodat zij voor 'natuurlijke  instroming' zorgen. Dit komt alle 
sectoren ten goede. 

8.346 Veiligheid, vooral voor ouderen 

8.347 Verbieden van kachels, open haarden en barbeques ten faveure van klimaat en COPD patiënten. 

8.348 Verduurzamen agrarische bedrijven en particuliere woningen energie neutraal 
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8.349 Verduurzamen van de woningen en bedrijven. Ruimte voor electrische auto’s en deelauto’s kan een 
uitkomst zijn voor vele bewoners die geen auto kunnen betalen en waar het OV onder de maat is. Ga 
in gesprek met de agrariers. Kijk of zij steun nodig hebben om te verduurzamen of te verbreden. 
Omschakelen naar biologische teelt &/of toevoegen van kleinschalig nevenactiviteiten kunnen wellicht 
beter georganiseerd worden met steun van/in overleg met de gemeente. 

8.350 Verduurzamen, behoud van groen. 
Parkeergarages wel in dorpskern, niet bij het strand 

8.351 Verduurzamen. Moderne, vernieuwende architectuur. GEEN grootschalig toerisme. Geen 
recreatieparken meer. Het moet ook leuk blijven voor mensen die in Schoorl wonen. 

8.352 Verduurzaming 

8.353 Verduurzaming vervoer. Dus geen extra parkeergarages ook niet onder hotels. Transferia met 
afdoende openbaar vervoer en experiment met bepaalde vormen van autonoom transport.  

8.354 Verduurzaming woningen en bedrijven 

8.355 vergroenen, parkeergeld afschaffen.  

8.356 Vergroening en bevorderen duurzaamheid 

8.357 Vergroening en moderne mobiliteit.  

8.358 vergroening van het dorp, anti-kap beleid 

8.359 vergroening, biologisch, zelfvoorzienend, voedselbos 

8.360 Verkeersluw maken vd de gemeente 

8.361 Verlaag de veel te hoge 'parkeernorm': één auto per huishouden is meer dan voldoende. Er zijn steeds 
meer mensen zonder auto. Neem dat b.v. als uitgangspunt voor de nieuwbouw op het Berdosterrein. 
Stel overal in de bebouwde kommen een maximum-snelheid van 30 kilometer in (zie Heiloo). 
Bevorder renovatie i.p.v. sloop, desgewenst met stimuleringssubsidies. 
Geef een goed voorbeeld door een groene openbare ruimte te stimuleren ('Bergense bermen' zonder 
verharding). 

8.362 Verlaag de veel te hoge 'parkeernorm': één auto per huishouden is meer dan voldoende. Er zijn steeds 
meer mensen zonder auto. Neem dat b.v. als uitgangspunt voor de nieuwbouw op het Berdosterrein. 
Stel overal in de bebouwde kommen een maximum-snelheid van 30 kilometer in (zie Heiloo). 
Bevorder renovatie i.p.v. sloop, desgewenst met stimuleringssubsidies. 
Geef een goed voorbeeld door een groene openbare ruimte te stimuleren ('Bergense bermen' zonder 
verharding). 

8.363 Verminderen toeristisch auto- en motorgebruik, stimuleren duurzame energie. 

8.364 Vernieuwen/opknappen centrum Schoorl en Bergen met mooie architectuur en kunst. Ruimte voor 
kleinere winkels en kwalitatief goede horeca , anders dan de grote ketens als Aldi, kruidvat etc. en 
grote brasserieën. 

8.365 Voorop is wat sterk maar terughoudendheid met bomenkap huizenbouw in de duurdere sector en het 
realiseren van onopvallende  zonnepaneel parkjes zou mooi zijn  . 

8.366 Voorop lopen niet nodig. 

8.367 voorziening treffen voor elektrische auto, fietsen. Toerisme blijven aantrekken.  

8.368 Voorzieningen voor de 5-17 jarigen, er is NIETS in Schoorl 

8.369 Wat betreft het parkeerprobleem in Egmond: dit probleem wordt niet gecreëerd door de 
dagjesmensen maar door de inwoners zelf die extra parkeergelegenheid nodig hebben voor de 
zomerwoningen. Durf hier iets aan te doen. (Bijv een maximum aantal vergunningen per huishouden). 

8.370 Waterstof via het bestaande gasleidingsnetwerk en zsm, want dat is duurzaam en hebben de 
windmolens voor de kust ook voor ons echt zin.  
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8.371 we hoeven niet voorop te lopen, leer van andere, grotere kustgemeenten wat werkt en niet werkt 

8.372 Weet ik zo niet. 

8.373 Weet niet. 

8.374 Weg door de polder naar Bergen aan Zee, zodat de verkeersdruk in het dorp minder wordt. 

8.375 Weren van (oude) Vervuilende (diesel) auto's (ook nostalgische campers), tevens weren van teveel 
lawaai makende motoren  

8.376 -werk en uitgaansgelegenheden voor jongeren, criminaliteit onder jongeren stijgt en dat komt uit 
verveling. 

8.377 Werken vanuit een model van kwaliteitsborging. Jaarlijks evalueren en verbeteren in kleine stapjes. 
Niet meehollen in iedere hype.  

8.378 wij zien er op toe dat 30 km ook 30 km is, de politie handhaaft dit landelijk niet, laat bergen daar. nu 
eens koploper in worden. drempels leuk maar die zouden we niet nodig hebben (scheelt geld) omdat 
we strak handhaven (kost geld, maar dat besparen op drempels, bijvoorbeeld) 

8.379 Woningbouw en daarbij duurzaamheid en groene openbare ruimte binnen de kernen 

8.380 Woningbouw voor jongeren/ starters waardoor verjonging van de populatie optreedt 

8.381 Woningen bouwen 

8.382 Woningen bouwen voor starters 

8.383 Woningen creëren voor starters zoals ik.  

8.384 woongemeenschappen bouwen 
 
veranderlijke woningbouw 

8.385 Woonvoorzieningen voor jongeren en ouderen 

8.386 Zelfvoorziening wbt energie 

8.387 Zie 7. 

8.388 Zie boven! 
BETAALBARE  WONINGBOUW ! Vooral eerst voor ouderen zodat er een verschuiving plaats vind in de 
huidige woningen!  
Volgens minister de Jonge zijn alle gemeentes zelfs verplicht om zo gauw mogelijk heel veel woningen 
te bouwen voor ouderen!!! 

8.389 Zie hierboven.  

8.390 Zomerhuisjes blijvend verhuren aan jongeren  

8.391 Zonne energie 

8.392 Zonnepanelen op zoveel mogelijk woningen. Aanmoedigen van klein en milieuvriendelijk wonen. Nu 
worden alle percelen volgebouwd met te grote woningen voor de kavel.  

8.393 Zonneparken  

8.394 Zorgdragen voor voldoende beschikbare woonruimte van 'eigen' inwoners.  
Het heft in handen nemen vwb kernernergie!! 

8.395 Zorgen dat de recreatiedruk, voornamelijk het autoverkeer, drastisch afneemt in de dorpskern Groet. 
De bewijzering voor het strand op de N9 is niet toereikend om auto's en motoren uit de dorpskern te 
weren. 

8.396 Zorgen voor betaalbare woningen en centrum herindeling rraag 
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8.397 Zou heel goed zijn als het bestuur zich realiseerde  dat mensen zeer gebaat  bij zouden zijn als de 
gemeente vanuit een centraal punt, de voorzieningen naar de dorpen 
zou brengen. 
Een klein gemeentehuis, met ambtenaren die naar een centraal punt in de dorpen hun werk dicht bij 
de mensen gaan doen, of zelfs aan huis komen, wat zou dat veel tijd schelen en de mensen zouden 
datgene wat de gemeente van hen wil meteen uitgelegd krijgen en onmiddellijk begrijpen. 
Ook de voorzieningen , bv de bibliotheek , zou met een busje veel goeds kunnen doen. 
Ik denk dat er ook digitaal veel zou kunnen gebeuren, school behalve uw eigen personeel ook de 
mensen in de dorpen bij, want velen lopen nu al behoorlijk achter. 
Als u dan de mensen uitnodigt om meteen praktisch aan de gang te gaan met bv een gemeente 
formulier en dat stap voor stap doet, wint u misschien veel tijd . 

8.398 Zoveel mogelijk Autovrij maken van de centra’s. Zonnepanelen op de (eigen) gebouwen. Groene 
bloeiende stroken in het buitengebied en bermen. Behagen tussen weilanden en langs fietspaden.  
 

 

 

9. Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente? 
 

 

 

 
  

 9. Waar maakt u zich zorgen over of kan beter in de gemeente? 
9.1  - de afkeer door de gemeente tegen toerisme. Onbegrijpelijk. Inwoners denken er anders over 

- de verarming van Bergen. Het lijkt alsof bestuur uit Egmond veel invloed heeft op Bergen. In BUCH is elke 
letter bijzonder en dat moet zo blijven. Heiloo en Berg 
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9.2  de betaalbare huizen voor jonge gezinnen zijn de hoogste prioriteit en daarvoor zal ruimte moeten 
gebruikt. Daarom moet een binnen stedelijke terrein zoals het Egmondia voetbalterrein niet worden 
opgeofferd voor de natuur in het kader van een voetbalfusie wat een lagere prioriteit heeft 

9.3 - door vergrijzing verdwijnen winkels / sportmogelijkheden voor de bewoners 
- door teveel aan vakantieparken (ipv bouw sociale woningen) , geen mogelijkheden voor de jeugd om zich 
te vestigen, waardoor de sportverenigingen én scholen bedreigd worden in hu 

9.4 - Het drugsgebruik, en  
- De alleen maar duurder wordende, (veel te) grote huizen waardoor alleen mensen met zeer hoge 
inkomens zich in de gemeente kunnen vestigen. 

9.5 - Levendigheid Bergen aan Zee, maak het aantrekkelijker om te wonen zodat er ook in de winter een 
winkeltje kan bestaan. 
- Te hoge parkeerkosten jagen bewoners voor boodschappen en andere inkopen het dorp uit, slecht voor 
ondernemers. 
- Betaalbare gezinsw 

9.6 - massatoerisme weren: de infrastructuur is daarvoor niet geschikt 
- te grote woningen op een te kleine erf 
- nieuwe architectuur moet een verbintenis hebben met zijn omgeving 
- toename/wildgroei aan evenementen (met te luide geluidsinstallaties) 
- wildgr 

9.7 - Veel te dure parkeerplekken-->  In de gehele gemeente hetzelfde parkeerbeleid inzetten.  
- Parkeerplekken maken waar je een uur mag parkeren met een parkeerschijf. 
- Veel te veel dure recreatiewoningen. Trekkerscampings in elk dorp maken 
 -Teveel verkee 

9.8 - Verrommeling door ongewenste onaangepaste nieuwbouw in zowel als stedelijk- als buitengebied.  
- Steeds verder oprukkende sloop(dreiging) van woningen en kenmerkende gebouwen door rijke import 
en speculerende ontwikkelaars.  
- Verloedering vaarwater en  

9.9 * Verbinding en contact tussen mensen met verschillende religieuze, culturele, sociale en 
maatschappelijke achtergronden, leeftijden en levensstijlen. 
* Ik vind het 's avonds onaangenaam donker op straat, dus betere straatverlichting. 
* Het Plein vind ik door zijn lelijkheid een ongelofelijke aanfluiting voor een gemeente als bergen die 
cultuur zo hoog in het vaandel heeft. 

9.10 1) De mensen in de dorpskernen voelen zich niet verbonden. Het is aan burgemeester en Raad, maar ook 
aan de ambtenarij, zich in te spannen voor meer verbinding. In welke kern mensen ook wonen: het gevoel 
van bij elkaar te horen moet bevorderd worden.  
2) Daarbij hoort goed openbaar vervoer tussen de dorpskernen, bijv. een frequente Kustbus!  
3) De verdeling van de cultuursubsidies.   Die is nu totaal onevenwichtig: momenteel lijkt alleen beeldende 
kunst (het museum) van belang te zijn. 
4) De ondermaatse performance van gemeenteambtenaren, waaraan vaak slecht leiding wordt gegeven, 
en waarbij gelogen wordt over gemaakte fouten. Dit duidt op een angstcultuur. 
5) De zweem van corruptie/vriendjespolitiek die daar omheen hangt. 

9.11 1)de aanslagen op de natuur,  
2) burgerkracht inzetten en laten aansluiten bij gemeentelijke initiatieven 
3) kunst en cultuur blijven zien als basisvoorziening, dus stimuleren van lessen op het gebied van muziek, 
theater, lezen en lezingen 

9.12 1. Bijhouden gemeentelijk groen!  
2. Parkeren voor gasten op “eigen” terrein van mensen die verhuren verplicht maken. Nu kunnen 
inwoners vaak niet parkeren op straat ivm alle auto’s van gasten.  
3. Stoppen van toestemming geven voor t bouwen  van grote tot zeer grote “ woningen” wat ooit leuke “ 
kleine” woningen stonden die gesloopt mochten worden.  Dit in de hand houden...... b.v. De wanstaltige 
woning van Duitsers aan de Zeilerboulevard in Bergen a.z. 
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9.13 1. Vergrijzing ; Er moet veel meer sociale woningbouw komen 
3. Leegstand in het centrum. 
4. Huizen die opgekocht worden voor verhuur  
3. Wanneer er campings komen dan geen vergunning verlenen voor het vakantiehuisjes plaatsen zodat er 
nog meer vakantie parken ontstaan. Juist een camping voor de tent en caravan bezoekers huig ik toe 

9.14 1.het verdwijnen van gezinnen. 
2.De Illusie dat er goedkope betaalbare huizen gebouwd kunnen worden voor starters. Dat kan eenmalig 
waarna de woning weer duur is doordat iedereen hier graag woont (vraag is altijd groter dan goedkoop 
aanbod). Het leidt tot eenmalige subsidie en bevoordeling van kleine groep. 
3. De excessieve neiging tot ‘maken’ van recreatieve omgeving. Oorspronkelijkheid moet behouden 
worden. 

9.15 5G en de gezondheidsrisico's waar onvoldoende onderzoek naar gedaan is. 4G werkt prima genoeg 

9.16 Aanbod nieuwbouwwoningen en woningen voor starters 

9.17 Aanbod van dagjesmensen 

9.18 Aandacht Voor Schoorldam, verandering afval ophalen door gemeente, dat gemeentelijke bijdrage nog 
duurder wordt 

9.19 aanleg voetbalveld  binnen het dorp op bollenvelden 

9.20 aanpak herontwikkeling Schoorl, maar daar wordt aan gewerkt. 

9.21 Aardigste medewerkers bij de Gemeente. Vaak word ik afgepoeierd. Terwijl ze voor MIJ werken.....  

9.22 ad hoc beleid, gekrakeel, stuitende ondeskundigheid raad, 

9.23 Afval scheiden 

9.24 Afval verwerking!!!!! Wij wonen in een toeristisch dorp waar de bevolking regelmatig verdubbeld met 
mensen die ook hun afval scheiden!!!! De capaciteit van de recycling containers is VER beneden peil!!!! 

9.25 Afvalbakken, parkeren, veiligheid trottoirs en wegen. Goede regulering van toeristen met de auto en fiets. 

9.26 Alle leegstand in het centrum. Ziet er erg ongezellig uit. 
De vele huizen, die een groot deel van het jaar onbewoond zijn (bijv. omdat de eigenaren elders wonen). 
Dit is niet goed voor de cohesie, het buurtgevoel, het samen-leven. 

9.27 Alle voorzieningen die verdwijnen zou de gemeente zich voor moeten inzetten dat ze blijven bestaan 

9.28 Alles moet een beetje sneller en luisteren naar de bewoners  

9.29 Als bouwcoördinator en beëdigd kostendeskundige heb ik mij verbaast over het beleid rond het zwembad 
'De Beek" Als men direct na de brand een anquette  had gehouden onder de bevolking, met de vragen: 
van wat er aan mankeerde en wat verbetert moest worden dan had men met behulp van de 
oorspronkelijke architect binnen een jaar het gebouw weer kunnen gebruiken wand zo slecht was het 
gebouw nu ook weer niet. Nu kan de bevolking  (ouderen en Kinderen) bijna een generatie geen gebruik 
maken van dit gebouw. Het B.S..V. terrein: Toen de fusie met Berdos definitieve vormen begon aan te 
nemen had men direct adviseurs moeten inschakelen voor planvorming en de regelgeving op orde 
moeten maken  dan stonden er nu woningen ook hier is er een generatie verloren gegaan.  
Als bouwcoördinator heb ik gewerkt aan 3 stadhuizen,8 gemeentehuizen en veel overheidsgebouwen. 

9.30 Als boven beschreven ! 

9.31 Als ik nog denk aan het schramaplan lopen de rillingen nog over mijn lijf.  
Wees zuinig op wat wij hebben en maak daar iets moois van. Dus geen hoogbouw ,en geen supermarkten 
erbij in het centrum met parkeergarage.  Heel veel Bergenaren willen leven in een mooie groen dorp en 
niet stad met beton,asfalt,parkeergarages,supermarkten. etc.  Dat lijkt mij logisch want dat is de reden 
waarom er veel mensen hier willen wonen en de toeristen hier graag willen verblijven. 
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9.32 Aso gedrag van jeugd. Drugsgebruik.  
Ouderen op electrische fiets zijn levens gevaarlijk. Weinig tot geen speeltuinen. Moeten er wel zijn 
wanneer we dorp willen verjongen.  
Oppassen voor te veel leegstand. Geen verpaupering.  
Start opknappen voormalig parkhotel 

9.33 Asociale rijke mensen of projectontwikkelaars die de gemeentes onder elkaar verdelen om geld te 
verdienen en een slap bestuur dat daaraan meedoet of er niet tegenop kan. 

9.34 Auto luwer maken, ook meer toezicht op fout parkeerders, niet alleen de niet-betalend maar ook de stoep 
parkeerders. Ook meer schoonmaak in het dorp, overal ligt papier en andere vuilnis. Met toppunt achter 
AH.  

9.35 Bebouwing voor de eigen jeugd die ver onder de maat is waardoor zij de dorpen verlaten!! 

9.36 Beheer 

9.37 Beheer en behoud van huidige (toonaangevende) bebouwing. Teveel panden en gebouwen verdwijnen 
door de macht van geld en projectontwikkelaars 

9.38 Behoud van Gemeentelijke voorzieningen 

9.39 beleid om verhuur eigen woning te beperken. Volgens huidige regels is overlast mi al te beperken. 

9.40 Beperking van recreatieve verhuur van eigen woningen 

9.41 Bereikbaarheid van de dorpen. Ook vind ik dat ondernemers in een veranderende wereld de ruimte 
moeten kunnen krijgen om mee te bewegen. Schaalvergroting is voor sommige een vies woord maar 
helaas wel de realiteit. Vroeger had je meerdere bakkers in 1 dorp, nu als het mee zit nog 1. Maak dat 
deze ondernemer ruimte krijgt om een levensvatbaar bedrijf te runnen. Komt ook de leefbaarheid van de 
dorpen ten goede. 

9.42 Bereikbaarheid voor iedereen en sociale samenhang 

9.43 Bergen is een aantrekkelijk kunstenaars dorp. Te weinig aandacht is er nu voor de kunstenaars die nu aan 
het werk zijn Deze mogen voor mij ook een belangrijke plek krijgen in de samenleving en betere 
faciliteiten. zo behouden we het bijzondere imago van ons Dorp.  

9.44 Bergen is lang zo groen vwb bomen dan vroeger,!!! Steeds minder!! 
Gemeente plant bijna niets!!! 

9.45 Bergen: Er is geen uitgaansgelegenheid  voor jongeren tot 18 jaar. Er wonen ook wel heel erg veel 
bejaarden. Focus op jongeren! 

9.46 Besluitvorming moet met betrokkenheid van de burgers, eerst praten onderzoeken en dan uitvoeren  

9.47 Bestrijding overlast honden 

9.48 Bestuurscultuur, transparantie en ondermijning. 

9.49 betaalbare appartementen voor ouderen zodat er huizen vrijkomen voor starters en jonge gezinnen. 

9.50 Betaalbare woningen voor de jeugd en ouderen uit de kernen zelf, minder bewoners van buitenaf, eerst 
woningen aanbieden aan lokale bewoners.... 

9.51 Betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen 

9.52 Beter luisteren naar de bewoners uit egmond....die zijn heel anders dan mensen uit Bergen.... 

9.53 Beter luisteren naar de bewoners. Fatsoenlijk antwoord geven aan de bewoners. Reageren.en niet zoals in 
de praktijk niets maar dan ook niets laten horen. Als de gemeente regels uitvaardigt deze ook handhaven. 
Dit zelf doen en niet wachten dat de bewoners weer eerst moeten klagen.  Uitvoering geven aan de 
belofte tot betert contact met de inwoners. Er meer op toezien op overhangende groen op loop en 
fietspaden en actie ondernemen.  Tegengaan van uitstallingen op voetpaden in het dorp. Tegengaan van 
tafeltjes en stoelen tot de rand van de stoep. Waardoor je ertussendoor mag lopen. 

9.54 Beter overleg 

9.55 Beter parkeerbeleid. Huizen toewijzen aan mensen die economisch gebonden zijn. 

9.56 Betere fietsveiligheid. 
De deplorabele staat van de speeltoestellen bij 't vroegere Zandspoor.  
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9.57 betere fietsvoorzieningen op de Eeuwige laan en anders een fietspad creëren achter de huizen  op de 
Eeuwige laan westzijde.  

9.58 Betere verstandhouding tussen politiek en bewoners. Slagvaardig beleid en uitvoering.? 

9.59 Betutteling door geen keuze meer te hebben over de verhuur van bijvoorbeeld zomerhuizen. Laat dit aan 
de eigenaar zelf over. Angst daarnaast voor vriendjespolitiek. 

9.60 Bewoners uitdagen om goede dingen te doen. 
Het Gemeentehuis mag veel meer uitdagen als bewoners met ''een wel/niet terechte grote mond'' het 
beter kunnen. Het Gemeentehuis laat zich te veel afzeiken door azijnpissers. 

9.61 bijhouden van de Gemeente perken 

9.62 Bomen in relatie tot CO2 is een hype en gaat op deze manier ten koste van waardevolle natuur en 
landschap waarin juist geen of minder bomen staan. Dit is afkoop van onze schuld en het helpt niet eens 
(significant). Wij moeten zelf minder en/of anders gaan consumeren! Bedenk of je als gemeente mee wilt 
met een hype (ik weet; de gemeente is politiek... maar toch) of dat je voorop wilt lopen met échte 
oplossingen. Richt je op de bron en niet op 'het dweilen'. Stimuleer bijvoorbeeld duurzame landbouw en 
lokale productie-consumptie-ketens! En stimuleer duurzaam wonen/werken bij nieuwbouw maar ook bij 
bestaande bouw. 

9.63 Bureaucratie  
Burgerparticipatie door partijen die niet de burger vertegenwoordigen (zou niet weten hoe ze dat doen, 
lijkt wel enkel via social media...). 

9.64 Bureaucratie en politiek en grofvuil ophaal 

9.65 Burgerparticipatie 

9.66 Burgerparticipatie en transparantie  

9.67 campings en voorzieningen voor jongeren. Discotheek zou best wel weer mogen bijvoorbeeld.  Minder 
recreatiekoop woningen.  

9.68 Cloorvrijzwembad 

9.69 Communicatie met de dorpsbewoners vanuit de gemeente en daar ook naar luisteren.  

9.70 Communicatie naar burgers toe. Niet alles wordt openbaar gemaakt wat wettelijk wel moet. Er worden 
onder tafel veel ‘deals’ gesloten.  
Natuur en fauna beheer en handhaving is zeer matig bij de gemeente Bergen.  
 

9.71 Communucatie. Corruptie ambrenaren.  

9.72 Corruptie 

9.73 Criminaliteit en drugsdealers in plantsoenen en parken. 
Het  dagelijks voederen van eenden met brood waardoor er blijvend voedsel blijft liggen. Dit werkt nu al 
een overlast van ratten en ongedierte in de hand. Hierdoor ontstaat ook een onnatuurlijke in 
standhouding van eenden, vogels en ganzen.  
Ook de meeuwen komen nu hierdoor landinwaarts. 

9.74 Dagjesmensen welke lak hebben aan de coronavirus maatregelen en dat de gemeente niet de veiligheid 
van de bewoners beschermd door niet ingezetenen te verbieden te komen met boetekans. 

9.75 Dat alle winkels vertrekken in Egmond Binnen we moeten overal het dorp voor uit  

9.76 Dat bepaalde projecten zo ontzettend lang duren voordat er iets gebeurd ! 
Verplaatsen Jeu de Boulebaan einde Sportlaan + aanleg Parkeerplaatsen. 
Realisering - fysiek - van bestemmingsverkeersbesluit gemeenteraad Heereweg. 
 
Is het mogelijk om op een hele reeks van doorgaande wegen de maximum snelheid te verlagen naar 
maximaal 40 km per uur ?  Laanweg en Duinweg en Sportlaan te Schoorl. 
Landweg te Bergen. Eeuwigelaan en laan naar Bergen aan Zee, etc. Etc. 
(30 km is nét iets te langzaam, maar 50 is veel te hard ! 40km zou een mooi compromis zijn.) 

9.77 Dat de gemeente en zijn scholen een 'elitair' karakter hebben. Dat er gelimiteerde kansengelijkheid is in 
de gemeente.  
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9.78 Dat de heerlijkheid teveel een buitenwijk wordt van alkmaar , en zijn indentiteit verliest , ook de 
bomenkap in de duinen is niet goed , dat wat een gemeente uniek maakt moet je niet kappen , kale 
duinen genoeg in Nederland ,  

9.79 Dat de winkels in het dorp blijven bestaan 

9.80 dat dit dorp echt veel te 'oud' wordt.  er te weinig jongeren kunnen huren 

9.81 Dat er meer en meer project ontwikkelaars de gemeente gaan ontdekken en daar misbruik van maken, 
volgens mij wordt zo ook de eerste verdieping van de Sanderij om zeep geholpen, daar moet de grote zaal 
met keuken en ook het sociaal team ruimte maken voor een paar appartementen, dat terwijl het zaaltje 
een leuke plek is voor wat activiteiten en ontmoeten van mensen, zonde en een gemiste kans mijns 
inziens... 

9.82 Dat er niet overall van die enorme woonhuizen tussen de leuke kleine rustieke oude huizen verschijnen. 
Het lijkt wel: hoe groter en hoger hoe moderner, hoe beter. En doe eens iets aan dat spuuglelijke plein! 

9.83 Dat er veel wordt bijgebouwd buiten de dorpskern waardoor er veel groen verloren gaat. 

9.84 Dat er wordt geluisterd naar de mensen die het hardst gillen en niet naar de zwijgende meerderheid (zie 
plannen voetbalvelden Egmond) en dat er wethouders / raadsleden zijn die daarin meegaan. 

9.85 Dat het hier veel te druk wordt en dat er lukraak allerlei en veel te veel woonvoorzieningen bijkomen, 
terwijl de infrastructuur dat he-le-maal niet aankan. In file het dorp uit, in file het dorp in... Jammer maar 
helaas: vol is vol. Bouw nieuwe woonkernen in gebieden die nog niet zo druk bezocht worden en die 
kunnen dan ook zorgen voor een betere infrastructuur, die goed aansluit op bestaande randwegen, zodat 
een goede doorstroming ontstaat. 

9.86 Dat het net zo en vol wordt als in Amsterdam  

9.87 Dat iedereen een grijze mus is 

9.88 Dat iedereen het de hele tijd oneens is in deze gemeente, men denkt niet in oplossingen, dus gebeurd er 

niets�🏼♀️ 
DIT WEKT GEEN VERTROUWEN!!!  
Achterdocht is groot !  
De ‘gewone man’ wordt in deze gemeente niet gezien of gehoord! Wel als je GELD hebt.... en dat is op z’n 
zachtst gezegd sneu!  

9.89 Dat jongeren hier niet kunnen wonen. Veel import door vakantiehuizen en tweede woningen 

9.90 Dat jongeren weg gaan omdat het niet te betalen is om hier te wonen. 

9.91 Dat niet wordt vastgehouden aan in de afgelopen 20 jaar vastgesteld ruimtelijk beleid. 

9.92 Dat plannen a la Dorpelingen van Schrama een kans krijgen, kleinschaligheid moet bewaard blijven. 

9.93 Dat toerisme leidend wordt ipv de inwoners. Dat onze eigen inwoners voorrang hebben bij het vergeven 
van sociale en eventueel te bouwen vrije sector huurwoningen. Kopen is voor de meesten toch al geen 
optie.  

9.94 Dat veel van de vroegere campings zijn verdwenen ten gunste van de recreatie woningen. De grote  
organisaties van deze recreatie woningen houden de verhuur van de altijd al bestaande zomer huisjes 
tegen. Ik zie dat als een soort brood nijd. Ok zou de gemeente goed opmeten treden tegen 2 de woningen 
als geld belegging, waardoor er normale gezinswoningen niet te krijgen zijn of steeds duurder . 

9.95 De aantasting van het dorpse karakter door het autoverkeer te faciliteren. Dit kan zo echt niet langer 
doorgaan. 

9.96 De armoedige aanblik als je in het centrum van Bergen binnenkomt. 

9.97 De bedreven dorpspolitiek.  

9.98 De belasting van de bossen en duinen. Uit de omliggende gemeenten trek deze vele sporters aan. Op 
zichgoed echter de natuur krijgt weinig rust.  

9.99 De beschikbaarheid van betaalbare woongelegenheid voor onze jongeren. Plus een mogelijkheid voor de 
ouderen om eengezinshuis te vervangen door comfortabele woonruimte geschikt voor het ouder worden 
met daarin de voorzieningen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.  
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9.100 De besluitvorming echt en niet alleen op papier  met betrokkenheid van de bevolking maken . 

9.101 de bestuurscultuur en het bedroevende niveau van de gemeenteraadsleden die decennia lang op het 
pluche blijven plakken 

9.102 De bijna ongebreidelde toeristische groei 

9.103 De boosheid bij veel mensen. 

9.104 De bouwinvulling van het centrum 

9.105 de busverbinding 

9.106 De corruptie en de wantoestanden van enkele  mederwerkers bij de gemeente. Wat er hier gebeurd kan 
echt niet, de gemeente moet er zijn voor de burgers en meewerken in plaats van tegen werken. Nu 
worden veel vrienden en kennissen voor getrokken.  

9.107 De demografie drijgt van Bergen een 65plus dorp te maken. Dit moet actief door de gestuurd 

9.108 De dorps feesten mogen er meer worden. En er moeten meer jongeren woningen komen.  

9.109 De drukte 

9.110 de drukte van motorisch verkeer in het centrum van bergen. maak het centrum autovrij 

9.111 De enige hoofdweg tussen Camperduin en Schoorl is een dorpsstraat, die door 4 dorpskernen loopt. Op 
termijn moet toch worden nagedacht over een ringweg om deze kernen heen, òf het toeristenverkeer 
moet verder worden beperkt of ontmoedigd om dit traject naar het strand te volgen. 

9.112 De enorme drukte dwars door het centrum van Bergen......randweg rond Bergen 

9.113 De enorme toename van (dure) vakantiewoningen. Het zijn complete nieuwbouwwijken, die niet voor 
woningzoekenden worden gebouwd. 

9.114 De gemeente heeft de afgelopen 20jaar bewezen dat ze traag, onbetrouwbaar e; van geen enkele 
toegevoegde waarde zijn op alle aspecten die hiervoor genoemd zijn. 

9.115 De gemeente raad 

9.116 De gemeentepolitiek ( omgangsvormen).  
Bepaalde uitingen op sociale media . 

9.117 De gesloten besluitvorming in de raad waarbij ambtenaren en raadsleden zelfstandig besluiten maken 
zonder betrokkenheid. De integriteit van raadsleden waarbij blijkt dat zij besluiten nemen over zaken waar 
ze zelf persoonlijk betrokken bij zijn (bijvoorbeeld leden van voetbalclubs die meestemmen in een 
fusielocatie). De manier waarop de gemeente grote structurele zaken besluit zonder de betrokkenheid 
van mensen die werkelijk beïnvloed gaan worden (denk aan omwoners die niet betrokken zijn bij de 
voetbalvelden in Egmond, dorpskern bergen em bewoners ed). Persoonlijke belangen zwaarder laten 
wegen dan objectieve en financiële belangen (kijk fusielocatie voetbalvelden egmond). 
Persoonlijkheidsverheerlijking raadsleden (je bent er voor de raad niet om overal vóór op een pagina te 
staan dat je de jongste wethouder van de cda bent of) 

9.118 De hangjeugd in het centrum van bergen en het handelen, gebruik van drugs. Er zijn voorbeelden te 
noemen van geweld dat daarbij hoort.  

9.119 De hoeveelheid toeristen en lelijke recreatieparken . 

9.120 De hoogte van de WOZ jaagt mensen met een modaal inkomen de gemeente uit. Het voelt alsof we 
gestraft worden voor het feit dat we hier ooit zijn neergestreken en een bestaan hebben opgebouwd. Er is 
te veel aandacht voor toerisme (hoeveel huisjesparken hebben we inmiddels?) en te weinig voor de 
huidige bewoners ....Onze kinderen kunnen hier niet blijven wonen, door tekort aan betaalbare woningen. 
Terwijl dit juist de mensen zijn die onze ouderen verzorgen en een bijdrage leveren aan het 
verenigingsleven. Aan toeristen wordt door slechts een kleine groep ondernemers heel veel geld verdiend. 

9.121 De horeca specefiek die bars en kroegen zijn de levendigheid en karakter van Bergen, geef hun dezelfde 
vrijheid als in Alkmaar omdat iedereen zijn geld graag in Bergen zouden willen uitgeven maar dat niet kan 
na een relatief vroege tijd. 

9.122 De houding van de ambtenaren, dat LIJKT arrogant te zijn. Dienstbaarheid moet beter. Inwoners kunnen 
ook arrogant zijn en de grens op zoeken, zeker, maar neem initiatief. Deze vragen zijn een goed voorbeeld 
overigens, maar wat is de onderliggende agenda? 
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9.123 De huizenmarkt. De rijke ouderen nemen het dorp over en de jongere zonder rijke ouders moeten 
gedwongen vertrekken 

9.124 De inloopavonden heb ik niet kunnen bijwonen. 
Nu deze enquête. Nogal wat vragen zijn suggestief gesteld. 
Is er een onafhankelijk bureau die deze vragen heeft gemaakt of een dienst van de gemeente 
Wat en door wie wordt er gedaan met de antwoorden van deze enquête.  
Ik zou graag willen dat het college en de raad gaan samenwerken zonder politieke agenda's  
 

9.125 De inventarisatie en bescherming van karakteristieke huizen en gebouwen. 
Het behoud en aanplant en altijd vervangende aanplant van bomen. 
Het behoud van de Schoorlse bossen !!! 
Doorzie toch de manipulerende argumenten van Staatsbosbeheer ! 

9.126 De invloed van projectontwikkelaars is een zorg.  
Het blijven van de gezellige familiebadplaats is een zorg door de druk van de toeristenindustrie. 
De belangen van inwoners behartigen kan beter. 

9.127 De jeugd! Steeds vaker scheurende brommers ed  

9.128 De jongeren.. vooral in Schoorl steeds meer last.  

9.129 De juridische afdeling , Hier wordt slechts geacteerd naar de letter van de wet, ipv naar de geest van de 
wet. Hierdoor sneuvelen onnodig,veel inwoners initiatieven/wensen/ideeen, De geheimhouding van 
onderbouwing van beslissingen. De vertegenwoordiging van inwoners door de gemeenteraad. De 
achtekamertjes/keukentafel (voor)overleggen. Het beperkte delen van informatie met inwoners. De 
minieme communicatie met inwoners. Het lak hebben aan de nadelige gevolgen  voor de individuele 
inwoners ,tgv  gemeente beslissingen/initiatieven/faciliteren, uit naam van "het a;gemeen belang". 

9.130 De kaasschaafmethode waardoor er meer natuur verdwijnt. Er moet meer zichtbaar natuurherstel en 
uitbreiding hiervan zijn. 

9.131 De lasten voor de inwoners zijn veel te hoog. Teveel regelgeving . Te groot ambtelijk apparaat. Het  BUCH 
project afschaffen, het is kosten verslindend, niet efficiënt, teveel ziekte verzuim en ongewenst. OZB 
belasting afschaffen. 
Minder verkeer toelaten op diverse plekken in de gemeente, Woonwijken alleen toegankelijk voor 
bestemmingsverkeer, Parkeren in de bermen verbieden en bestraffen. 

9.132 De leefbaarheid in de kernen bv de voorstraat in Egmond aan Zee! 
Hebben we echt zoveel behoefte aan al die mode winkels en aan die glazen gevels die 
het karakter van het dorp zo veranderen. 
Het tekort aan betaalbare woningen waardoor heel veel jongeren onze gemeente  
noodgedwongen  moeten verlaten. 

9.133 De leefbaarheid voor de eigen inwoners is in het gedrang 

9.134 de leegloop van de hier geboren en getogen inwoners naar andere gemeenten 

9.135 De macht van het grote geld en het onttrekken van woningen voor toeristen door huisjesmelkers  

9.136 De meeste zorgen maak ik me over de politieke cultuur en de efficiency van het ambtelijk apparaat. En het 
geleverde bewijs dat een fusie van drie totaal verschillende gemeenten niet werkt. 

9.137 De mooie wegen in de gemeente als omgeving voor toertochten per motor auto e.d. Geeft veel overlast. 
Met name geluid en onveiligheid. 

9.138 De nadruk op groei (bv toeristische sector) brengt het behoud van de natuur en de biodiversiteit in gevaar.  

9.139 De natuur is enorm kwetsbaar, kijk naar branden in het verleden in Schoorl, ook nu zien we mensen roken 
in het bos. De natuur is door de Oostenwind extreem droog maar er zijn geen verboden voor roken. Hier 
moet veel strenger op geacteerd worden en gehandhaafd. Ook lopen er veel honden los, geen mensen uit 
het dorp maar allemaal dagtoeristen. En de parkeervoorziening, er ligt een leeg veld bij de Sportlaan, gooi 
dat hek open en de Molenweg, Huismansweg en Rädeckerweg worden veel minder belast. In de 
weekenden is het een crime met de auto’s in de Rädeckerweg. 
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9.140 De omliggende polders bebouwd gaan worden (Nesdijk, Westerweg, Oude Natteweg, Saenegeest) Voor 
mij een enorme zorg!!!!! 

9.141 De onbetaalbare prijzen van zowel huur- als koopwoningen. 

9.142 De onderlinge verhoudingen, af en toe schandalig hoe men met elkaar omgaat 

9.143 De ongeneerde vriendjespolitiek! 

9.144 De onmogelijke opgave om een woning in Bergen te vinden voor jonge starters. Een ruimte aanwijzen 
voor kleine, flexibele, experimentele woonvormen kan hier een oplossing voor bieden 

9.145 De onrust in het bos. Veel frustratie met honden die niet luisteren. Wat zou schelen is op de plekken waar 
een ruiterpad is een aanlijnplicht te hebben op het wandelpad. Dat zijn nml ook de wandelpaden waar 
veel mensen met een kind lopen en je wilt niet zo'n ongecontroleerde hond bij je kindje. 

9.146 De onrust, de vele rechtzaken, het financiele verlies en als je maar hard zeurt of roept dan krijg je gelijk. 
Linkse rakkers weg, azijnpissers, rechts erin: groen rechts welteverstaan.  Al het gras inzaaien met 
bijenbloemen, geen onnodige boomkap, geen gezeur over 2de huizen en eisen stellen, gewoon het geld 
de goede kant op laten rollen. Dan komen we er wel uit met z'n allen. Niet de hotels het laten bepalen, 
maar juist de mkb-er. 

9.147 De overvolle weekenden met toeristen en het gedrag van mtb-ers en wielrenners.  

9.148 De rand van het dorp die langzaam bebouwd wordt 

9.149 De schoonheid van het centrum in Bergen.  

9.150 De slagvaardigheid van de politiek is dramatisch slecht. 
Je ziet steeds minder bomen op de particuliere erven. Het groene karakter (van Bergen-binnen in ieder 
geval) wordt steeds meer alleen bepaald door de laanbomen. 
De neiging van velen om tegen nieuwe ontwikkelingen te zijn en om eigen belang veilig te stellen dan ook 
nog naar de rechter te stappen (met Frans Zomers en het saboteren nieuwbouw Parkhotel) als 
dieptepunten) 

9.151 De snelheid waar op sommige wegen te hard wordt gereden b.v. op de Herenweg in Egmond a/d Hoef 

9.152 De sociale huurwoningen met een integrale aanpak kunnen heel veel eengezinswoningen waar nu maar 
een persoon in woont beschikbaar komen. Velen van deze willen graag verhuizen naar een flat of 
appartement maar moeten dan veel meer huur betalen . Dit is geen optie laat die mensen overstappen 
met de zelfde huur en verhuur het vrijkomende huis marktconform. Hierdoor kunnen veel jonge gezinnen 
een woning bemachtigen goed voor de scholen en sportverenigingen. Dit heb ik van een van de bewoners 
uit een staart waar dit voor minimaal 10 huizen geldt . Woningbouw denkt niet mee.  
Dat alle busstops zijn weggehaald niet handing als jullie openbaarvervoer willen stimuleren    

9.153 De soms slechte communicatie met de verantwoordelijke ambtenaar bij een renovatie project. Bij een 
vraag, geen antwoord terug krijgen. Dit is frustrerend. 

9.154 De steeds sterkere groei van het toerisme. Toeristen zijn welkom tot een zeker aantal 

9.155 De stroperigheid en traagheid van het verlenen van vergunningen voor grotere projecten . Bergen aan Zee 
is een aanfluiting al jaren .Geef ontwikkelaars een kans om mooie projecten neer te zetten  

9.156 De tegenstellingen in de gemeente. Tussen burgers onderling en in de raad. 
Er is te weinig begrip voor elkaar. 

9.157 De toenemende verkeersdruk in combinatie met het toenemende associale verkeersgedrag van alle 
verkeersdeelnemers.  

9.158 de toeristische druk die de gemeente voor ogen staat, dat betekent ruimtelijk beslag in kwetsbare 
gebieden. Koester de rust en de ruimte en voorkom dat we overlopen worden door toeristen 

9.159 De tolerantie van de centrumbewoners. Verhuizen op late leeftijd naar het centrum van het dorp vanuit 
hun vrijstaande villa en gaan dan klagen over overlast, heel vervelend! 

9.160 De traagheid van besturen.  
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9.161 De veiligheid , het behouden van ons dorpje , de gemeente moet hun burgers meer betrekken bij de 
beslissingen die worden gemaakt ook in het belang van de burgers . 

9.162 De vele kapvergunningen en de zeer weinige herplantplicht. 
Zorgelijk is de toename van onnodige boomverlichting, zowel door gemeente als door particulieren. 
Het verkwisten van energie heeft een negatief effect op natuur en milieu. 
De ongebreidelde verhuur van (tweede) woningen 

9.163 de verblokkering door bepaalde type nieuwbouw  ( allen wit en te groot ) dus gaat ten koste van de 
diversiteit in allerlei op zicht. De druk door het toerisme ( die zit wel bijna aan de grens en wordt steeds 
meer eenzijdig  voor de kapitaalkrachtigen. ( elitair ) 
De verkeersafwikkeling en levering van goederen en parkeren. 

9.164 De vercommercialisering, de kracht van de dorpen is de eenvoud en de natuur. Als er geen ruimte is voor 
meer dan is dat maar zo.  
Bergen staat bekend om zijn kunst en architectuur. Er mag af en toe best iets spannender gebouwd 
worden, het is momenteel wel erg truttig en behoudend. Af en toe projecten van een toparchitect die Ijn 
gang mag gaan zou geweldig zijn.  
Grote panden in de dorpscentra verpesten het kleinschalige karakter en dat is zonde. Op plaatsen van 
sporthallen etc kan best wat hoogbouw komen.  

9.165 De verdeling binnen de kernen. Vanuit Schoorl gezien ligt de focus altijd op Bergen. 

9.166 De vergrijzing en daaruit voortvloeiende onevenwichtige bevolkingssamenstelling. 

9.167 De vergrijzing is een groot punt. De gemeente is te weinig bereikbaar voor starters qua huisvesting. 

9.168 De vergrijzing is een probleem. Door te weinig jeugd verdwijnen de voorzieningen zoals sportclubs etc. 
Ook is de bedrijvigheid erg eenzijdig op toerisme gericht en dat maakt kwetsbaar. Bedrijven zijn ook weer 
van belang om verenigingen e.d. te ondersteunen. Dus zorg voor voldoende mogelijkheden voor 
bedrijfsruimte. 

9.169 De vergrijzing. Het is heel jammer om het dorp van een levendig dorp naar een oude mensen dorp te zien 
gaan.  

9.170 De verkeersoverlast op de primaire wegen richting de kust. Dit neemt groteske proporties aan en dreigt in 
constante overlast te ontaarden. 

9.171 De verkoop van woningen aan speculanten of mensen die een gezinswoning alleen gebruiken om te 
verhuren. 

9.172 De verrommeling van het landschap. 
Leegstand van winkels, ook door exorbitante huren. 
Geluidsoverlast door muziek en vuurwerk (bij verjaardagen en feesten, is verboden maar er wordt niet 
gehandhaafd). 
Parkeren van auto's op stoepen en andere plekken waar het verboden is (wordt niet gehandhaafd), 
Met brommers rijden in natuurgebieden (wordt niet gehandhaafd). 
De verdeling van de woonruimte over de diverse groepen.  
Beperk de invloed van huisjesmelkers gebruik de woonruimte zoals die oorspronkelijk bedoeld is. 
Ga speculatie tegen (zie maatregelen Amsterdam). 

9.173 De wens om nog meer toeristen aan te trekken 
De wens om meer te gaan bouwen 
Al dat woon-werkverkeer per auto van BES naar elders (1 persoon per auto); stimuleer reizen met ov/fiets, 
zorg dat er ook goede busverbindingen blijven 
De WOZ: de gemeente stimuleert door de hoge WOZ de oververhitting van de huizenmarkt; de gemeente 
moet hierin juist een remmende rol innemen 

9.174 De willekeur aan toepasbaarheid van de regels binnen de gemeente. Communicatie binnen de gemeente 
en haar ambtenaren kan Veeeel Beter  

9.175 De woningnood  , is mijn grootste zorg , er moeten dringend nieuwe huizen gebouwd worden voor de 
ouderen zowel als voor de jongeren . En dan kleinere woningen , dit voor een betere doorstroming zorgen 
.Er is in Egmond Binnen al zeker 25 jaar niets meer bijgebouwd 

9.176 Democratie en reële inspraak. Burger staat voorop.  
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9.177 Deskundigheid en besluitvaardigheid van het bestuur. 

9.178 Dit zo velen alleen of in groepjes ongenoegens spuien zonder dat degelijk te onder bouwen. 

9.179 Dominatie van ego vormen van ondernemen. Overkill aan lawaaierige horeca. Drankproblerm binnen de 
gemeente. Dus....de sfeer die steeds agressiever en tespectlozer wordt. 

9.180 Door de passieve en weinig uitdaging houding wordt Bergen een saai dorp waar mensen met verschillende 
achtergronden en woonwensen niet uitgenodigd worden om er te wonen. Een gemiste kans in de hard 
veranderende maatschappij. Sluit sneller aan op de ontwikkelingen in de maatschappij. Kijk eens naar 
Amsterdam. Ondanks de grote van de stad wordt daar snel geschakeld op bijvoorbeeld ontwikkelingen in 
woonvormen. En vooral niet zeggen dat u iets gaat doen, vervolgens vele plannen afschiet. Dan raakt men 
het al beperkte vertrouwen nog meer kwijt. 

9.181 Drank en drugsgebruik. Overlast vanuit de horeca met alle bijbehorende ellende. 

9.182 Drugshandel 

9.183 Druk van toerisme moet omlaag, neem als voorbeeld Amsterdam die teveel toerisme heeft ontwikkeld. 

9.184 Drukte van auto's, te weinig speelplekken voor kids in de woonwijken. 

9.185 Duidelijke communicatie en meer oor voor de inwonersg 

9.186 Een natuurhistorisch museum plaatsen  

9.187 Een slecht functionerende gemeenteraad. 

9.188 Eengezinswoningen voor 'starters', of überhaupt betaalbare woningen. Er wordt in een vraag geschreven 
over minder gezinnen, maar dat komt omdat de woningen binnen de gemeente onbetaalbaar zijn voor 
'normale' inkomens.  

9.189 Efficiëncy en kosten. Uitgaven onder loep nemen en efficiency aanbrengen en dus kostenbesparing 
realiseren en niet alles over heg naar bewoners kieperen. Door creatieve oplossingen met commerciële 
partners zouden er ook  besparingen kunnen worden gerealiseerd.  Snelheid besluitvorming  en uitvoeren 
plannen. 

9.190 eigen inwoners hier laten wonen , dat ze niet vertrekken naar veder op  

9.191 Eindelijk eens de dorpskern van Centrum van Bergen oppakken, daar is bestuur B&W en  Raad stront 
eigenwijs in al meer dan 25 jaar al mee bezig. Maar Bergen loopt nergens mee voorop, dat kunnen ze 
gewoon niet.  En alle ideeën de grond inboren, zonder enige besef.   

9.192 Er moet een oplossing komen voor de verkoop van woningen alleen voor de verhuur, waardoor de prijzen 
stijgen en bijna geen huis meer te krijgen is.  Maar Egmond heeft altijd kleine verhuur van zomerhuizen ed 
gehad, dat moet blijven. Er moet voldoende nieuwbouw zijn voor inwoners. 

9.193 Er wordt nog steeds niet van tevoren overlegd met belanghebbende burgers. Dit zou standaard moeten 
zijn bij het voorbereiden van plannen, hoe groot of hoe klein die ook zijn. Bij kleine particuliere plannen 
zijn tenminste de omwonenden belanghebbend; bij grote plannen (grootschalige nieuwbouw) en àlle 
plannen die de openbare ruimte of openbare voorzieningen betreffen zijn alle inwoners 
belanghebbenden. 
Geef vroegtijdige en duidelijke voorlichting! 

9.194 Er wordt nog steeds niet van tevoren overlegd met belanghebbende burgers. Dit zou standaard moeten 
zijn bij het voorbereiden van plannen, hoe groot of hoe klein die ook zijn. Bij kleine particuliere plannen 
zijn tenminste de omwonenden belanghebbend; bij grote plannen (grootschalige nieuwbouw) en àlle 
plannen die de openbare ruimte of openbare voorzieningen betreffen zijn alle inwoners 
belanghebbenden. 
Geef vroegtijdige en duidelijke voorlichting! 

9.195 Er zijn de afdgelopen decennia veel te veel huisjesterreinen (met recreatiewoningen) bijgekomen. Daar 
hadden gewone woningen voor woningzoekers gebouwd kunnen worden. Dus stop de toename van 
recreatiewoning-terreinen! Geef juist toestemming om (de beste) recreatiewoningen vast te laten 
bewonen, bijvoorbeeld door starters!  

9.196 Er zijn echt veel te veel en afschuwelijk lelijke recreatievilla parken in Schoorl . Dit moet echt stoppen . Op 
sommige plekken zijn er meer recreatiewoningen dan woonhuizen voor inwoners . Recreanten belasten 
ook veel . Daar wordt veel te weinig naar gekeken .  



Resultaten enquête omgevingsvisie Bergen; eerste stap 

88 
 

9.197 Er zijn weinig woningen voor starters  

9.198 Feadback  

9.199 Focus op kneuterige dingen (zoals verhuur zomerhuisje, bankjes voor de deur, etc) ipv echt belangrijke 
zaken (behoud natuur en authenticiteit in dorp) 

9.200 fusie 

9.201 Ga nu eindelijk eens wat doen met het plein in het centrum van Bergen. Stop zeuren. Actie. 
Zorg voor een knap hotel. 

9.202 Gebrek aan leuke evenementen. Teveel kunst.  

9.203 Gebruik je gezonde verstand. Ook daar kunnen nuances verschillen, waarschijnlijk door persoonlijke 
belangen, maar globaal levert deze opvatting dezelfde uitgangspunten voor goed beleid en bestuur.  

9.204 Gecultiveerde perkjes in de wijken. Dat kan veel natuurlijker.  
Fietsen promoten auto weren.  

9.205 Geen 

9.206 Geen 5G  
niet meer gasopslag.  
Stimuleren van gezamelijk wonen: oud+ jong+ gezamelijk recreatieruimte en koken, wassen + tuin. 

9.207 Geen vertrouwen in de politiek in Egmond. Er wordt niet naar de inwoners geluisterd.  Zorgen om plan 
Slotweg. Belachelijk plan om bourgondisch restaurant daar te willen. Bij de molen staat een restaurant 
met prima parkeergelegenheid te koop! Laat Hoeve Overslot bestaan en luister eens naar de mensen! 

9.208 Geen zorgen 

9.209 Gekibbel in de gemeenteraad. We hebben een mooie gemeente en dat wil iedereen zo houden. Neem dat 
als uitgangspunt in plaats van dat politiek gekissebis dat nergens over gaat. 

9.210 Gemeente belastingen. Leegstaande gebouwen opknappen.  

9.211 goedkope woningen voor jongeren. ruimte maken voor nieuwe woningen 

9.212 Groenvoorziening in de Egmonden is erg teleurstellend. 

9.213 Grote bekken, lawaai, en te veel festivals of festiviteiten. Wat meer soberheid graag 

9.214 Grote belangrijke projecten waar veel geld mee gemoeid is en geen overeenstemming is tussen gemeente 
en verschillende belangengroepen. Echt praten, luisteren en overleg lijkt er niet te zijn. Staat geld op nr 1 
of gelijk hebben? En op welke plaats staat eerlijkheid en gelijkwaardigheid..? (kern Bergen; voetbalvelden 
in de Egmonden) 
Ouderen in de gemeente die niet meer samen in een "bejaardencomplex" kunnen wonen en zo 
vereenzamen. Ook kunnen ze niet uit hun eengezinswoning weg, want... waarheen? 

9.215 Grote projecten zoals de fusielocatie en een toenemende druk door toerisme 

9.216 Grote toestroom van vakantiegangers 

9.217 Haantjes gedrag in de Gemeenteraad (naar horen zeggen). Neem dus verstandige besluiten en wacht niet 
te lang met realisering. 

9.218 handhaving van parkeren, men kijkt alleen of er betaald is maar niet of een auto voor een opgang/afgang 
voor invaliden staat geparkeerd met andere woorden kijk niet alleen of er betaald is maar ook of het 
voertuig geen belemmering vormt voor minder validen. 

9.219 Handhaving, zoals fietsen op de stoep verbieden/ bekeuren 

9.220 Hard rijden en vandalisme. In 30km-zones wordt vaak heel hard gereden. In onze omgeving is harder dan 
50 km/uur geen uitzondering. De wegen nodigen nog te veel uit om hard te rijden, het is vaak niet 
duidelijk dat het 30km-zones zijn. Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat zelfs veel van hen niet 
realiseren dat ze in een 30km-zone wonen. 

9.221 heel veel 

9.222 Het aanbod van woningen voor starters 

9.223 Het aantal toeristen. Soms kun je als bewoner niet eens normaal parkeren, booschappen doen, of in de 
natuur lopen. 
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9.224 Het achterstallig onderhoud aan klinkerbestratingen, trottoirs. 

9.225 Het afvalbeleid: behalve de afvaldepots (m.n. Bergen) heb ik weinig klachten al zou het goed zijn als het 
gescheiden plasticafval ook zou worden opgehaald. Het depot in Bergen is een "rampgebied" dat hard aan 
vervanging door een modern depot met meer ruimte en perrons. Ik stel voor de huidige 3 depots door 
een enkel centraal depot te vervangen. Verder lijkt het me een rampzalig plan om de afval inzameling 
door de gemeente te laten doen. Laat dit aan de specialisten zoals HVC of GP Groot en doe een 
regelmatige aanbesteding! Op termijn altijd goedkoper!! 

9.226 Het anti-Airbnb beleid is een grote zorg; toerisme hoort bij de regio maar wordt nu enkel als een last 
gezien in plaats van een realiteit waar we het beste van moeten maken. 

9.227 Het autoverkeer als er markt is. De weg afsluiten is veiliger.  
De fietsers/brommers die de stoepen gebruiken waardoor je je als wandelaar niet veilig voelt.  

9.228 Het besturen en luisteren naar inwoners kan beter. Er is weinig echte participatie. Ook deze enquête is tot 
stand gekomen zonder brede input van inwoners. Ontwikkel plannen worden vaak aan grote vastgoed 
machten toegekend en er is weinig ruimte voor anders denkende die juist milieu natuur en energie zuinig 
zijn. 

9.229 Het bestuur 
de gemeentebelasting is 2x zo hoog als bij de Gemeenten om ons heen.  

9.230 Het bestuur, commerciele bouwprojecten, het mindere kunstklimaat en hoogbouw. 

9.231 Het bezoek uit de omliggende steden zoals Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk en dan voornamelijk 
het parkeren van auto's maar ook hun fietsen. 

9.232 Het centrum van Bergen en meer huizen bouwen.  

9.233 Het dagelijks  voederen met grote hoeveelheden brood van de eenden bij de vijvers bij het slot park. De 
eenden kunnen zich zelf het beste in de natuur redden. 
Het gevaar op een rattenplaag in de omgeving is zeer groot aanwezig. Er blijft regelmatig brood liggen. 
Hier zouden richtlijnen voor moeten komen. 

9.234 Het dorp is onvoldoende afgestemd op de eisen van ouderen. Kijk bijvoorbeeld naar de loopafstanden 
voor grof vuil/ glas/papier en plastic afval. Ook zijn er veel te weinig bankjes.  
In het centrum zijn veel wegen en paden onregelmatig en toe aan herstraten. 
De rolstoelvriendelijkheid krijgt onvoldoende aandacht. 

9.235 Het dorp moet goed bereikbaar blijven voor auto’s. Voornamelijk parkeren in het centrum. Een blauwe 
zone met parkeerschijf (30 minuten) zodat er voldoende doorstroming blijft  

9.236 Het dorp vergrijst. Goh, hoe zou dat nu toch komen 

9.237 Het gebruik van de bibliotheken loopt enorm terug, een vestiging in elk dorp van de BES lijkt mij 
gemeentegeld pompen in een, helaas, zinkend schip.  

9.238 Het gekonkel binnen de Politiek  

9.239 Het geven van ruimte aan ondernemers  

9.240 Het gevoel van de Egmonden wegnemen dat zij niet voor vol worden aangezien alle voorzieningen zijn 
hier weggehaald 

9.241 Het kan beter met de verkeersveiligheid. Er wordt in de wijken en op bv de Duinweg te hard gereden en 
ingehaald terwijl er fietsers rijden. Meer voorrang voor fietsers.  
Een directe verbinding tussen ring Alkmaar en de rotonde Bergen aan zee. 
De weilanden in Aagtdorp mogen niet worden volgebouwd 

9.242 Het kruispunt bij de bibliotheek, veel te druk, vooral tussen 08.00 - 09.00 uur. Veel overstekende 
schoolkinderen.  Onoverzichtelijk kruispunt. Ben zelf  al een keer aangereden door een fietser. Laden en 
lossen door de Hema maakt het nog onoverzichtelijker. 
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9.243 Het niet transparant zijn van wethouders en beleidsmedewerkers.  
Het volkomen negeren van vraag en behoeften van inwoners. 
Het kappen van bomen. 
Gemeentehuis en politie zou gesitueerd moeten zijn in het dorp dicht bij de inwoners i.p.v. buiten het 
dorp.  
Het parkeerbeleid van de gemeente waar financieel belang steeds prioriteit heeft gekregen boven het 
belang van de inwoners en die tot nu toe volkomen genegeerd zijn. 
Openbaar vervoer en busdienst regelingen. 
Verzorgingshuizen en kwalitatief en kwantitatief betere en meer zorg mogelijkheden creëren  voor 
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. 
Geen voldoende betaalbare koop en huurwoningen voor jongere en /of gezinnen waardoor er o.a.ook 
geen mantelzorg mogelijkheden gecreëerd worden. Dus daarom voorrang verlenen aan kinderen, ouders 
en familie van huidige inwoners om hier te komen wonen. 
De woningen die als 2e woning aangeschaft zijn en daardoor weinig of niet bewoond worden, waardoor 
spook straten en buurten ontstaan, geen sociale controle is en onveilige gevoelens inwoners ontstaan. 
Veiligheid uitgaanscentrum Bergen garanderen en overlast voor inwoners beperken door horeca controle 
politiieambtenaren en/of  BOA’s.  
Toename geluids en vervuilingsoverlast van vliegverkeer boven Bergen. 
Parkeerbeleid wordt ervaren als een  grote ramp door inwoners Bergen centrum. 
Ontmoetingscentrum in het centrum Bergen met activiteiten voor ALLE inwoners van dit dorp en niet 
alleen voor de jongeren ! 
 

9.244 het ontbreken van een fietspad door de duinen van wimmenum want nu moet je langs de herenweg 
richting het woud.handhaving op paardestront langs de herenweg bij rinnegom en bootjes in de 
hoevervaart want daar ontbreekt het ondanks veelvuldige klachten totaal aan. 

9.245 Het parkeerbeleid heel Bergen hetzelfde.  
Plekken aanwijzen voor parkeren voor b.v. een uur parkeren met parkeerkaart = beter voor de 
middenstand. 
Frequenter openbaar vervoer wellicht met kleinere busjes binnen de gemeente.  Vooral ouderen die 
slecht ter been zijn kunnen niet binnen de gemeente in de bus stappen. De buurtbusjes moeten weg. De 
busjes inzetten met geschoold personeel 

9.246 het parkeerbeleid, belachelijk dat de gemeente zoveel kosten berekend voor de parkeerkaart. 
ook de toeristenbelasting, de gemeente heeft alleen maar baat bij zoveel toerisme, stopt met mee 
verdienen van het verhuur van zomerhuizen en kamerverhuur. 
 

9.247 Het te hard rijden binnen de dorpen en op de doorgaande wegen als de Herenweg van Egmond naar 
Bergen. Aan de handhaving van de snelheidslimiet ontbreekt het vaak. 

9.248 Het te kort aan Huizen met het gevolg dat bergen vergrijst. 
 
Geen actief politiebureau waar 24/7 politie aanwezig is. Waardoor een lange reactietijd van hulpverlening 
ontstaat. 
 
Het redelijk grote aantal asielzoekers die voor onrust en overlast zorgen. Waar weinig tot niets aan gedaan 
word 
 
Het geweld tijdens het uitgaans leven wat steeds meer op begint te komen.  

9.249 Het tergend langzaam uitvoeren van de woningbouw. De raad is hier mede aan schuldig en niet zeggen de 
meneer H. daarvan de oorzaak is. Voor het BSV terrein had al lang een plan kunnen liggen. Geef het als 
opdracht voor de scholieren van groep 8. 



Resultaten enquête omgevingsvisie Bergen; eerste stap 

91 
 

9.250 Het toegenomen drugsgebruik, geweldsdelicten onder met name jongeren, criminaliteit in het algemeen 
(bedreigingen al of niet gepaard gaand met fysiek dan wel verbaal geweld). communicatie met en naar de 
burgers en vice versa. Afronden van op stapel staande projecten in de verschillende kernen. Afname van 
de sportgelegenheden (oa zwembad). Ook voor ouderen. Afdeling van de gemeente in de verschillende 
kernen. Te weinig huisvesting voor ouderen in de dorpskernen. Meer betaalbare een kleinschalige 
woningen voor jeugd en ouderen. Werkgelegenheid voor jongeren.  

9.251 het toenemen van de drukte door toeristen. het kappen van bomen op particulier terrein. het vervuilen 
van ons drinkwater door pesticiden. 

9.252 Het toenemende toerisme en dagjesmensen.  

9.253 het toerisme mag geen overheersende rol gaan spelen. ik ben vanuit Amsterdam naar Bergen verhuisd 
omdat ik de drukte wilde ontvluchten.  

9.254 Het uitbreiden van de mountainbike route zorgt voor meer overlast op de wandelpaden , waardoor er 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan met kleine kinderen en honden. Ook wordt er hoe langer hoe meer 
gebruik gemaakt van de wandelpaden door mountainbikes en dat is zeer vervelend als je rustig met je 
gezin en viervoeter in het bos wandelt . Er zou hier meer op moeten worden gehandhaafd, zodat fietsers 
op de voor hen bestemde routes blijven. 

9.255 Het verdwijnen van karakteristieke woningen (het oprukken van de rietgedekte megavilla’s) 

9.256 Het verdwijnen van voorzieningen en de verscheidenheid van het winkelaanbod. Er moet meer rekening 
gehouden worden met de plaatselijke ondernemers bij het nemen van beslissingen. 
Meer aandacht voor de specifieke wensen van de verschillende dorpskernen.  

9.257 Het vertrouwen in het bestuur kan beter, zacht gezegd. Bewoners willen geloven in hun lokale overheid. 
Wij willen geloven dat bestuurders, raadsleden en ambtenaren dienaars van het gemeenschappelijke 
belang zijn. Iedere schijn van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek moet echt echt echt echt 
verdwijnen. Grijp deze kans om het systeem helemaal schoon te maken en een transparant en eerlijk 
richting de toekomst te gaan.  

9.258 Het volbouwen van relatief kleine kavels 
Hoogbouw in centrum 
Voortdurende rechtsgang van lastige bewoners die het nergens mee eens zijn 

9.259 Het weidegebied tussen Groeneweg, Voert en Hoeverweg zou beter ingericht moeten worden voor fiets- 
en wandelverkeer. Beginnen met een nette verharding  voor de fiets tussen Groeneweg en Hoeverweg. 
Eindelijk ook de verbinding in de duinen tussen Verbrandepan en Egmond aan Zee eens voor de 
fietsrecreant mogelijk maken, zodat De Hoef vermeden kan worden. 
Niet nog meer bollenboeren in de buurt. 

9.260 Het woningbouwbeleid: er is de afgelopen jaren veel te veel tijd verloren gegaan door het gekrakeel en de 
wethouderswisselingen. Prioiriteit heeft het afmaken/afronden van de bouwplannen die nog in de pijplijn 
zitten. En geeft voorrang aan de ontwikkeling van bouwplannen op gronden die de gemeente in eigendom 
heeft.  Met uitgangspunt: in elke kern wordt tenminste één flink project op poten gezet. 
 
Het voorlichtingsbeleid van de gemeente vind ik mager, zowel op de sociale media als in de gewone 
ouderwetse hah-krant (de gemeentelijke pagina). Geef regelmatig info over bijvoorbeeld regelingen op 
sociaal gebied: bijstand, kwijtschelding, hulp via sociale teams e.d.   Of koop eens in de zoveel tijd een hele 
pagina voor een bepaald thema (sociale regelingen, woningbouw).  
Vertel wat vaker over de voortgang van projecten.  Nadat iets in de raad besloten is, hoor je er daarna 
weinig meer van. Nu moet je alles zelf zoeken op de website (die ik overigens zeer matig vind).   

9.261 Het zich richten op het  dorp Bergen als of dit de gemeente Bergen is. 

9.262 Hoge lelijke gebouwen en het weghalen van bomen langs wegen en paden. 

9.263 Huisvesting voor vooral jongeren en ouderen. Er is te weinig  doorstroming 
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9.264 Huizen !!!! 
Vuurwerkverbod. 

9.265 Huizen die gesloopt worden. Er komen veel te grote huizen voor terug, tuinen worden betegeld, niet 
Duurzaam. Past niet bij deze tijd. Sowieso zijn er geen woningen die betaalbaar zijn.  
G5. 

9.266 huizenprijzen, huurprijzen, nepotisme, gemeentelijke bestuurscultuur, gemeentelijke belastingen en 
parkeertarieven als melkkoe, kortetermijn-denken/aan de snelle winst denken 

9.267 Ik denk dat 3 voetbalverenigingen in de Egmonden behouden moeten worden en denk ook dat dit 
financieel voordeel biedt. Tevens is het nodig in deze dorpen ieder die voorziening dichtbij te hebben!  

9.268 Ik maak me ernstig zorgen over het plaatsen van 5G dit is zeer schadelijk voor de natuur, insecten, dieren, 
en de gezondheid van de mens. Ook maak ik me zorgen over jonge mensen voor wie het ontzettend 
moeilijk is redelijk betaalbare woonruimte te vinden in de gemeente Bergen.  

9.269 Ik maak me ernstige zorgen over de uitrol, de testen en in gebruik nemen van 5G. Diverse studies van 
artsen en specialisten geven duidelijk aan dat 5G schade brengt aan de gezondheid en dat dit nog lang niet 
genoeg getest is! Ook wijzen studies uit dat er steeds meer elektromagnetische stralingssensitieve 
mensen zijn en komen. Mensen worden écht ziek van deze straling en kinderen krijgen ook meer klachten. 
Op dit gebied voel ik mij totaal niet veilig.  

9.270 Ik maak me zorgen dat dit straks een bejaardenenclave is. 

9.271 Ik maak me zorgen dat Egmond en Bergen samen zitten in 1 gemeente. Egmond kent een heel ander soort 
inwoners dan Bergen en voor ieder van deze dorpen gelden dan ook andere oplossingen. Het is niet de 
bedoeling dat de inwoners van Egmond de bewoners van Bergen beperken en vice versa. Voor mijn gevoel 
bepaalt Egmond nu wat er in Bergen gebeurt en wordt er veel te weinig gekeken naar de belangen van de 
inwoners van het dorp Bergen zelf, die door de ambtenaren worden weggezet als: "lastige rijke mensen". 
Ik vind dit niet terecht. Een gemeente behoort op open en objectieve wijze met de belangen van (al) haar 
inwoners om te gaan.  

9.272 Ik maak me zorgen om hoe het plein eruit ziet. Dit is erg lelijk en onaantrekkelijk 
 

9.273 Ik maak me zorgen over alle negativiteit van de laatste jaren. Hopelijk wordt het beter met de nieuwe 
burgemeester. Dat gun ik iedereen! 

9.274 Ik maak me zorgen over de  
‘niet Bergense’ moderne bouwplannen die de gemeente heeft voor bergen. Modernisering is goed, maar 
het mag de Bergense uitstraling niet schade. 

9.275 Ik maak me zorgen over de jeugd in onze gemeente, de huizenprijzen zijn veel te hoog en de sociale 
huurwoningen worden vergeven aan huurders van buiten het dorp. Hele generaties Egmonders moeten 
noodgedwongen naar HHwaard of Alkmaar omdat ze hier niet meer aan bod komen. 

9.276 Ik maak me zorgen over de manier waarop de gemeente communiceert.  
De vragen van deze enquête vind ik slecht.  Vandaar veel neutrale antwoorden! 
Gemeente Bergen neem u inwoners aub serieus.  
 

9.277 Ik maak me zorgen over de provinciale wegen, waarover onze gemeente geen inspraak heeft maar haar 
bewoners wel aan wonen en overlast van ervaren vwb geluid en uitstoot.  

9.278 Ik maak me zorgen over de zorgcowboys die allemaal dure appartementen gaan bouwen en er voor de 
verpleging en verzorgende geen plek is om te wonen  
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9.279 Ik maak mij dus echt oprecht zorgen over de verstening. Het leggen van grind, het kappen van bomen en 
struiken, het planten van uitheemse plantensoorten (olijf, citrusplanten e.d.) waar de Nederlandse 
insecten niet veel mee kunnen.  
Over het beheer van de sluispoldervelden. De schapen die in drie weken alle jong opkomende 
weidebloemen weg grazen, geen visie, geen beheer om meer diversiteit (vogels en dus broedplekken te 
creeeren 

9.280 Ik maak mij zeker zorgen om de hoeveel goed mensen die naar onze mooie dorpen komen. Ik woon aan 
de heereweg in schoorl een er is geen seconde rust. Elke keer rijd er een auto voorbij of komen er mensen 
van buiten langs. 

9.281 Ik maak mij zorgen om de verhuur van woningen aan toeristen en aan de sociale huurwoningen die 
aangeboden worden aan mensen van buiten de gemeente. Ik begrijp dat de regels zo zijn ingesteld dat 
mensen van buiten de gemeente ook mogen inschrijven, maar starters in de gemeente kunnen eigenlijk 
onmogelijk meer in hun eigen 'dorpie' blijven. De gemeente zou zich hier harder voor moeten maken.  
 
Ik mis trouwens een visie/mening op de samenwerking met de regio Noord-Kennemerland. Denk dan 
bijvoorbeeld aan de bebouwing die Alkmaar langs de Martin Luther Kingweg poogt te bouwen.  

9.282 ik maak mij zorgen over het feit dat de kleinschaligheid qua ondernemingen uit het oog wordt verloren. 
Steeds meer grote, zelfs multinationale, ondernemingen mogen zich hier vestigen. Ik heb bij vele mooie 
plaatsen hierdoor de leegstand van b.v. winkelpanden enorm zien toenemen. Het centrum raakt 
uitgestorven en verloedert. Hier moet absoluut voor gewaakt worden! 

9.283 Ik maak mij zorgen over het feit dat gemeenteambtenaren zelf  over weinig kennis lijken te beschikken, 
waarom moet er aldoor know how ingehuurd worden, kost bergen met geld. 
Misschien is het zo, dat er te weinig gekwalificeerd personeel werkt, zou er niet beter opgeleide 
ambtenaren aangenomen kunnen worden, zij kunnen dan uit de pot , van wat anders aan gespecialiseerde 
mensen ingehuurd moet worden,  betaald worden. 

9.284 Ik maak mij zorgen over: 
-Klimaatverandering; ik hoop dat de gemeente anticipeert op de toekomst en oog heeft voor belangen 
van de generaties na ons. De gemeente zou nu al meer kunnen doen om de natuur te beschermen tegen 
bebouwing en versnippering van het landschap 
-Hard rijden in het dorp 
-Drugsgebruik onder jongeren 

9.285 Ik vindt dat ze  meer aandacht moeten besteden aan het behouden van jongeren uit het dorp zelf,dus de 
veroudering stoppen. 

9.286 Ik zou er voor pleiten om het toeristenverkeer dat doorrijdt naar het strand buiten de dorpskern te 
houden. Ik vind überhaupt dat de gemeente haar beleid meer moet afstemmen op de bewoners en 
minder de oren laten hangen  naar het toerisme 

9.287 -inperking recreatieve verhuur particuliere woningen is funest voor de gemeente en levert niet het 
gewenste effect van teruggave aan de woningmarkt  
-Bergen aan Zee moet geen grootschalige nieuwbouw krijgen, maar zo open en kneuterig blijven zoals het 
nu  

9.288 Inspraak 

9.289 Interactie tussen inwoners en gemeente. Die laat erg te wensen over. Als die beter zou zijn dan komen er 
meer initiatieven tot bloei. Bijv. bij verduurzaming eigen woningen. Er is in de enquête geen aandacht 
voor betaalbaarheid van nieuwe woningen en dat woningen als hoofdverblijf moeten gelden. 

9.290 Invloed project ontwikkelaars 
steeds meer kroegen en boetiekjes, en steeds meer "vakantie" huisjes 

9.291 Jongeren die een huis zoeken niet in bergen kunnen blijven wonen. Bergen begint saai te worden door de 
vergrijzing. Lichtjes avond stelt niks meer voor, jazz and sail begint saai te worden. En door die vergrijzing 
en slecht lopende ''dorps feesten'' zie je ook dat je oude toeristen het dorp in krijgt die het nog saaier 
maken. (zeg ik als 1 van de jongeren uit Bergen ;) 
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9.292 Jongeren moeten nu noodgedwongen uitwijken naar andere gemeente om te wonen. 
Gemeente Bergen is onbetaalbaar! 

9.293 Kleinschalige campings stimuleren (kamperen bij de boer).  

9.294 Kortere besluit termijnen m.n.v. De nieuwbouw van woningen en bedrijven. 
Ruinekerk Bergen, volledig beheer en kosten naar de Gemeente. 

9.295 Kostenniveau. 

9.296 Kwaliteit van de binnenwegen en met name de fietspaden  

9.297 Langzamerhand volbouwen van de open stukken, weghalen van stukjes bos. Zorg dat de duinzoom zo blijft 
als deze nu is (zoals nu ook in de visie staat). Ik zie dat er toch overal huizen komen, campings verdwijnen 
voor dure vakantiehuizen. Verkeer neemt steeds meer toe  op de omloop , duinweg etc. 

9.298 last door jongeren (nieuwe rijken?) 

9.299 Leeftijd opbouw van de inwoners van Bergen 

9.300 Leegstand, nieuwbouw door particulieren en projectontwikkelaars 

9.301 Lelijke nieuwbouw en te vol raken van het dorp 

9.302 Levendigheid 

9.303 Limiteer aantal toeristen 

9.304 luist 

9.305 Luisteren naar de inwoners kan veel beter dan luisteren naar het geld 

9.306 Meer appartementen voor de ouderen 

9.307 Meer betaalbare woningen voor jongeren. Verhuur zomerhuisjes aan deze doelgroep.  

9.308 Meer beveiliging door middel van camera systemen  bijvoorbeeld  in kernen van  Groet Schoorl Bergen en 
de Egmonden . 
Meer betaalbare nieuwbouw  (ook voor ouderen) 
 
Fietspad tussen Schoorl cenrtum naar postweg moet gescheiden worden van de auto weg  fietsen altijd 
heel veel school kinderen. 
 
Inzetten op betere doorstroming randweg Alkmaar ook wij als inwoners van Gem Bergen hebben daar 
profijt van 

9.309 Meer gelijkheid over de dorpen het is eerst bergen en daarna de overige . De vergrijzing neemt ook alleen 
maar toe echter de woongelegenheid voor de jeugd neemt juist af.  

9.310 Meer huizen voor starters, in bergen zijn huizen niet te betalen en komen amper huizen vrij. Ook niet voor 
mensen die hun hele leven al in bergen wonen.. 

9.311 Meer oog voor algemeen belang en niet alleen luisteren naar beste lobby zoals van de horeca. 
Beter evenwicht in wonen, werken, recreatie. 
Rem op evenementen 
Bescherming ruinekerk terrein als beschermd dorpsgezicht 

9.312 Meer oog voor historie en groen. Het oorspronkelijke gezicht van Bergen verdwijnt en dat kost op de 
lange termijn toeristen en inkomsten 

9.313 meer ruimte voor jongeren, ouderen uit de grote huizen (goede opvang).  
Jonge gezinnen weer terug, komt er weer leven in Schoorl, scholen, verenigingen, sfeer 

9.314 Met name de verjonging in het dorp. Weinig jonge gezinnen. En die kunnen echt geen huis betalen.  
 
Iets minder van belang. In het najaar laten de platanen blad vallen. Het zou handig zijn als de gemeente 
grote korven plaatst in sommige straten om het blad te verzamelen. Het past niet in de groene  bak. Dank! 

9.315 Milieu.  Er moeten meer bomen en struiken in de wijken en kleine parkjes. Geen landbouwgif in de buurt 
van de dorpskernen. 
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9.316 Minder dure, grote koopwoningen toestaan, zoals bv op Hargerweg 5 mega woningen op mega lap grond. 
Hier hadden behoorlijk wat starterswoningen kunnen komen om vergrijzing tegen te gaan.  
En er ook weer kunderen komen voor de school  

9.317 minder gericht op senioren, meer op de jeugd = toekomst 

9.318 Misschien iets cultureels? Dat we meer van dat soort evenementen kunnen toepassen bijvoorbeeld hier in 
de bibliotheek. 

9.319 Mogelijke samenvoeging met andere gemeentes 

9.320 Mogelijkheden tot afvalscheiden kan veel beter, aparte bak voor plastic of meer inzamelpunten in de 
wijken. 
Natuur, projecten die biodiversiteit vergroten ondersteunen. 

9.321 Natuuractivisten die tevens voor eigen rechter spelen 
Hangjongeren in / rond het duingebied 

9.322 Niets 

9.323 Nieuwbouw bij zwembad. 140 huizen veelste veel voor de kerkedijk 
Beleid op vakantieverblijf of verhuur eigen woning. Is niet aan de gemeente 

9.324 Nieuwbouw buiten dorpsgrens eerst binnen de dorpsgrens!, 

9.325 Nieuwbouw plannen maak ik me zorgen over, 
Liever meer belasting dan meer nieuwbouwplannen die de complete sfeer weghalen. 

9.326 Nieuwbouwprojecten aan de randen van het dorp. Zie wat er gebouwd is aan de Nesdijk, past totaal niet 
bij het dorpse karakter. Plannen die er zijn om het terrein van Conijn te bebouwen. Dit tast ook de 
landelijke dorpse sfeer aan en verwoest habitat van belangrijke vogels en ander dieren. Moet elk terrein 
nou meteen vol worden gebouwd. Sloop van oude karakteristieke huizen. De trend bouw van steeds 
grotere particuliere woningen toe te staan (grote wit gestucte villa's die van erfgrens tot erfgrens lopen) 

9.327 Nu in de tijd van Corona zou ik het even niet weten.  

9.328 Nu valt het door corona op dat er zoveel troep op straat wordt gegooid. Men vindt het klaarblijkelijk 
normaal om afval op straat te gooien. Dit vraagt om een bewustzijnsverandering! 

9.329 Nvt.  

9.330 Onbetaalbare woningen waardoor weinig jonge aanwas. 

9.331 Ondergrondse containers in de wijken ipv die afzichtelijke op parkeerterreinen.  

9.332 Ongeremde bouw van massale vakantieparken in o.a Schoorl en Egmond. De onderscheidende 
kleinschaligheid van het recreatieve aanbod moet behouden blijven. 

9.333 ontzien van nauwe straten door grote vrachtauto's en bussen 

9.334 Onveiligheid 
Buurtbus 

9.335 Onvoldoende woonruimte voor 'eigen' mensen, de natuur (denk aan het kappen van bomen), het 
onaantrekkelijk maken van bezoek door, bijvoorbeeld, hoge parkeergelden waardoor de lokale 
middenstand minder bezoekers krijgt.  

9.336 Onzichtbare armoede. We missen een ‘toegankelijk’ dorpshuis in het centrum van Bergen. Alles lijkt 
gericht op consumeren, niet op veilige ontmoeting. Een soort Harmoniegebouw moet blijven voor 
culturele activiteiten. 
Initiatieven van inwoners krijgen geen ruimte zodat ze te maken krijgen met (gemeentelijk) vastgoed of 
grond. De vragen over WONEN zijn niet expliciet genoeg gesteld. We hebben BETAALBARE woningen voor 
startende gezinnen nodig. Geen woningen zoals op de Haaf bijvoorbeeld. Die dragen weinig bij aan de 
voorzieningen. (Vraag2) 
Over vraag 8: je kunt blijven bouwen als de woningen vervolgens niet naar de inwoners uit de gemeente 
gaan...dat is water naar de zee dragen ten koste van de natuur. 
Vraag 10. Geen van beide! Zie vorige opmerking 
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9.337 Ook in deze enquete worden de nieuwe generaties volkomen overgeslagen. Dit is een trend die al jaren 
aan de gang is. In Schoorl is het bedroevend gesteld met voorzieningen voor Jongeren. Er is helemaal 
niets. En als jongeren savonds op trampolines in voortuinen van mensen gaan springen is de wereld te 
klein. Het is enorm stuitend te zien dat dit nu al 40 jaar (!!) aan de gang is. Er is alleen maar gereduceerd, 
terwijl in Bergen wel voldoende aanbod is. Tevens is er enorm geinvesteerd in een speelschip bij 
Camperduin, handig........wanneer komen de jongeren in Schoorl nu eens aan de beurt ? Offer svp een half 
veld bij Duinrand S op voor een gaaf skate park / pumptrack, skeelerbaantyje, een grote panakooi, 
basketbal, omnisport. Doe eens iets terug voor de jongeren van Schoorl svp. De situatie is schrijnend 
momenteel. 

9.338 Openbaar vervoer bus van en naar Alkmaar is slecht qua frequentie, daardoor vaak de auto moeten 
pakken. 
Horeca en evenementen. Vroeger werd er veel meer georganiseerd / vergunningen voor verleend nu is 
alles veel minder waardoor er ook minder mensen van buitenaf komen.  

9.339 openbaar vervoer 
graag bouw van ouderenhofjes 

9.340 openbaar vervoer 
jongeren voorzieningen  

9.341 ophalen van plastic met de vuilnis dioenst 

9.342 Over de juridische muggenzifters die projecten en procedures frustreren. De NIMBY's. 

9.343 Over de veiligheid en vergrijzing van de gemeente.  

9.344 Over het afbreken van bestaande woningen en het daarvoor in de plaats zetten van voor de 
grondoppervlakte veel te grote en hoge huizen; over het gebrek aan toegankelijkheid voor mensen in een 
rolstoel, met een rollater en ook voor mensen met kinder- en wandelwagens. Er zijn veel gevaarlijke 
situaties in het dorp als gevolg van te grote terrassen en daarbij geparkeerde fietsen. Ook staan er bomen 
op plaatsen, waardoor de stoep te smal wordt (Breelaan). Er wordt te veel uitgegaan van een bepaalde 
bevolkingsgroep: met geld, goede lichamelijke conditie  en te weinig oog voor het belang van de natuur 
voor het voortbestaan van het leven op aarde. In Bergen is die tendens er ook te veel. 

9.345 Over het risico dat het begrip "Bergen kunstenaarsdorp" een sleets begrip wordt stoelend op kunstenaars 
uit het verleden. 
Er zou meer aandacht moeten zijn voor 'productieve kunstenaars' van nu i.p.v, de aanda  cht voor het 
verleden. 

9.346 Over het te kort aan parkeerruimte ,er worden Vaak bel often gedaan ,maar er gebeurd niets!,, en dat is al 
jaren zo.niet jaren 

9.347 Overlast (geluid) tijdens evenementen 
Uitgaansleven geluid, vernieling en geweld (avond en nacht) 
Drugsdealing/gebruik 

9.348 Overleg / betrokkenheid inwoners 

9.349 Overmatige drukte en slechte regulering daarvan.  

9.350 Paarden, honden en mensenpoep in de natuur.  

9.351 Parkeer gelegenheden in de wijken voor bewoners.  

9.352 parkeer overlast, teveel toeristen in de zomer, teveel vakatieparken. Durf beleid te maken 

9.353 Parkeerbeleid, duurzaamheid  

9.354 Parkeerbeleid, overstroming door toeristen, nieuwbouw 

9.355 Parkeerbeleid. Huisvesting voor jongeren en ouderen, wel aangepaste huisvesting. Openbaar vervoer. 

9.356 Parkeerdruk 
Leegstand ondernemers 

9.357 parkeergelegenheid ( genoeg en gelijk in de Gemeente) 
openbare ruimtes 

9.358 Parkeeroverlast, het hele dorp staat vol zomers 

9.359 Parkeerruimte voor bewoners. 
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9.360 Parkeertarieven, het broedseizoen gepaard met arrogante boswachters. Het 'moeilijk' doen over terrassen 
en openingstijden horeca.  

9.361 Parkeren, waarom niet zoals in Heiloo blauwe zone, goed voor de ondernemers 

9.362 Participatie traject kan veel beter! 
ALTIJD eerst de omwonenden en inwoners betrekken bij plannen alvorens handtekening te zetten onder 
anterieure overeenkomsten. Zowel bij plannen van project ontwikkelaars als plannen van de gemeente. 

9.363 Participatie! Jeugd voorzieningen , ouderen voorzieningen zoals het zwembad en openbare stortplaatsen 
die gratis zijn en bij elke speeltuin geplaats kunnen worden  

9.364 Participatie!!! Écht participatie die past bij deze tijd!  
Deze enquête is volstrekt ontoereikend om burgers serieus te raadplegen. Ik heb daarom alle vragen met 
NEUTRAAL beantwoord. Ik wil graag constructief meedenken maar deze enquête is hier duidelijk niet voor 
bedoeld.  

9.365 Planmatig nieuwbouw past niet in bergen, dit gaat ten koste van de diversiteit aan bebouwing. Er zou een 
nieuw gemeentehuis moeten komen, het huidige is geen reclame  

9.366 Plein tegenover Wonders moet vernieuwd worden en er moet meer gedaan worden om jongeren bezig te 
houden, clubs/buurthuizen etc. 

9.367 Politieke integriteit. Vooralsnog lijkt het nog steeds alsof de gemeente eerst een plan maakt met een 
projectontwikkelaar en samen tot een akkoord komt en dan dit plan presenteert. Vervolgens is er geen 
(serieuze) mogelijkheid meer voor de bewoners om mee te denken. Samen tot een plan te komen dat 
goed is voor de bewoners en het dorp zelf kan niet meer omdat het plan vaak al in een anterieure 
overeenkomst vast ligt. De bewoners willen meer inspraak en een deugdelijk participatiebeleid.   

9.368 Project ontw.bouwen grote huizen, grote tuin (€!) Maar NIETvoor kleine beurs. Ook meer aandacht CO 2 
neutraal bouwen & of grid wonen. Het allerbelangrijkste is dat de opbouw v d gemeente vwb de bevolking 
zo veel mogelijk overeenkomt met een dwarsdoorsnede van onze samenleving! 

9.369 Project ontwikkelaars krijgen de mogelijkheid om grote villa’s te bouwen met veel grond eromheen.Voor 
mensen met kleine beurs zijn er geen huizen.  Weinig sociale woningen. Er zou een bevolkings opbouw 
moeten zijn zoals in de hele samenleving. Ik ben 73 jaar zou in een tinyhouse willen wonen en laat dan 
een gezinswoning achter voor jonge mensen! 

9.370 Projectontwikkelaars die de baas spelen over de gemeenteraad en burgers. 

9.371 raadsleden die elkaar alleen maar tegenwerken en er duidelijk NIET zijn voor hun klant, de inwoners van 
Bergen.  
In het beleid van de gemeente is duidelijk een voorkeur te zien voor het dorp Bergen. Andere dorpskernen 
worden als 2de rangs behandeld. Ik geef als voorbeeld dat heel Egmond aan den Hoef slechts 1 wijkraad 
heeft, terwijl het dorp Bergen bijna iedere 2 straten een wijkraad kan vormen. Dubieus! 
Subsidie aan Kranenborgh moet rigoureus herzien of gestopt worden; er gaat teveel en te vaak een 
enorme stroom financiën naar toe. Over andere museale instellingen wordt nooit gesproken. 

9.372 Rigide vasthouden aan bestaande regels. Durf "out of the box" te denken en meer te experimenteren. 
bijvoorbeeld met de stelregel: als niemand er last van heeft kan het gedoogd worden. werken met pilot 
periodes.  

9.373 Rigide vasthouden aan bestaande regels. Durf "out of the box" te denken en meer te experimenteren. 
bijvoorbeeld met de stelregel: als niemand er last van heeft kan het gedoogd worden. werken met pilot 
periodes.  

9.374 Rinnegom Is bebouwde kom. De huidige maximum snelheid op de Herenweg is 60 km/h. Maar bijna 
iedereen rijdt te hard, soms wel boven de 100 km/h. Wanneer Rinnegom wordt aangemerkt als 
bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30km/h of 50 km/h zal de gereden snelheid afnemen en 
waarschijnlijk alsnog 60 km/h worden gereden. Rinnegom als bebouwde kom verlaagd het aantal 
gevaarlijke situaties, vooral met de zogenaamde onvoorspelbare groepen. (denk aan kinderen, ouderen en 
ruiters). 

9.375 Samenhang tussen de dorpen, levendigheid, woningen en voorzieningen in de kleine dorpen. 

9.376 Schoorl wordt echt overspoelt met dagjesmensen in het weekend . Dit zijn er echt teveel  
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9.377 Slagvaardigheid.  

9.378 Snelheidscontroles op de Boulevards en dorpsstraten. Gehele dorp 30 km! 

9.379 Sociale huurwoningen  

9.380 Solidariteit tussen de kernen en bevordering gemeenschapszin van de burgers. 

9.381 Sta meer stil bij het karakter van het dorp, de bijzondere kenmerken die de verschillende kernen 
aantrekkelijk maken en zorg er voor dat deze behouden blijven of zelfs verterkt worden. Toeristen komen 
voor een bepaalde sfeer. Zo heeft het dorp Bergen het karakter groen, luxe, cultureel en gezellig. Zorg dat 
dat zo blijft en maak er geen goedkope toeristische attractie van door goedkoop en voor jan en alleman te 
bouwen. Er zijn weinig mooie en sfeervolle kustplaatsen. Zorg voor elektrisch openbaar vervoer tussen - 
met zonnepanelen overkapte - parkeerplaatsen aan de randen van de dorpen en de stranden voor de 
dagjes mensen. 

9.382 Te hoge gemeentelijke lasten door te hoge schulden 
Het wordt tijd dat we een oranje bak krijgen 

9.383 Te kort aan woningen voor jongeren. Nieuwe aanwas jongeren brengt een aanwas van kinderen met zich 
mee. Dit zorgt ervoor dat voorzieningen kunnen worden behouden en dat de dorpen levendig blijven.  

9.384 te loor gaan landschap en natuur 

9.385 Te veel horeca. We worden overspoeld met toeristen in de toekomst dus zorg voor ruime wandel en 
fietspaden! 

9.386 Te veel niet duurzame horeca. Te veel winkels/ondernemingen die zich sec richten op toeristen. 
Sloop van prima huizen om er lelijke, 13 in een dozijn, nieuwbouw villa’s te neer te zetten.  

9.387 Te veel ouderen, te weinig jongeren /starters. Het vergrijst. Straks is het een slaap dorp.  

9.388 Te veel terrassen 

9.389 Te veel tijd en geld besteden aan plannen die niet doorgaan bijvoorbeeld omdat niemand er om gevraagd 
heeft of omdat niet goed naar de behoefte gekeken is.. 

9.390 Te veel toerisme. Te veel Horeca. 

9.391 te veel vernieuwing waardoor dorpskarakter verloren gaat, te veel fietsbaden waardoor omkappen van 
bomen noodzakelijk worden, bebouwen en inrichten van straten waardoor authentieke karakter verloren 
gaat, te veel verkeersborden etc. 

9.392 Te weinig woningen voor bepaalde groepen  

9.393 teveel arrogante fietsers en mountainbikers: ze spugen, schreeuwen, plassen in het openbaar en 
gebruiken de heg om hun fiets neer te zetten. 

9.394 Teveel autoos motoren op kleine wegen. Alleen toegang mogelijk maken voor bewoners! Teveel tulpen en 
koeien. Er zijn genoeg tulpen en koeien in nederland 

9.395 Teveel autoverkeer 

9.396 Teveel evenementen: het seizoen loopt nu van bijna van april tot oktober. Bijna elke week is er wel wat, 
wat de leefbaarheid in het centrum niet ten goede komt (geluid-en overlastgevend mensen door 
dronkenschap en drugs). Vooral strengere handhaving bij de horeca. Bewoners van het centrum hebben 
erg veel last van uitgaanspubliek en dat is nog veel erger tijdens evenementen. 

9.397 Teveel gericht op de rijkere mensen ipv modaal. 

9.398 Teveel goedkope woningen. Teveel mensen dicht op elkaar = slecht voor milieu + Corona bewijst hoe 
gevaarlijk  is voor de mens  zelf! 

9.399 teveel nieuwbouw die qua ontwerp niet past binnen rest van gemeente, winkels niet overleven, de natuur 
leidt onder toerisme, zwembad in Bergen moet terugkomen 

9.400 Toenemende macht van projectontwikkelaars die een ander belang dan het natuur- en inwonersbelang 
hebben.  
En mensen met geld die het beleid beïnvloeden. 
Democratisch gehalte van de besluitvorming  
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9.401 Toenemende verkeersdrukte 
Overbelaste fietspaden met toerfietsen en mountainbikers 
Toenemende mountainbikers in duin, ook op wandelpaden en dwars door bos 

9.402 Toeristisch verhuur waardoor de woningvoorraad voor de inwoners wordt verminderd en jongeren 
wegtrekken. Het beperken van de verhuur tot 2 maanden per jaar zal onvoldoende woningen weer 
beschikbaar maken voor permanente bewoning. De eigenaars/beleggers/niet-zelf-bewoners moeten 
gedwongen worden om de woning weer beschikbaar te maken voor permanente bewoning door 
inwoners. 

9.403 Traagheid van diverse projecten. Zoals zwembad fusie egmondse voetbal en indeling nieuw centrum  
 

9.404 Transparantie. Zaken die de burger weldegelijk aangaan, worden heel vaak geheim verklaard. Dat is 
ondemocratisch en moet niet alleen beter, maar helemaal stoppen. 

9.405 Vandalisme en toch ook een beetje de veiligheid 

9.406 Veel alleenstaanden in eengezinswoningen 

9.407 -veel te veel betegeling en beton en parkeerhavens 
-teveel van dezelfde winkels / tevens grote ketens in klein dorpje als bergen (Loetje) 
-dat de gemeente groen afval ophaalt! in Berge staan veel bomen m.a.g. veel bladeren etc: waarom moet 
iedere burger d 

9.408 Veel woningen die alleen maar verhuurd worden zorgen voor doodse plekken in de gemeente. Goed dat 
dit nu aangepakt gaat worden.  
Het parkeerbeleid is alleen maar gericht om meer inkomsten —- en kosten voor de bewoners. 
Verhogingen van de kosten voor een parkeervergunning zijn absurt!, 

9.409 Verbinding onderling. Betrokkenheid inwoners bij grootschalige evenementen. En het rekening houden 
van deze evenementen met de eigen situatie in de dorpen. 

9.410 Verdwijnen van campings aan projectontwikkelaars van vakantieparken 

9.411 Vergrijzing 

9.412 Vergrijzing en geen ruimte binnen de dorpskernen voor ouderen om door te stromen 

9.413 Vergrijzing en het uitsterven van het uitgaansleven  

9.414 Vergrijzing van het dorp. Teveel ouderen van buitenaf kopen in het dure segment. 
Meer goed betaalbare woningen voir gezinnen 

9.415 vergrijzing word erger in egmond binnen veel sneller huizen bouwen dan nu gebeurd  

9.416 verhouding oude en jonge gezinnen ligt scheefnvt 

9.417 Verhuur woningen die voor bewoning zijn en die alleen toeristisch worden gebruikt. 
Het bestemmings/omgevingsplan is heilig. Maar hoe bepalen we wat daar precies inkomt? Op basis 
waarvan worden vergunningen getoetst? Worden die geweigerd op een aantal centimeters te hoog of te 
breed. 
Zie 1: Onderhoud openbare ruimte kan vaker, beter, mooier ed. 

9.418 Verkeersveiligheid van sommige straten/kruispunten. 
De vuilophaal is uit het jaar nul.  

9.419 Verkeersveiligheid 
Te weinig stoepen 
Te veel verkeer 
Te hard rijden 
Of nog erger; een stoep met in het midden bomen waardoor je op straat moet lopen!? Kijk even naar het 
trottoir vanaf albert heijn naar hoek breelaan russenweg. Wie verzint dat?  

9.420 Verkeersveiligheid. Ik merk dat er vaak (te) hard wordt gereden, de autobestuurder voelt zich superieur. 
Racebaan van rotonde Schoorl naar de Jumbo, het stoplicht daar lijkt slecht op te vallen. Bochtje voor de 
Jumbo wordt idioot hard doorheen gereden, terwijl veel mensen daar te fiets boodschappen doen. Ik ben 
benieuwd hoe hard je straks kan door de nieuwe Voorweg, het lukte voor de verbouwing al om mij in te 
halen als ik 50 reed... Ik hoop op ontmoediging van het gebruik van de openbare weg als racebaan, en 
toeristisch autogebruik verminderd door een parking nabij de N9 waar je een leenfiets kan krijgen.  
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9.421 Verkoop van woningen voor gebruik als vakantie woning (die staan een groot deel van het jaar leeg) 

9.422 verlichting op voetgangersstraten en fietspaden,  vriendelijkheid gemeentelijke medewerkers,  aandacht 
voor burgers  

9.423 Verloedering van centrum Schoorl en Bergen door leegstand en het komen van de grote ketens als 
Kruidvat etc. 

9.424 vernieuwing centrum. 

9.425 Verpaupering  

9.426 Verrommeling (nu al overal zichtbaar, vooral ook in PWN-gebied). 
Verpatsering (zie aandeel extreem dure auto's en patservilla's).  
Verwaarlozing (gemeentebestuur te ver af van burger; BUCH nog verder af zonder lokale binding 

9.427 Vervlakking van kwaliteit  en macht van projectontwikkelaars. Bergen is het randje van de Randstad.  

9.428 Vervoer. Teveel en te hard! Wat mij betreft mag veel groter deel van het centrum van Bergen vrij van 
verkeer. 

9.429 Verwaarlozing van het historische gegeven: meer aandacht voor de kwaliteit van wat er al staat, ook als 
dat niet vast ligt in de publieke beeldvorming, dan wel in de lijsten of in de bestemmingsplannen. 

9.430 Vind de eenheid, dat wat verbind... het verschil tussen het noordelijke deel, en zuidelijke deel van de 
gemeente is er... belangen zijn anders en ieder wil zijn eigen identiteit behouden. Dit is de kracht ipv het 
verschil. Maak daar gebruik van. 

9.431 Volgen van regelgeving dan weet iedereen waar hij/zij aan toe is en verminderd de ambtelijke druk. 
Hoofdpijn dossiers aanpakken. Eenheid in centrum Schoorl. subsidiëren authentieke gevels en 
uithangborden, weg met lichtbakken, wandelzone in dat gedeelte van Heerweg m.u.v. aangelanden en 
leveranciers. Ook mooi straatmeubilair in Schoorl zoals bij Egmond aan Zee lange houten bank, mooie 
fietsenrekken. Effecten van onnodige verlichting op biodiversiteit. Expert input in de visie. Geld en 
bouwlust lijken momenteel het beleid te bepalen. 

9.432 Voor de Corona-crisis; de ver doorgevoerde individualiteit. De ik heb gelijk houding die je soms tegen 
komt. Het patsergedrag van mijn auto is groter dan de jouwe. Dus ik ben meer..  
Niet in de ander kunnen verplaatsen maar alleen gaan voor het eigen gelijk. Met als gevolg dat we 
bijvoorbeeld de laagste vaccinatiegraad van het land hadden.  
Misschien is dat niet alleen in Bergen zo maar is dat verschijnsel overal te zien.  Ik maak mij zorgen over 
deze houding omdat bij de omgevingsvisie inwoners het samen moeten doen. Alleen hoe kom je tot echt 
samen?  

9.433 Vooral Bergen lijkt allen gebouwd te zijn voor mensen met meer dan genoeg geld. 
Je ziet het in de winkels, de Horeca, het autopark etc. 
Kleine ondernemers, sociale initiatieven, creatievelingen, ze kunnen geen plekken of ruimtes huren of 
kopen omdat de vraagprijs te hoog is.  
 

9.434 Vooral de woningbouw voor starters, jonge gezinnen. Ik vind het prima als er langs de randen van het 
dorp gebouwd wordt, maar tot nu toe worden er alleen maar villa's en vrijstaande huizen van 5 ton 
gebouwd, en nergens komen betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. Met die dure huizen 
zorg je niet voor verjonging van het dorp, terwijl dat nou net van belang is om de voorzieningen ook in 
stand te kunnen houden. Dus de dure bouwprojecten mogen wat mij betreft niet vergund worden, 
voorlopig alleen focus op betaalbare woningen voor starters en doorstromers (dus vanaf 150.000 tot 
350.000, maar ook huurwoningen!). Daarnaast zijn appartementen wel een optie, maar niet tot 5 
woonlagen, max 3. Als die met zorg ruimtelijk worden ingepast kan dat makkelijk en bied je meteen 
ruimte aan meer jongeren die een huis zoeken en in het dorp willen blijven wonen.  
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9.435 Voorkom dat veel huizen als tweede huis worden aangeschaft. Hierdoor is veel leegstand en wordt het 
woningaanbod beperkt. Verder, Schoorl is niet ingericht voor het aantal dagjesmensen dat in een mooi 
weekend het bis en strand komen bezoeken. Zorg ervoor door bv het beperken van de parkeerplaatsen 
dat het aantal dagjesmensen in een juiste verhouding staat tot het dorp Schoorl. 

9.436 voorzieningen  

9.437 Voorzieningen laten varen tbv woningbouw  

9.438 Voorzieningen verdwijnen.En dat er geen plaats is voor jongeren en ouwe mensen.Alleen nog ruimte voor 
de rijken. 

9.439 voorzieningen voor inwoners en toeristen 

9.440 Voorzieningen voor jongeren. 
woningen voor jongeren (betaalbaar)  

9.441 vraag 6.3 is geen vraag of stelling , zin klopt niet volgens mij 

9.442 Vriendjespolitiek.... bleh 

9.443 Wat prevaleert bij beslissingen: de economische belangen of de duurzaamheid? 

9.444 Wat veel mensvriendelijker en respectvoller kan is de inrichting van de plek waar je je afval kan brengen! 
Belachelijk die hoge containers in een gemeente met zoveel oudere inwoners. En medewerkers die 
nauwelijks even helpen. 
Ook vervelend dat de mountainbikers tegenwoordig overal zijn ook bij t recreatieve bos t Oude Hof. Laat 
fietsers ook niet meer langs t Paddenpad fietsen of alleen langzaam.  
Geef 70 of iets ouders? plussers een vrij kaart om te parkeren in t centrum.  
Geen extra fietspad bij de Eeuwige laan.  
Minder hoge belastingen. 

9.445 Wat vele Bergenararen zorgen baart is dat het een geheel grijs dorp aan het worden is. E  is bijna geen 
nieuwbouw of nieuwe huurwoningen voor onze jeugd. Zij worden naar andere steden gedwongen te gaan 
terwijl ze dat niet willen. 

9.446 Weg trekken, noodgedwongen, van de jeugd omdat er geen, of te weinig, huurwoningen meer zijn of 
worden gebouwd. Leegstand vakantie woningen omzetten tot huisvesting voor jongeren zodat het 
voorzieningenniveau op pijl kan blijven. 

9.447 Weinig cooperatieve samenwerking van de fracties in de Gemeenteraad. Vaak onbegrijpelijke en 
coherente beslissingen van ambtenaren..Door Fusie en Schaalvergroting hebben ambtenaren die in 
contact met de Burger staan weinig kennis van wijken en buurten, daar zij zelf in een andere gemeente 
woonachtig zijn. 

9.448 Wijkagent zichtbaar maken in de straten. 

9.449 Wonen!!! 
Zou het een goed idee zijn om alle daarvoor geschikte recreatie woningen (die niet op een park/camping 
staan) te legaliseren tot gewoon woonhuis? Dat zou zeer geschikt zijn voor zowel jongeren als ouderen en 
maakt veel grotere woningen vrij voor gezinnen. 
De gemeente raakt ook van gezeur af of in die huizen permanent bewoond mag worden! 

9.450 Woningbeleid 

9.451 Woningbouw is dringend nodig 

9.452 woningbouw voor de jeugd van Schoorl, Groet en Camperduin 

9.453 woningbouw voor ouderen 

9.454 woningbouw, bang dat de regio langzaam verstedelijkt.  

9.455 Woningbouw, vooral voor jongeren en starters, gezinnen. We hebben ons mond vol over vergrijzing, maar 
aan het aantrekkelijk houden van de gemeente voor de jeugd(=toekomst) gebeurt niets. 
Besluitvorming over woningbouw duurt veel te lang. BSV veld bijvoorbeeld is een schande!! 

9.456 Woningen voor starters en jongeren. 
Meer politie / handhaving op straat en in de woonwijken. 

9.457 zie 8 en dat lege hotel midden in het dorp waar maar niks mee wordt gedaan. notoire "tegenhouders" niet 
zoveel ruimte geven. 

9.458 Zie boven 
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9.459 Zie hierboven 

9.460 zo veel recreatiewoningen. minder graag. minder kapitalisme, minder aandacht voor ondernemers.  
meer aandacht voor woon en leefgenot voor de bewoners. deze enquete komt op mij wat vreemd over, 
qua vraagstelling. allemaal een beetje voor de hand liggende antwoorden. zoals, nieuwe bebouwing moet 
bij het landschap passen. wat moet ik daar nou mee. geen torenflat meer in de duinen. duh. of ga je 
duinwoningen maken?  
geen tweede huizen voor toeristen. er moet gewoon gewoond kunnen worden. al dat stomme 
geonderneem, door jan en alleman. geen huizen alleen maar voor verhuur.  

9.461 Zomaar kappen van bomen, weinig notie van ecologie ( natura 2000 en dit beschermen), weinig innovatief 
bouwen. Alles kan samen maar men heeft er nog te weinig oog voor 
Daarnaast moeten er zonneparken komen. Maar daar is nog geen beleid voor.  

9.462 Zorg voor een toegankelijke democratie en kijk een hoe andere gemeente dit organiseren. Ga eens op 
bezoek bij de gemeenteraad van Almere. Ja, het is een grotere gemeente, maar zij maken wel werk van de 
democratie. Vooral de griffier is hier de initiatiefnemer van. Zeker de moeite waard om hem uit te nodigen 
voor een workshop voor gemeenteraadsleden. 

9.463 zorg voor het groen vooral bij particulieren. geen bomenkap toestaan, tenzij goede herplant 

9.464 Zorgen dat er nu eindelijk eens een goed en betrouwbaar gemeentebestuur komt, waarbij vooral naar de 
bewoners wordt geluisterd. Zodat wij ons niet hoeven te schamen voor ons bestuurlijk apparaat. 

9.465 Zorgen om de toestroom van snelverkeer. Met name via de groene weg / Nesdijk / Meerweg. Of via de 
Breelaan. Deze mooie straten zijn niet gemaakt om het verkeer van de dreef op te vangen. Er fietsen veel 
kinderen en er wordt vaak veel harder dan 30 gereden. Maak overal fietsstraten van!  

9.466 zorgen over vergrijzing. te weinig activiteiten voor (kleine) kinderen? 

9.467 ZORGEN: Dat (goedbedoelde) initiatieven/plannen van eigenaren/ondernemers getorpedeerd blijven 
worden door "deskundige" inwoners en een veelal primaire (te) ambtelijke opstelling van het bestuur. 
BETER: Bewustwording van de politiek waarvoor zij is gekozen. (o.a. de controlerende taak!)   
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10. Zijn er onderwerpen waar het niet over hoeft te gaan in de 

omgevingsvisie?  
 

 

 

 10. Zijn er onderwerpen waar het niet over hoeft te gaan in 
de omgevingsvisie? 

10.1  Als u duidelijk krijgt waar de mensen het over eens zijn en dit vastlegt in een 
 omgevingsvisie, dan is dat voorlopig klaar en hoeft het daar niet steeds weer over te gaan. 
Die omgevingsvisie moet in dorpsgroepen samen met de gemeente vastgelegd worden. 
Maak het niet te groot, dan verliezen de mensen de interesse in de onderwerpen. 

10.2 (Nog meer) grote winkelketens. 

10.3 1) Niet te veel over ouderen. Dat er veel ouderen in Bergen wonen, wil niet zeggen dat zij de 
planning mogen domineren.  
2) Niet over supermarkten, die zijn er voldoende. 

10.4 Al deze onderwerpen zijn zeer belangrijk. Kijk vooral naar de toekomst van leven en wonen. Zorg 
meer voor elkaar. Biodynamische voedsel voorziening in de omgeving en voeden van de bevolking 
met boerderijen in de buurt mis ik.  

10.5 Alles hangt met elkaar samen 

10.6 Alles is bespreekbaar 

10.7 alles mag besproken wordenbel 

10.8 Alles wat met omgeving te maken heeft - en dat is veel - moet er in 
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10.9 Bejaardentehuizen 

10.10 Binnenhalen van meer tourisme. 

10.11 Bomen en groen voorzieningen, die hebben we genoeg 

10.12 commerciële activiteiten  

10.13 De bouw van nog meer luxe woningen, rijkelui hebben we echt al meer dan zat hier. 

10.14 De gemeente  staat er nu niet zo geweldig op . Veel akkefietjes . Vele verkeerde beslissingen.  
In ieder geval hebben wij nu een andere burgemeester . En nu maar zien wat  de toekomst brengt. 

10.15 De genoemde onderwerpen zijn zeker van belang. 

10.16 De inrichting van de eigen woonomgeving voor zover die de omgeving niet schaadt 

10.17 De mening van hen die al riant een plek in onze gemeente hebben verworven. 

10.18 De omgevingsvisie is een totaalconcept. De kracht zit erin dat er beter gekeken kan worden naar 
de samenhang  

10.19 De onzinnige discussie dat in/met een nieuwbouwproject een x percentage huurwoningen 
gegarandeerd dient te zijn. Deze ontwikkelingen dienen geheel los te worden gezien en door de 
marktpartijen/coöperaties te worden opgepakt 

10.20 De senioren  

10.21 De te grote aandacht voor de voetbal faciliteiten. Kijk naar de behoefte in de toekomst. Men sport 
veel vaker individueel of in eigen kleine groep. Denk aan yoga, fitness parcours buiten 

10.22 De veiligheid 

10.23 De verdere toename van beslissingsbevoegdheid van het college buiten de gemeenteraad en 
inwoners om. 

10.24 Democratie 

10.25 Dit is een rare vraag. Het moet gaan over alle onderwerpen waar de omgevingsvisie in het kader 
van de nieuwe omgevingswet op in moet gaan. Dus de onderwerpen van alle 26 wetten moeten 
meegenomen worden. 

10.26 Dwingend voorschrijven wat burger moeten 

10.27 dwingend voorschrijven wat burgers moeten, geef ze de ruimte om in te spelen op de grote 
thema's van deze tijd van klimaat en voeding 

10.28 een eventueel nieuw te bouwen gemeentehuis. 

10.29 Energieneutraal 

10.30 Er staat nagenoeg niets over de toekomst van het buitengebied (alleen vraag 4.3). Nu koe en 
koeboer bijna uit het landschap zijn verdwenen, moet serieus beleid worden gemaakt voor een 
omslag naar ecologische agrarische bedrijven (à la Noorderhoeve). Dit geldt ook voor de 
bollencultuur: is die in zijn huidige vorm nog wel te handhaven? 
Voorts dient een duidelijke visie te worden ontwikkeld  over natuur- en landschapsbehoud: is 
natuurbouw de oplossing, of traditioneel onderhoud en beheer? Brede discussie met alle 
natuurbeschermers is zeer gewenst! 

10.31 Er staat nagenoeg niets over de toekomst van het buitengebied (alleen vraag 4.3). Nu koe en 
koeboer bijna uit het landschap zijn verdwenen, moet serieus beleid worden gemaakt voor een 
omslag naar ecologische agrarische bedrijven (à la Noorderhoeve). Dit geldt ook voor de 
bollencultuur: is die in zijn huidige vorm nog wel te handhaven? 
Voorts dient een duidelijke visie te worden ontwikkeld  over natuur- en landschapsbehoud: is 
natuurbouw de oplossing, of traditioneel onderhoud en beheer? Brede discussie met alle 
natuurbeschermers is zeer gewenst! 

10.32 Even geen idee 

10.33 Frustraties uit het verleden steeds weer opgerakeld worden. Persoonlijke machtsspelletjes.  
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10.34 Gedoe over bouwplannen. Volg de procedures zorgvuldig.  

10.35 Geen ingrepen op eigen terrein of tuin zoals verordeningen over betegeling. 

10.36 Geen kunstgrasvelden aanleggen. 
Ze verslijten iedere 10 jaar. 
Of heb ik het nu toch ergens over? 

10.37 Geen natuurhistorisch museum  

10.38 Geen voetbal fusielokatie langs de Egmonder Straatweg,  

10.39 gezondheidszorg 

10.40 Gratis parkeren.  

10.41 groei, toerisme 

10.42 Grootschalige bedrijvighreid (agrarisch of industrieel) 

10.43 Het bepalen van milieu of energie vriendelijk wonen met betrekking tot het afsluiten van gas ,het 
plaatsen en zonnepanelen enzo ,  het moet eerst betaalbaar worden voor iedere bewoner en het 
inkomen . 

10.44 Het bouwen van flats.  Extra voetbalvelden en bollenvelden (= milieu vervuilend) 

10.45 Het bouwen van hoogbouw. 

10.46 Het kan veeeel beter, zonder dat het weer meer kost!  

10.47 Het kappen van bomen. 

10.48 Het klimaat 

10.49 Het moet overal over alles gaan... 

10.50 Het realiseren van hoogbouw 

10.51 Het stimuleren van deelauto's etc. vind ik onnodig en werkt niet in een plattelandsgemeente met 
matig OV. Neem Schoorl centrum waar geen bus meer doorheen gaat.  

10.52 Het verlengen van het termijn voor betaald parkeren. 

10.53 Hoe inwoners op hun eigen grondgebied inrichten. 

10.54 honden en poezen 

10.55 Hoogbouw 

10.56 Hoogbouw niet eens aan denken 

10.57 Hoogbouw, industrie terrein, 

10.58 Ideetjes van projectontwikkelaars 

10.59 Ieders mening is belangrijk.  

10.60 Ik denk dat dat gaandeweg gesprekken zal blijken. 

10.61 Ik denk dat deze gemeente vooral op het gebied van veiligheid (en ondermijning) niet direct haar 
visie met de burger hoeft te delen.  

10.62 IK vid de onderwerpen zinvol. 

10.63 Ik vond sommige vragen tendentieus. Dit vermindert de waarde van de antwoorden omdat je dan 
maar Neutraal invult. Je kan wel alles willen, maar uiteindelijk draaien wij burgers op voor de 
kosten. Gezien het feit dat de helft van de inwoners gepensioneerd is, zonder indexatie, gaan die 
lasten steeds zwaarder drukken. 

10.64 In principe moet alles bespreekbaar zijn. 

10.65 Individuele onderwerpen om NIMBY's te voorkomen 

10.66 Industrie 

10.67 Industrie terrein en flatbouw 
Vliegveld, bebouwing v h strand.  

10.68 Ja er zijn veel kleine straatjes waar vooral in de zomer  te veel verkeer door gaat en het ergste dat 
het 30 km zones zijn maar er wordt  ontzettend hard gereden. Door sluipverkeer en andere.  Moet 
en kan beter. 

10.69 Kan ik me 123 niet bedenken.  
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10.70 Kijk vooral waar behoefte aan is. Als er geen behoefte is aan campings dan hoeven ze er wat mij 
betreft niet te komen. We moeten niet koste wat kost dingen in stand houden waar mensen in de 
huidige samenleving minder behoefte aan hebben. Dit geldt uiteraard ook voor zwembaden, 
bibliotheken etc.  

10.71 Klimaat verandering en energie transitie. 
Klimaat verandering is zo oud als de wereld bestaat, o.a. t.g.v. schommeling van de aarde, ecliptise 
baan om de zon, zon uitbarstingen, vulkaan uitbarstingen, bosbranden, landbouwgronden 
afbranden, uitbarstingen van meer dan 90 vulkanen onder de zeespiegel bij Australië hetgeen de 
zeewater temperatuur verhoogt. CO2 heeft nauwelijks invloed op het klimaat, er is 0.04% CO2 in 
de lucht. Indien er  minder dan 0,02 % Co2 in de lucht is komt er onvoldoende zuurstof door 
assimilatie/ fotosynthese van planten/ bomen/ algen tot stand voor de mensheid en gaan planten 
en bomen dood en verandert de natuur in een woestijn.Planten/ bomen/ algen gedijen beter bij  
meer CO2 (bv 0,08%). 
De  gemiddelde temperatuur stijging van 1,2 % sinds de laatste 150 jaar wordt niet door CO2 
veroorzaakt. Waterstof bijvoorbeeld (wat de mens o.a. uitademt heeft 10 tot 20 keer meer 
invloed. 
Energie : Aardgas is een van de meest schone vormen van energie. De wereld zit er vol van. Via 
vloeibaar aardgas en pijpleidingen kan dit wereldwijd benut worden. 

10.72 Kunst 

10.73 Levendigheid. Vreselijk, die angst dat het wel eens saai zou kunnen worden zonder evenementen. 
Die maken het alleen maar lawaaierig terwijl slechts een kleine groep dorpsbewoners er wat aan 
hebben. Daarnaast trekken die alleen maar nóg meer mensen van buitenaf aan. Zoiets levert 
alcohol- en drugsoverlast op. Als DORP heb je er niets aan. Geld verdienen mag nooit de drijfveer 
zijn. 

10.74 Liever meer dan minder onderwerpen.  

10.75 maak parkeerplaatsen ( garages) altijd ondergronds bij de nieuwbouwcomplexen  ook in 
Centrum..... een begrip ook in grote steden wordt toegepast. 

10.76 Meedoen aan de waan van de dag. Korte termijn politiek. 

10.77 Meer fietspaden want die zijn er genoeg nu. 

10.78 Meer groen! 

10.79 Meer onderwerpen over jeugd en ouderen.  
Zijn er in toekomst voldoende voorzieningen om de jeugd op een positieve manier bezig te 
houden (en hangjeugd te voorkomen)? 
Is er in toekomst niet alleen genoeg (betaalbare) woonruimte voor starters maar ook woonruimte 
die voldoed aan de behoeften van ouderen?  

10.80 Multiculturele samenleving 

10.81 Natura 2000 

10.82 Natuur behouden  

10.83 Natuur blijven koesteren.  

10.84 Niet teveel betutteling van gemeentezijde, dat is hoogst irritant. 

10.85 Omgevingsvisie is een ruim begrip, maar ga niet op alle slakken zout leggen 

10.86 Onderwerpen die biet passen bij de bijzondere duin en culturele gemeente die wij zijn, met een 
eigen gezicht . Deze identiteit moet behouden blijven 

10.87 onderwerpen die niets met de omgeving te maken hebben. 

10.88 Onderwerpen waarbij eigenbelang van groeperingen voorop staat. 

10.89 Onderwijs is niet meer onderdeel van het gemeentelijk beleid behalve op gebied van huisvesting. 
Dat laatste alleen maar als er sprake is van sluiting van een school. Kust en duinbeleid is meer 
afhankelijk van het landelijk en/of provinciaal beleid. Hier moet de gemeente zich meer gaan 
conformeren.  

10.90 Openbaren toiletten zijn gewoon smerig in je dorp, dus die hoeven niet in de gemeente Bergen te 
komen. 

10.91 Oude gebouwen. Denk aan harmonie, domme sentiment  



Resultaten enquête omgevingsvisie Bergen; eerste stap 

107 
 

10.92 Over de komst van meer supermarkten (discussie reeds gevoerd, geen meerderheid) 
Over de komst van de nieuwbouw (dat lijkt nu duidelijk - Parkhotel - Harmonie locatie enz. ) 

10.93 overigens zijn veel van de bovenstaande stellingen behoorlijk sturend gesteld, ook omdat bij 
meerdere stellingen 2 dingen aan elkaar gekoppeld zijn, die niet per se bij elkaar horen... 

10.94 Parkeerplaatsen in dorpskernen zijn deprimerend en veroorzaken onrust . 
Houd ze buiten 

10.95 parkeerprobleem. want er zijn heel veel parkeer mogelijkheden hier. 
Dus tja.. 

10.96 Projectontwikkelaars!!!!!!! Die hebben al genoeg verkloot in deze gemeente met hun vriendjes en 
zakkenvul activiteiten  

10.97 Rare vraag. Gaan wij hierover!? 

10.98 Recreatie: natuurlijk belangrijk. Door de toeristen bestaat de middenstand hier nog!! 

10.99 Richt de aandacht vooral op behoud en herstel (beheer) en minder op toekomstontwikkeling. De 
dorpskern Bergen is uitontwikkeld. Zo langzamerhand zijn alle hoeken en gaten volgebouwd. Als je 
nog verder gaat dan keert dat zich tegen je en gaat de flexibiliteit eruit.  

10.100 Samengaan voetbalclubs. 
Afschaffen gratis parkeervergunning voor inwoners. 

10.101 Samenvoeging met omliggende gemeenten  

10.102 Scheiden van afval gebeurt in veel gemeentes echter waarom niet in de Egmonden? Plastic als 
voorbeeld? Er kan best een bak toegevoegd worden per huishouden om dit te scheiden 

10.103 sociaal werk 

10.104 Sociale woningbouw 

10.105 Sommige vragen hebben een onduidelijke (verborgen) agenda en/of zijn leidend opgesteld.  

10.106 stedelijke voorzieningen 

10.107 Steun aan projectontwikkelaars en grootwinkelbedrijven die nog meer willen verdienen. 

10.108 te veel willen vernieuwen, gaat altijd gebaard met verliezen van het gezellige oude. 

10.109 Uitbreiding horeca. Uitbreiding toerisme 

10.110 Uitbreiding van de recreatiebouw. Onze dorpen kunnen niet meer toeristen laten overnachten 
binnen de gemeente dan er nu al plek voor is. Geen campings of vakantiewoningen bij bouwen. 

10.111 Verkeer: geen nieuwe wegen (behalve opschaling N9); verkeer aanpassen aan de ruimtelijke 
omgeving in plaats van andersom. 
Bedrijfs/industrieterrein: uitsluitend lokale verzorgende functie.  

10.112 Voorlopig geen enkel onderwerp. De onderwerpen die niet (meer) van toepassing zijn, dienen zich 
in de loop van de tijd wel aan. 

10.113 Voorzieningen voor electro bikes of aantrekken van nog meer toeristen. 

10.114 Voorzieningen, die zijn er voldoende, hetgeen er is is voldoende.  

10.115 Wat er beschikbaar is aan voorzieningen is geen doel op zichzelf. 

10.116 We zullen, hoe je het ook went of keert soms soms een stukje natuur ‘op moeten geven’  
Op de eeuwige laan was ook eerst natuur en zo ook andere delen van Bergen  

10.117 Weinig, want omgevingsvisie kent vele facetten! 

10.118 Wellicht te gedetailleerd, maar toch: 
Creëren van leuke uitgaansmogelijkheden voor de jeugd 
Betere toegankelijkheid van winkels, restaurants voor mindervaliden 

10.119 Werkgelegenheid, armoede, welvaart 



Resultaten enquête omgevingsvisie Bergen; eerste stap 

108 
 

10.120 Zonne-energie, wind-energie, 5G. Heel kort samengevat: alles dat in het straatje past van de 
Groen-denkende.   

10.121 Zorg dat de kernen leefbaar blijven door te zorgen voor voldoende voorzieningen. Laat je niet 
belemmeren door Allerlei milieu regels ed. 
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11. Welke houding verwacht u van het gemeentebestuur? 

 

 

 11. Welke houding verwacht u van het gemeentebestuur? 

11.1  Deze enquête ziet ernaar uit dat men wil weten hoe de burgers denken over hun dorpen. Of de gemeente er 
iets meedoet zal de toekomst moeten blijken 

11.2 - Gestructureerd anticiperend overleg met dorps-, wijk- en buurtorganisaties.  
- Proactief gebruik van beschikbare regelgeving, nieuwe mogelijkheden Omgevingswet en bestaande 
Leegstandswet.  

11.3 - oog voor het karakter een historisch besef 
- echte inspraak en betrokkenheid van de bewoners toestaan 
- creatief denken, sommige beslissingen gaan teveel ten koste van het karakter terwijl er best andere 
mogelijkheden zijn.  
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11.4  Veel luisteren naar de inwoners en daarin actie ondernemen. Meerdere opiniepeilingen maken. 
Actie tot meer, frequenter Openbaar Vervoer. Bijvoorbeeld de huidige buurtbusjes inzetten voor lijnbusjes 
met geschoolde chauffeurs en eenvoudigere trajecten, b.v. Camperduin via centrum Schoorl naar centrum 
Bergen. (Nu kunnen de bewoners van b.v. Scorle Wald en de bejaardenhuizen en inwoners van de Nessen 
niet met de OV naar Bergen) 

11.5 1) Actief luisterende attitude naar de burgers, 
2) Besluitvaardigheid, 
3) Consequent beleid. 

11.6 1) Het plaatsen van de belangen van de totale gemeente boven die van de verschillende dorpskernen. Het 
gemeentebestuur moet een voorbeeld van gemeenschappelijkheid worden. 
2) Het initiëren van een enorme cultuuromslag en een verbeteringstraject bij de gemeenteambtenaren. 
3) Transparantie 

11.7 Aandacht en openheid naar burgers toe. Niet burgers voor de schijn mee laten doen om vervolgens eigen 
plannen doorzetten. 

11.8 absolute prioriteit geven aan maatregelen t.a.v. toekomst van de planeet!!! 

11.9 Actie! 

11.10 Actief  

11.11 Actief ! 

11.12 Actief .  

11.13 Actief als het gaat om woningbehoefte. 

11.14 Actief bij plannen omtrent nieuwbouw, natuurbehoud en nieuwe grote projecten. Passief bij overige 
elementen. 

11.15 Actief en een luisterend oor voor de bevolking 

11.16 Actief en eerlijk besturen .over je eigen schutting heen kijken  

11.17 Actief en innoverend maar wel haalbare plannen 

11.18 Actief en inspiratief 

11.19 Actief en luisterend, vervolgens daadkrachtig 

11.20 Actief en vernieuwend 

11.21 Actief luisteren naar de inwoners en er open en eerlijk over zijn en er iets aan doen. 
Het vertrouwen in de gemeente is hier erg zoek. 

11.22 actief luisterend naar de burger 

11.23 Actief voor fiets en energie besparing. Goed voorbeeld geven 

11.24 Actief, duidelijk, handhavend,  

11.25 Actief, proactief en transparant. De Buch is er voor de inwoners en NIET voor de ambtenaren; er mag best 
gestuurd worden op dienstbaarheid en professionalisme.  

11.26 Actief, stimulerend, uitdagend. 
Het bestuur moet het voorbeeld geven! 

11.27 Actief, toegankelijk en met oor voor zaken die alle inwonersgroepen bezig houden, ondernemers, jeugd, 
starters, gezinnen en ouderen. 

11.28 Actief; toekomstgericht; in dialoog blijven met inwoners 

11.29 Actieve houding  en een eerlijke communicatie met elkaar. 
Goede terugkoppeling naar de burgers. 
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11.30 Actieve houding, luisteren naar de bewoners, maar juist ook naar die bewoners die niet altijd het hoogste 
woord hebben  

11.31 Alleen dienstbaar aan de burgers. Pas als ondernemers de burger kan overtuigen van het nut van zijn 
activiteit voor die burgers dan komt de Gemeente pas in actie. 
Overigens is dit een enquête die geen enkel houvast geeft omdat de stellingen niet eenduidig relevant en 
niet wetenschappelijk verantwoord. Een schijnvertoning dus.  

11.32 Als eerste zorgen voor het welzijn van de inwoners en luisteren naar hun wensen en grieven. 

11.33 Als ik bovenstaande vragen zie, denk ik dat er over allerlei aspecten goed is nagedacht.  
Natuurlijk komt er discussie na besluiten.  
Ik wens het gemeentebestuur moed, een rechte rug, integriteit en standvastigheid toe.  

11.34 andere houding dan met wijziging Plein 

11.35 Arrogantie van het bestuur dient plaats te maken voor dienstbaarheid! 

11.36 begrip en luisteren 

11.37 Behoudende instelling met of voor de ingezetenen.  

11.38 belangstelling voor diversiteit van meningen 

11.39 Bereidheid tot compromissen. Knopen doorhakken. Duidelijke toekomstvisie 

11.40 Besef dat Bergen niet Egmond of Alkmaar is. De aantrekkingskracht is nu eenmaal omdat het mooier en 
bijzonderder is. Laten we dat behouden.  
Maak niet kapot wat generaties lang niet hersteld kan worden: de bomenkap in de duinen is een experiment 
die zijn omvang niet kent. Handen af! 

11.41 Besluiten in contact met inwoners, maar wel zelf doortastend handelen 

11.42 Besluiten worden genomen op grond van erkende feiten en inzichten. 
'Roeptoeters' krijgen weinig of geen invloed. 
Bij argumenten voor besluiten wordt telkens de vraag gesteld: 'Welke erkende en gedocumenteerde feiten 
en inzichten ondersteunen dit argument?' 

11.43 Betrokkenheid bij bewoners en niet alleen met de ondernemers 

11.44 betrouwbaarheid en niet de ene keer dit en dan weer dat of een uitruil van een mooi historisch voetpad 
tegen het plan 7 dorpelingen, om de PVDA tevreden te houden schandalig, plan inmiddelds ook alweer van 
de baan, draai dan alles terug!! 

11.45 Betrouwbaarheid. Trek geldstromen van projectontwikkelaars na. U maakt ambtenaren en uzelf kwetsbaar 
als u dat niet doet. Wees niet naïef/ lichtzinnig over  ‘fout geld’ en omkoping in onze gemeente.  

11.46 Blijven luisteren naar wat er leeft in de gemeente. 

11.47 Blijvend gericht op de karakteristieke kenmerken van dit dorp: kunst, recreatie, goedkope woningen voor 
starters en ouderen. Wat betreft de financiën is van belang, dat het vermogend deel van deze gemeente een 
grote steen hierin kan bijdragen. Deze solidariteit, indien goed uitgelegd,  zal een win-win situatie opleveren 

11.48 Burgergericht. Uitvoeren  waar ze voor benoemd zijn.  

11.49 Commercieel, efficient, vernieuwend denken en niet in oud sleurgedrag, belangen bewoners altijd op nr 1 
plaatsen. En doen wat je zegt wat je gaat doen. 

11.50 Consructief en samenwerken, het algemeen belang gaat voor het individueel belang, daar is de corona crisis 
een mooi voorbeeld van  

11.51 Constructie, open houding 

11.52 constructief voor de inwoners. Geen politiek geneuzel zoals in bergen 

11.53 Constructieve samenwerking niet alleen binnen de BUCH maar nog meer en beter met de gemeente 
ALKMAAR wellicht samengaan niet uitsluiten! 
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11.54 Contact met alle lagen van de bevolking, jong en oud. Zichtbaar zijn. Signaleren. 

11.55 cooperatief, ondersteunend, inspirerend 

11.56 Creatieve, posititieve houding,vooral naar de inwoners. 
Snellere besluitvorming. 

11.57 Daadkracht 

11.58 Daadkracht en bij de regelgeving er rekening mee houden dat ook de democratie zijn grenzen kent. 

11.59 Daadkracht en keuzes maken. Dus niet eindeloos een paar harde schreeuwers / individuele dwarsliggers 
(zoals een van onze buren) het hoogste woord laten hebben.  

11.60 Daadkracht. De gemeente neemt geen beslissingen en laat zich teveel leiden door de druk vanuit de 
ondernemers. Ik ervaar dit. 

11.61 Dat alles naar eerlijkheid en tevredenheid wordt opgelost. 

11.62 Dat de gemeente opkomt voor inwoners en zich inzet voor de publieke zaak. Betrek ons voordat er afspraken 
met projectontwikkelaars worden gemaakt. Het is een schande hoe met de Harmonie is omgegaan! Dat was 
een fantastisch plan voor Bergen.  

11.63 Dat er daadwerkelijk geluisterd gaat worden naar de inwoners en ze het niet alleen aanhoren en verder hun 
eigen plan trekken.  

11.64 Dat er een nieuw natuurhistorisch museum komt 

11.65 Dat er rekening wordt gehouden met enquêtes zoals deze. In het verleden hebben we boekjes moeten 
maken, nooit meer iets van vernomen. Nu graag een luisterend oor naar de bevolking. 

11.66 Dat er zeer goed wordt geluisterd naar de wensen van de bewoners. Er wordt teruggekoppeld naar de 
bewoners en bewoners zoveel mogelijk betrokken worden bij besluitvorming.  

11.67 Dat het bestuur het landelijke karakter van de Gemeente behoudt. Minder auto's in het centrum.  

11.68 Dat het gemeente bestuur creatief durft te zijn om nieuw wegen in te slaan in samenspraak met de 
bevolking! 

11.69 Dat iedere burger serieus genomen wordt en dat burgers meer zichtbaar betrokken worden bij de 
besluitvorming...  

11.70 Dat men beter reageert richting burgers en meer openheid naar ons 

11.71 Dat men eindelijk eens openheid gaat tonen aan de inwoners en niet alles achter gesloten deuren gaat 
behandelen enz enz. Men is het gekonkel en vriendjes politiek zat, dat kan niet meer in deze tijd. 

11.72 Dat men open staat richting de burger, luisteren maar ook handhaven, onderzoekend wat mogelijk is 
alvorens er plannen gemaakt worden, niet star maar ook een beetje buigzaam… 

11.73 Dat men verstandig omgaat met de grote waarden op het gebied van natuur en landschap, die onze 
gemeente zo bijzonder maken. 

11.74 Dat ze aanvoelen wat de wil is van de zwijgende meerderheid. Niet beslissingen nemen om hun eigen 
populariteit/ van de partij te vergroten. Dat er wordt gehandhaafd en niet met twee maten wordt gemeten.  

11.75 dat ze een mooi Bergen behouden en hun best daar voor doen. 

11.76 dat ze goed luisteren naar inwoners 

11.77 dat ze luisteren naar de burger.  

11.78 dat ze meer samenwerken en niet zoveel ruzieen 

11.79 Dat ze met hun volle verstand te werk gaan 
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11.80 Dat ze naar de inwoners luisteren dat gebeurt alleen met de verkiezingen. 

11.81 Dat ze niet alleen naar een paar grote ondernemers luisteren en gelijke monikken gelijke kappen  

11.82 Dat ze over hun eigen schaduw heen stappen, accepteren dat het de afgelopen jaren een puinhoop was, 
maar er niet in blijven hangen 

11.83 Dat ze realistisch kijken naar: 
1) veel te grote huizen die gebouwd worden waardoor een kavel vrijwel uitsluitend uit het huis bestaat met 
klein strookje tuin 
2) geen mega wijken aan rand centrum bouwen van Bergen. Het is dorp en geen stad. Vroeger wisten we niet 
beter dan dat we later niet gelijk in Bergen zouden kunnen wonen. Jongeren kunnen ook in Alkmaar starten. 

11.84 Dat ze toch wel doen waar zij zin in hebben.  

11.85 Dat zij luisteren naar en inspelen op de behoefte van de dorpsbewoners ipv allerlei beslissingen nemen 
zonder rekening te houden met de betrokkenen /omwonenden.  

11.86 dat zij naar ons luisteren 

11.87 De gemeente is er voor allen, en dient dus allen te betrekken bij de ontwikkelingen. Dat kan door betere 
voorlichting en inspraak in een vroeg stadium, door werkgroepen, door bijeenkomsten (met discussie, 
inloop-avonden hebben een beperkte werking) en door het geven van het goede voorbeeld in de openbare 
ruimte en bij de openbare voorzieningen. Dat het uitstekend kan werken, bewijst wel de perfecte 
samenwerking bij de renovatie van de Buerweg.  

11.88 De gemeente is er voor allen, en dient dus allen te betrekken bij de ontwikkelingen. Dat kan door betere 
voorlichting en inspraak in een vroeg stadium, door werkgroepen, door bijeenkomsten (met discussie, 
inloop-avonden hebben een beperkte werking) en door het geven van het goede voorbeeld in de openbare 
ruimte en bij de openbare voorzieningen. Dat het uitstekend kan werken, bewijst wel de perfecte 
samenwerking bij de renovatie van de Buerweg.  
NB Deze enquete voor de tweede maal verstuurd wegens fouten in de vorige! 

11.89 De gemeente moet luisteren naar wat er in de gemeente leeft en moet daar naar handelen 

11.90 De schouders er onder en geen gekissebis en achterbakse praktijken 

11.91 Democratische houding ten opzichte van de bevolking.  
Samen moeten wij het doen.  

11.92 Dienend en bewaker van kwaliteit 

11.93 Dienstverlenend naar de burger. 

11.94 Digitaal transparant Participerend met inwoners, Uitslagen/resultaten van digitale participatie moet voor een 
ieder op elk moment inzichtelijk zijn.  Een "coalitie" per onderwerp en niet  naar de 1malige uitslag (in 4jaren) 
vd gemeenteraadsverkiezingen. Controlerende functie ,van informatie vanuit college en ambtenaren, 
optimaal uitvoeren. Het individueel belang van , door gemeente beslissingen, benadeelde inwoners 
vertegenwoordigen.  Inwoners vertegenwoordigen ipv als aspirant gemeentebestuurder te handelen. 

11.95 Dorp moet gezellig blijven en er ook leuk blijven uitzien 

11.96 Duidelijk beleid waarvan de resultaten echt zichtbaar zijn. Laat zien wat tot stand wordt gebracht. Doe dat 
bijv. dmv dit medium.  
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11.97 Duidelijkheid, openheid bij het tot stand komen van de visie. Zorg dat het gaat leven in de gemeente. 
Als de visie is aangenomen deze ook duidelijk uitleggen, en zeer belangrijk handhaven. Geen afwijkingen 
toestaan, dat zorgt voor spanning tussen bewoners en tussen bewoners en de gemeente. Juist door 
transparant te zijn en de gemeente 'in te gaan' om te vertellen over de visie en deze actief te promoten en te 
handhaven zorgt de gemeente voor draagvlak en vertrouwen. Vertrouwen is wat zeker nu erg belangrijk is 
voor de gemeente Bergen. 

11.98 Durf beleid te maken, ook tegen de belangen van de middenstand (economische belangen) in op 
bovengenoemde punten!! 

11.99 durf beslissingen te nemen en deze helder communiceren. 

11.100 Duurzame innovatie. Bewust inzetten op toekomst 

11.101 Een actieve houding die altijd het algemeen belang altijd voorop stelt en het politieke gekissebis en mekaar 
vliegen afvangen vervangt door samenwerking !!! 

11.102 Een actieve houding m.b.t. het verduurzamen van de gemeente en een voorbeeldfuntie willen zijn voor de 
klimaatdoelen 

11.103 een actieve houding met ruimte voor de inbreng van burgers. Ook oog voor de prioriteiten Een lijst met 
prioriteiten opstellen en aan de hand daarvan aan het werk gaan. Huizen voor jonge gezinnen. 
Bouwbedrijven benaderen voor projecten op diverse plaatsen om huizen te bouwen.  

11.104 Een actieve opstelling  

11.105 Een actieve organisatie die luistert naar de vraag en niet alleen bijvoorbeeld om de rijke ouderen die een huis 
kopen voor investering. 

11.106 Een actieve rol 

11.107 Een actieve, stimulerende houding .  
En een goede verdeling van de financiën binnen de diverse dorpen. 
Stop met megalomane projecten die de draagkracht van Bergen te boven gaan. 
Luister naar de burgers in alle redelijkheid. 

11.108 een alerte en open houding naar alle verschillende kernen 

11.109 Een assertieve houding met mensen die zich echt willen inzetten voor het dorp en willen zorgen dat het dorp 
er ook echt beter van word. In plaats van alleen de portomonnee 

11.110 Een behoudende koers hanteren, waarbij de nadruk op kwaliteit ligt in plaats van kwantiteit voor de huidige 
inwoners 

11.111 Een consistente lijn in het beleid, niet het zwalkende beleid het nu laat zien, echt droevig en beschamend.  

11.112 Een coöperatieve houding ten aanzien van inwoners en ondernemers. En vooral een transparante houding! 

11.113 Een correcte houding die vertrouwen inboezemt en geen bestuur waar de ego's de boventoon voeren. Goed 
benaderbaar voor de inwoners en met daadkracht. 

11.114 Een creatief , actief beleid van de gemeente die de bewoners weet te betrekken bij het maken en uitvoeren 
van het beleid ! 

11.115 Een daadkrachtig gemeentebestuur dat ondanks de verschillen van mening en die mogen er zijn (democratie) 
beslissingen neemt en niet stokt in ruzies en affaires. Veel van de hierboven genoemde stellingen vragen 
beslissingen die niet voor zich uit geschoven moeten worden. 

11.116 Een dappere, verstandige en duurzame houding ten opzichte van elkaar en de natuur. 



Resultaten enquête omgevingsvisie Bergen; eerste stap 

115 
 

11.117 Een democratische  , ik hoop ook dat de gemeente inziet dat een lange termijn visie , net zoiets is als kijken in 
een glazenbol,  men kan beter richtlijnen maken , en ze elke 2-3 toetsen aan de maatschappelijke 
ontwikkeling ,  

11.118 Een doortastende houding mbt duurzaamheid 

11.119 Een Gemeentebestuur dat initiatieven neemt, maar ook iedere partij voor zich zelf) om leden en of inwoners 
te betrekken. Te veel wordt het signaal gegeven van leuk om niets overleggen zonder de leden en bewoners 
en daarmee goed geld elke maand krijgen overgemaakt. 

11.120 Een goede inzet op allerlei terreinen zonder meteen achter actie groepjes aan te hollen die  pretenderen alle 
inwoners te vertegenwoordigen. 

11.121 Een houding die de balangen van de bewoners en de natuur voorop stelt. Een houding die de inwoners 
serieus neemt en al vanuit de eerste planvorming als betrekt bij het vormen en ontwikkelen van plannen en 
voorstellen. Probeer niet een samen met projectontwikkelaar of initiator het plan met marginale participatie 
te verkopen of er door te drukken. Stel een goed, transparant en deugdelijk participatiebeleid met kundige 
medewerkers op. (Ook deze enquete is voor verbetering vatbaar: veel vragen lijken te sturen naar 
antwoorden die voor specifieke (bestaande) plannen gunstig zijn. Sommige algemenere vragen lijken te 
ontbreken. Tevens was de site van de enquete lastig te vinden danwel niet aangekondigd.)  

11.122 Een houding gericht op een beter milieu en het aantrekken van gezinnen uit de middenstand. 

11.123 Een houding om burgers te betrekken vooraf. Echter wel op de grote lijnen. De uitvoering kan overgelaten 
worden aan de "deskundigen". Dit geldt zowel voor de gemeenteraad als college. 

11.124 Een houding waarbij bewoners zich serieus genomen voelen.  
Waarbij de vastgestelde visie compas is. En men heel alert is op de grote (financiële) belangen, die geen 
algemeen belang hoeven te zijn. 
Voorbeeld uit 't verleden, waarbij dit niet goed ging: de twee "roestige torens" bij de entree van ons dorp. Als 
je een kunstenaarsdorp serieus neemt, komt daar iets te staan van "eigen" makelij, dat aansluit bij de sfeer 
van het dorp. Ik ken maar weinig mensen, die dit een passend visitekaartje vinden. Terwijl het juist een 
mooie kans was. Voorbeeld van hoe 't anders zou kunnen (moeten?).  

11.125 Een houding waarbij vrijwilligers nog veel beter worden ingezet ook bijvoorbeeld voor het onderhoud van de 
voetbalvelden. 

11.126 Een houding waarin het gemeente bestuur alles in het werk stelt om de belangen van alle inwoners voorop 
stelt en niet de van de grote ondernemers/projectontwikkelaars. Een houding waar de het gemeentebestuur 
dat besef heeft. Een houding waar het gemeente bestuur het besef heeft dat na de verkiezingen het politieke 
gehakketak voorbij is en het belang van alle inwoners voorop staat en niet de verkiezingsuitslag als vrijbrief 
geldt. De tijd van tekenen bij het rode hokje is voorbij. 

11.127 Een luisterend oor en een visie die besproken kan worden met de inwoners en belanghebbenden. 
Openbaarheid met name over de onderwerpen die in de wet op de openbaarheid op basis van 
geheimhouding niet bekend worden gemaakt 

11.128 Een luisterend oor, mode en besluitvaardigheid. 
 

11.129 een luisterend oor. Zó groot, dat t ook effect heeft! 
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11.130 Een meedenkende houding waar aandacht aan cultuur natuur en sfeer wordt gegeven. 
Evenementen, Zwembad en andere voorzieningen. Later we die behouden. 
Verder denk ik dat de gemeente vrij goed meewerkt. 

11.131 Een niet corrupte houding 

11.132 Een nuchtere kijk op het geheel. Wát maakt onze dorpskernen nou uniek? Over 25 jaar is de jeugd van nu 
ook "gezapig", en zoeken ze óók rust. Bovendien is de grote groep babyboomers dan overleden. Daarna moet 
je, met het oog op de duurzaamheid, dus een leefbaar dorp houden. Daarop moet je dan NU anticiperen! Zou 
je nu alles volplempen, dan heb je daarna een probleem. Regeren is VOORUITZIEN! 

11.133 Een open benadering op het gebied van verduurzaming en vergroening, vanuit een circulaire economie 
benaderd, 

11.134 Een open en betrokken houding waarbij er geluisterd wordt naar de inwoners 

11.135 een open en transparante houding, een goede terugkoppeling naar de burgers naar bereikte en niet-bereikte 
beleidsdoelen. 

11.136 Een open en vooral eerlijke houding en voor een ieder aanspreekbaar.  

11.137 Een open houding 

11.138 Een open houding die mogelijkheden aanreikt voor meer burgerparticipatie 

11.139 Een open houding die overal voor open staat.  

11.140 Een open houding en een luisterend oor. Maar nog veel meer: daadkracht en handelen naar de actualiteit. 
De dorpen tussen Camperduin en Egmond aan de Hoef liggen verspreid over een geografisch langgerekt 
gebied en hebben allemaal een eigen identiteit en karakter. Inzetten op de toekomst met oog voor die 
verscheidenheid is wellicht een grote uitdaging, maar ontmoet wellicht begrip in de samenleving. Blijf vooral 
betrokken. 

11.141 Een open houding met respect voor de ouderen en de natuur. Maar ook waarin verschillende meningen 
gehoord en gewogen worden. Goede uitleg en toelichting op genomen besluiten en visies. 

11.142 Een open houding naar inbreng van de burgers. 
 
Deze enquête is geen goed voorbeeld. Te veel stellingen zijn suggestief geformuleerd en combineren soms 
verschillende aspecten. 

11.143 Een open houding naar inwoners met een luisterend oor, die ruimte biedt voor de creativiteit en expertise 
van inwoners in het ontwerpen van nieuwe ontwikkelingen. Terugkoppeling over deze enquête wordt niet 
niet benoemd, maar moet wel onderdeel zijn van het proces naar de omgevingsvisie.  

11.144 Een open houding naar zijn burgers 

11.145 een open houding richting de burgers en belanghebbenden 

11.146 Een OPEN houding! Niet achter de regeltjes verschuilen maar actief meedenken. Dienstverlenend aan de 
burger (die betaalt tenslotte), vooral ook aan kwetsbare burgers. Een lange termijnvisie, graag verder dan 5 
jaar vooruit. Hoe houd ik de dorpskernen levend, d.w.z. ook jonge mensen zouden graag in Bergen willen 
wonen. Stop met die belachelijke projectontwikkelaargedrochten (Voorbeeld oud politiebureau Bergen; staat 
al heel lang leeg en verpaupert, en straks weer onbetaalbare luxe apartementen die de gewone burger niet 
kan betalen) zorg voor betaalbare woningen voor iedereen/kleine/flexwoningen/doorstroom moet mogelijk 
zijn 
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11.147 Een open houding, duidelijke en heldere communicatie over veranderingen, voortrekkersrol. Gemeente geeft 
het goede voorbeeld. Stimuleren om tot de meest groene en duurzame gemeentes in Nederland te behoren. 

11.148 Een open houding, geen vriendjes politiek meer over vergunningen en dergelijke zaken 

11.149 Een open houding, luisteren naar en gebruiken van de inbreng van inwoners. Maar op een gegeven moment 
moeten er wel besluiten worden genomen. Ook al gaat dit in tegen de mening van een minderheid. Niet 
iedereen kan worden tevreden gesteld. Daarin moet je duidelijk zijn.  Dus inspraakprocedures niet oeverloos 
laten uitlopen. Vertoon lef en besluitvaardigheid.  En kijk ook naar en leer van ervaringen die andere 
gemeenten hebben opgedaan met nieuwe oplossingen voor vraagstukken.   

11.150 Een open houding. Op de goede weg met themabijeenkomsten en enquêtes . Zien daar graag een 
terugkoppeling van 

11.151 Een open instelling op de intiatieven die aangedragen gaan worden door de inwoner(s) en als er geen 
onderbouwde tegen argumenten zijn het voorstel, voor zover mogelijk, steunen.   

11.152 Een open objectieve houding, waarbij het natuur en milieu een wetenschappelijke benadering krijgt. 
Met een toekomstgerichte visie. Niet een korte termijn oplossing.  

11.153 Een open, nieuwsgierige houding gericht op eenvoud en vertrouwen. 

11.154 Een open, transparante, constructieve houding waarbij zonder oordeel en zonder angst wordt geluisterd naar 
de meningen van inwoners, ook die van het dorp Bergen NH, en dat de inwoners serieus worden genomen. 
Er dienen weloverwogen keuzes te worden gemaakt, waarbij alle belangen zorgvuldig tegen elkaar worden 
afgewogen en ook rekening wordt gehouden met het overgrote deel van de mensen die zich niet laat horen.   
Ook verwacht ik van de gemeente dat zij niet alleen kijkt naar projecten waar zij zelf het meeste geld mee 
kan verdienen door de verkoop aan projectontwikkelaars van gemeente gronden.  

11.155 Een ouderwetse gesloten houding helaas 

11.156 een positieve houding naar de inwoners als het gaat om samenwerken en meedenken 
deze enquête is hiervan een goed voorbeeld, ga zo door! 

11.157 een positieve houding tav toerisme 
een positieve houding tav parkeren 

11.158 Een positieve houding ten opzichte van biodiversiteit en duurzaamheid  

11.159 Een positieve houding van goede initiatieven. Ik heb in meer regio's van Nederland gewoond. Echter nog 
nooit in een gemeente waar zoveel tegenstellingen zijn, waardoor er veel gesproken wordt en heel weinig 
gebeurt. 

11.160 Een positieve houding, waarbij gelet moet worden op het eigen karakter van de kernen 
zodat de eigen identiteit  zoveel mogelijk behouden blijft binnen de BES.  

11.161 Een pro actieve houding gericht op de toekomst en slim inspelen op ontwikkelingen zonder politiek gedoe. 

11.162 Een proactieve houding. Ik wil dat de raadsleden weer luisteren naar hun stemmers en stoppen met dat 
kinderachtige ruziemaken en elkaar vliegen afvangen. 
 
Gemeente en partijen moeten oud-wethouders motiveren om niet terug te willen keren als raadslid. Gedrag 
van heren van Huissteden en Halff is ronduit schandelijk en contraproductief.  
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11.163 Een pro-actieve, eerlijke, reële houding. Stop ermee je kop in 't zand te steken en te luisteren naar Groen-
Linkse milieu-activisten en vertrouw op, daadwerkelijk bewezen, wetenschappelijk onderzoek! 

11.164 Een progressieve houding ten opzichte van natuur en milieu, dat is op dit moment het belangrijkste.  

11.165 Een ruimere blik in het algemene belang.  

11.166 Een serieuze houding 

11.167 Een sociale, mens, dier, natuur en cultuur respecterende houding. 

11.168 Een transparante houding, duidelijkheid en een open houding om burgers te laten participeren. Dus niet 
alleen door maar ook voor en met de burgers !  

11.169 Een uitdagende houding. Een houding van veel kan mits.. Probeer eens over de horizon te kijken. Regelgeving 
n.a.v structuurvisies lopen altijd 10 jaar achter op de werkelijkheid die dan geldt. Doe daar wat mee! 

11.170 Een zeer neutrale en eerlijke! 

11.171 Eerlijk en transparant. De afgelopen jaren is de gemeente bij (te) veel dubieuze zaken (zoals centrum, bouw 
villa’s groene weg, te goedkope verkoop woningen, etc) betrokken geweest.  

11.172 Eerlijk, open, proactief, vrolijk (Bergen is tenslotte de mooiste plek van Nederland) 

11.173 Eerlijkheid en een meewerkende houding.  
Ik heb veel vragen neutraal beantwoord omdat ik ze niet begreep. 

11.174 Faciliterend en anticiperend. Versterking lokale democratie door grotere bevoegdheden van dorpsraden. 
Onder die voorwaarde is een BUCH gemeente denkbaar; of ontvlechting Bergen, Egmond, Schoorl met 
BESUCH.  

11.175 Faciliterende houding. Verbindend. 

11.176 Flexibel en niet te veel bemoeien met eigen perceel en mogelijke verhuur 

11.177 Flexibel naar de burgers toe en niet alleen naar elkaar. Na overleg met  alle partijen, leiding geven en niet 
bang zijn voor elkaar of de burgers. Niet zwichten voor machtswellust en voor gemaakte fouten uit durven 
komen. 

11.178 Flexibiliteit. ja een nieuwe visie voor de komende 30 jaar, maar niet rigide er aan vast houden. 
ontwikkelingen kunnen snel omslaan, of nieuwe inzichten kunnen zomaar ontstaan. (Corona-virus zagen we 
niet aankomen en zie hoe snel er anders met elkaar wordt omgegaan). 

11.179 Flexibiliteit. ja een nieuwe visie voor de komende 30 jaar, maar niet rigide er aan vast houden. 
ontwikkelingen kunnen snel omslaan, of nieuwe inzichten kunnen zomaar ontstaan. (Corona-virus zagen we 
niet aankomen en zie hoe snel er anders met elkaar wordt omgegaan). 

11.180 Ga daadwerkelijk met mensen in gesprek; biedt het niet aan dat ze bij jullie terecht kunnen (dat werkt niet) 
maar ga naar de mensen toe! Of laat een commissie met de inwoners in gesprek gaan waar de behoeftes 
liggen en speel daar op in, proberen om het vertrouwen weer terug te krijgen! En “niet lullen maar poetsen”! 

11.181 Geen partijen politiek maar samenwerkend. Maakt mij niet uit wie het beste idee heeft. Als er maar gekeken 
wordt wat de bewoners willen /wensen. 

11.182 gemeente moet zich gedragen als een bedrijf voor zijn inwoners die let op bereikbaarheid, recreatie, 
onderkomen, vestigingsklimaat en aantrekkelijkheid van toeristen. Zonder toeristen en economische 
bedrijvigheid zal inwoner meer belasting moeten betalen om de aantrekkelijkheid van Bergen te behouden 
dan wel te verbeteren. 

11.183 Gericht op verbetering: meer ruimte en groen voor de mens. 



Resultaten enquête omgevingsvisie Bergen; eerste stap 

119 
 

11.184 Gezond optimisme en flexibiliteit; daarnaast ook daadkracht en duidelijkheid. 
 
Heel blij met dit initiatief!!! 

11.185 Gezond verstand  

11.186 Gezond verstand en daadkracht. 

11.187 Goed contact onderhouden met burgers😁 

11.188 Goed functionerend bestuur  

11.189 Goed kijken naar algemeen belang op elke plek. Ook een luisterend oor voor wie zich niet in de discussies 
mengt. Actief op zoek naar mensen die kunnen helpen om een goed evenwichtig beeld te krijgen voor de 
kwesties die er liggen. 

11.190 Goed luisteren naar de bewoners. 

11.191 Goed onderbouwde, evenwichtige , breed gedragen besluitvorming. Al zal dat met de hedendaagse populaire 
stromingen niet meevallen. 

11.192 Goede samenwerking met de bewoners. 

11.193 Groene milieubewust.  

11.194 Handhaving en volgen van de wettelijke bepalingen! 

11.195 Handhaving van de opgelegde democratisch vastgestelde regels 

11.196 Heb visie en laat je niet leiden door de waan van de dag. 

11.197 Heel mooi deze enquête, ik hoop dat deze massaal wordt ingevuld, en dat de gemeente ermee aan de slag 
kan. Slagvaardigheid nummer 1. 
Veel succes!! 

11.198 Helpend, niet alleen op papier ook in de uitvoering 

11.199 Het gemeente bestuur moet zich veel meer richten op de bewoners en minder op het geld en commercie . 
Het eeuwige gesteggel over vergunningen/ processen en niet te vergeten te kosten  die daarmee gepaard 
gaan die de burgers moeten ophoesten dmv betalen belastingen ( gewoon te gek voor woorden ! ) de 
gemeente heeft al meer dan genoeg geld over de balk gesmeten . 

11.200 Het Gemeente bestuur vertegenwoordigt de mening van de bewoners en ondernemers. 
Hierin is geen ruimte voor Partijpolitiek . Ik verwacht van het Gemeentebestuur bij de volgende verkiezing 
een Gemeenteplan waar de bevolking op kan stemmen . Dus geen PARTIJ plannen. Er bestaat in mijn ogen 
dus geen oppositie of coalitie meer. 

11.201 Het gemeente bestuur zet zich in voor de authenticiteit van het dorp.  
Gaat verpaupering tegen.  
Geeft geen goedkeuring van té grote huizen op te kleine stukjes grond.  
Huizen moeten passen in het straat beeld 

11.202 Het gemeentebestuur heeft als taak om open en transparant te zijn. Betrek de burgers bij de plannen. 
Maar hak wel op een bepaald moment de knoop door.  

11.203 Het gemeentebestuur moet goed communiceren met de bevolking. Hoi  

11.204 Het gemeentebestuur moet haar beslissingen nemen in het belang van de kern waar het over gaat. Knopen 
durven doorhakken en ook nee durven zeggen. Burgerparticipatie heeft ook een grens.  

11.205 Het nauw betrekken van de inwoners en vooral transparantie 
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11.206 Historisch besef, inzicht in de eigenaardigheden van onze dorpen, slim gebruik van de regels en de 
mogelijkheden. 
Zorg voor gemakkelijke contacten tussen burgers en bestuurders, bv in buurthuizen op prominente plekken. 

11.207 Hopelijk positieve gezien deze crisis zal dat niet makkelijk worden. 

11.208 Ik denk dat we een redelijk competent bestuur hebben. 
Mijn zorgen gaan vooral uit naar de raad en een groep inwoners die misbruik willen maken van de 
democratie. Hun persoonlijk groepsbelang dient ondergeschikt te zijn en te blijven aan het algemeen belang! 

11.209 Ik heb alle vertrouwen, dat ons gemeentebestuur wat meer gaat luisteren naar mensen die in Bergen en 
Schoorl zijn komen wonen voor de prachtige natuur én rust. 
Het toerisme moet drastisch gaan verminderen anders worden onze dorpen in de weekeinden én vakanties 
onleefbaar. Ook minder horeca gewenst. 
Er werd té veel alleen naar ondernemers én economische “winst” gekeken. 
Er moet een betere balans komen met de “bewoners” van de dorpen!! 

11.210 ik mis een vak waar ik een opmerking kan maken over deze enquête! Daarom schrijf ik iets in dit vak. 
Ik ben ondernemer in Bergen, al sinds 1997, maar ik woon er niet! Dan zou ik deze enquête dus niet mogen 
invullen? Ik vind dat discriminerend. Ik heb dus als woonplaats Bergen ingevuld. 
De kop van deze vraag had moeten luiden: Waar bent u woonachtig of gevestigd? 
Quote uit uw mail: Inwoners en ondernemers van de gemeente Bergen kunnen tot en met 19 april heel 
gemakkelijk een digitale enquête invullen. 
Dat bleek dus niet zo 'heel gemakkelijk' te zijn en ik hoop dat meerdere ondernemers uit de BES die er niet 
wonen zo brutaal zijn om deze enquête toch in te vullen. M.v.g. Maarten van der Zon, de Pioen goudsmeden. 

11.211 Ik verwacht dat er goed geluisterd wordt naar de bewoners 

11.212 Ik verwacht dat het gemeentebestuur goed luisterd naar het volk, en daarmee aan de slag gaat. 

11.213 Ik verwacht dat het gemeentebestuur het welzijn van haar bewoners voorop stelt en daarin actie 
onderneemt. 

11.214 Ik verwacht een empathische houding van het bestuur. Het bestuur moet rekening houden met de veiligheid 
van de inwoners van gemeente Bergen. Dit betekent geen massatoerisme, grote discotheken of meer hotels. 
Dan de verkeersveiligheid; Wij storen ons aan het misbruik maken van de Herenweg als racebaan. Een 
gemiddelde snelheid van 80 km/h is niet overdreven. Dit levert met name gevaarlijke situaties op bij de 
bebouwde kom van Rinnegom. De geschiedenis van Rinnegom gaat ver terug, het zou daarom meer dan 
reëel zijn om de maximum snelheid terug te schroeven. 

11.215 Ik verwacht een meer realistische houding van het gemeente bestuur en meer volwassenheid. 

11.216 ik verwacht niets. maar als ik dan toch iets zou moeten kiezen, dan transparantie, openheid, eerlijkheid. 
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11.217 Ik verwacht, dat het bestuur een visie over langere termijn gaat creëren. 
Eerst zou het bestuur, in elke kern, te weten moeten komen wat de wensen van de inwoners zijn. 
Dan samen tot een visie komen. 
Praat met elkaar en kom samen tot compromissen. 
Hang er een budget aan en kijk hoe je met dit budget zo dicht mogelijk bij de  gemeenschappelijke visie kan 
komen. 

11.218 Ik zou willen dat de gemeente luistert naar de bevolking en daar daadwerkelijk rekening mee houdt ipv eigen 
belangen of partijbelang. Neem bewuste keuzes, houdt rekening met een ander, en na een besluit ga 
daadwerkelijk uitvoeren - niet nog eens discusseren en procederen aub. 

11.219 Initiatief met lange termijn visie.  
Geen energie verspillen aan onderlinge en interne partijstrijd. 

11.220 Initiërend en sturend. Een te ver doorgevoerde democratisering leidt uiteindelijk tot vlees noch vis. Dan krijg 
je een platte democratie, een democratie waar het populisme (de schreeuwers) de overhand krijgen. Het 
gemeentebestuur is en blijft leidend. 

11.221 Inleving in bewoners van de gemeente. 

11.222 Innovatief, aandacht voor vergrijzing en verjonging mbt wonen en voorzieningen 

11.223 Innovatief, open voor verandering, luisteren en handelen naar ideeën inwoners, duurzamer houding, open 
en trandparant 

11.224 integer 

11.225 Integriteit en transparantheid. 
Slecht afgewikkelde zaken opnieuw in de procedure! 

11.226 Interesse voor de bewoners en hun mening hierover. 

11.227 Inzet samenwerking  

11.228 Kaders schetsen voor bewoners en optreden bij ontwikkelaars 

11.229 Kijk naar kernen en niet naar Bergen als geheel. Met jongerenwoningen in Egmond Binnen bijvoorbeeld 
voldoe je als gemeente op papier misschien aan bepaalde doelstellingen maar de jeugd in de kern Bergen 
schiet er niets mee op. 

11.230 Klinkt als een open deur maar ik weet zelf dat het niet makkelijk is: kijk (en dat is dus niet altijd 'luisteren naar 
de kiezers', gek genoeg) naar waar echt behoefte aan is. Hang niet té veel naar behoud van zaken waaramee 
wij ons emotioneel verbonden voelen (zoals historie), hoewel dat onze gemeente natuurlijk voor een deel 
maakt wat hij is. Maar kijk (ook) naar de toekomst en probeer daar op te anticiperen. Als voorbeeld: als de 
verwachting is dat teamsport gaat afnemen en het aantal jongeren ook. Waarom dan een nieuw en groter 
voetbalcomplex? Ik woon er niet tegenover en heb er dus geen last van, maar ik vind het gewoon een goed 
voorbeeld om te illustreren wat ik hiervoor bedoel. Maar ook klimaatadaptatie en duurzaam landgebruik 
vind ik in dit kader erg belangrijk.  

11.231 kordaat en rechtvaardig, luisterend naar de inwoners 

11.232 Kritisch luisterend naar de bewoners, ook de bewoners die niet zo hard schreeuwen. En met oog voor de 
onderscheidende kenmerken van de drie kernen. 

11.233 Laks, teveel op het dorp Bergen geënt, geen reactie die duidelijk laat zien dat zij naar hun inwoners luisteren, 
helaas.  
Het zou kunnen zijn dat met de nieuwe burgemeester een omslag is te zien, maar die moet dan wel helemaal 
van onderaf het vertrouwen met de inwoners van ALLE dorpen verdienen. 
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11.234 Luister altijd naar uw burgers ! 

11.235 Luister naar de bewoners!, 

11.236 Luister naar de inwoners !  U bent in dienst van hen, niet andersom !!! 

11.237 Luister naar de inwoners!! Maar denk niet dat dat gaat veranderen. Slechte zaak voor de Egmonden. 

11.238 Luister ook naar de mensen die een tweede huis/ recreatiewoning hebben in de gemeente. 

11.239 Luisteren 

11.240 Luisteren én besluiten én uitvoeren. 

11.241 Luisteren en daarna pro-actief 

11.242 Luisteren naar bewoners 

11.243 Luisteren naar de bevolking, maar wel bereid zijn nodige ontwikkelingen door te zetten 

11.244 luisteren naar de echte achterban/ openheid en daadkracht 

11.245 luisteren naar de inwoners 

11.246 luisteren naar de inwoners en besluiten snel uitvoeren 

11.247 luisteren naar de inwoners, dragen duurzaamheid, stimuleren "groen/duurzaam" ondernemerschap 

11.248 luisteren naar de inwoners. 

11.249 luisteren naar de meningen van de gewone burgers en niet alleen naar de mening van ondernemers, niet 
iedereen heeft direct belang bij beslissingen en de gewone burger gaat minder naar bijeenkomsten om voor 
een mening uit te komen. 

11.250 Luisteren naar de specifieke wensen van de inwoners in de verschillende dorpskernen en hierop anticiperen.  

11.251 luisteren naar 'de stem des volks' en dat is niet altijd de gemeenteraad! 

11.252 Luisteren naar de wensen van alle eigen inwoners (niet alleen naar de ondernemers/ middenstand) en 
hiermee rekening houden. Nodig inwoners meer uit voor advies/ mening door middel van jaarlijkse 
referenda's. 
 Meer praktisch zijn in de beslissingen. Streven naar een kleiner apparaat met minder kosten en minder 
regelgeving. 

11.253 luisteren naar de wensen van de inwoners en de besluiten dan ook wel uitvoeren ! 

11.254 Luisteren naar hun inwoners  . 

11.255 Luisteren! 

11.256 Luisteren, eerlijke voorlichting geven en bewoners serieus nemen. Dus niet van te voren al iets beslissen en 
vastleggen en later vragen naar een mening. Ik begrijp dat je niet over alles een mening kunt vragen, maar als 
het van direct belang is over de leefomgeving van bewoners is de juiste volgorde: eerst een duidelijke 
voorlichting, dan enquête, dan overleg in de raad en daarna pas een beslissing/stemming en als allerlaatste 
een besluit vastleggen. 

11.257 luisterend en initiatieven nemen 

11.258 luisterend en meedenkend. zelf met ideeen komen  

11.259 Luisterend naar de burgers, niet naar projectontwikkelaars en andere grote, invloedrijke stakenholders 

11.260 Luisterend oor en bezige handen. 
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11.261 Luitsteren, luisteren en nog eens luisteren. Minder zendingsdrang. Communiceer open en maak veel meer 
gebruik van de capaciteiten van uw bewoners.  
Overigens zou een ouderenadviesraad hier geen overbodige luxe zijn. 
Verder stel ik voor een supervisor openbare ruimte te benoemen en een stedenbouwkundig supervisor. 
Sommige vragen vind ik overigens suggestief. 

11.262 Makkelijker bereikbaar zijn voor de inwoners. Altijd antwoord geven al was het maar een bevestiging dat 
brief is ontvangen. Kleine moeite. Uitvoering geven aan regels en handhaven wat is afgesproken. 

11.263 Meedenken en de veiligheid in de dorpen bewaren. 

11.264 meedenken en minder star zijn. 

11.265 meedenken en rekening houden met alle inwoners. Zorg dat de centra bereikbaar blijven voor de eigen 
bewoners 

11.266 Meedenken met de bewoners en meer inspraak. Ophouden met steeds maar weer naar de Raad van State te 
gaan voor rechtszaken. Draagvlak onderzoeken voor nieuwe plannen. 
Proactief beleid in woningbouwplannen. Denk ook aan senioren. 

11.267 Meedenken, oplossingsgericht. 

11.268 Meedenkende maar op gegeven moment ook beslissen en niet jaren door zeuren! 

11.269 Meelevend 

11.270 meer aandacht en steun voor burgers  

11.271 meer aandacht voor de evidente controverse tussen belang bevolking  
vs dat van allerhande "ondernemers" . 

11.272 Meer betrokken niet zo kil en afstandelijk als er een probleem is 

11.273 Meer Denken als ondernemers en niet als slapende ambtenaren die jaren over een proces doen in dit dorp 
zijn voldoende ondernemende mensen die dit dorp mooier en aantrekkelijker willen maken maar de 
bureaucratie houd veel dingen tegen .  Met de slappe houding en veel negatievelingen blijven we stil staan 
en houden de voor uit gang tegen  

11.274 Meer gericht op jongeren en/of startende gezinnen. Ik ben zelf jong en startende bergenaar, ik heb de mazzel 
dat ik door mijn lange inschrijving bij SVNK nu een mooi, betaalbaar huurhuis heb. Ondanks dat ik heerlijk 
kan sparen zie ik het niet voor me dat ik in een relatief korte tijd een koophuis kan kopen in Bergen door ten 
eerste het aanbod, en ten tweede de prijs. Daarnaast komt ook nog dat ik zelf, mocht ik een huis gaan kopen, 
graag in een nieuwbouw woning zou willen komen te wonen. Dit heeft de redenen, energie besparend, het is 
lekker nieuw en je kan er zo in trekken. Er zijn helaas in Bergen niet echt nieuwbouw projecten zoals 
bijvoorbeeld de Vronenmeer, stad van de zon etc. Ik zelf zou niet de voorkeur hebben om voor veel geld een 
oud huis uit bergen te kopen en deze nog voor een ton te gaan verbouwen. Dus nieuwbouw projecten voor 
rijtjeswoningen, twee-onder-1-kap-woningen voor startende gezinnen die willen kopen zou top zijn ! 

11.275 Meer handhaven! 

11.276 Meer inrichting voor vrijetijdsbesteding voor jongeren. 

11.277 meer oog en oor voor mensen die niet zo heel veel te besteden hebben. Echte interesse.  

11.278 Meer oog voor de sociale cohesie, minder voor het grote geld ..... 

11.279 Meer oog voor wat er werkelijk nodig is in de gemeente, minder politieke spelletjes, meer visie en meer 
besluitvaardigheid. Zoek meer verbinding met bijv de wijkverenigingen en minder met zgn actiegroepen  
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11.280 Meer samenwerking en niet onderling gekrakeel. En slechte sfeer verbeteren. De gekozen coalitie  zoveel 
Mogelijk behouden. En niet steeds veranderen van samenstelling 

11.281 Meer samenwerking,  en er zijn voor burgers,  en geen onderlinge strijd en in contact met elkaar.  

11.282 Meer snelheid en betrokkenheid  

11.283 Meewerkend en meedenkend met goede plannen van bewoners/ondernemers die het beste met het dorp 
en de natuur voor hebben.  

11.284 minder luisterend oor naar de belangen van de middenstand 

11.285 nederig 

11.286 neem actie bij goeie ideeen, en laat je niet weerhouden door een enkele principiele tegenstemmer die er een 
sport van maakt om beroep aan te tekenen. 

11.287 Niet biodiversiteit vernietigen om het nieuw te creeren. Bevorderen doe je niet door afbraak.  

11.288 Niet jaren vergaderen en vervolgens tientaallen jaren Niels doen!! 

11.289 Niet met twee maten meten en nu een keer eerlijk en iedereen gelijk behandelen.  

11.290 Niet te veel praten maar dingen in beweging zetten 

11.291 Niet teveel eigen portemonnai vullen 

11.292 Niet zo doordrammen. Redelijke argumenten van alle kanten op een verstandige en wijze manier tegen 
elkaar afwegen en/of zo goed mogelijk met elkaar proberen te verzoenen. 

11.293 Nieuwe ronden, nieuwe kansen.... geloof zeker in het bestuur en de nieuwe burgemeester! Laat ook het 
ambtelijke apparaat van de Gemeentelijke diensten iets vriendelijker werkt! 

11.294 Nog steeds meer aandacht voor openheid en communicatie tussen bestuur en burgers. Waarom weten de 
bestuurders (ambtenaren) steeds plannen te maken waar geen draagvlak voor is en probeert het bestuur 
(ambtenaren) deze plannen door te drukken? Erken als bestuur en ambtenaren dat een kern als bijvoorbeeld 
Egmond andere waarden en karakteristieken heeft dan een Groet, Schoorl of Bergen en laat deze verschillen 
floreren.  

11.295 Om de aandachtspunten goed te bestuderen!                       

11.296 Onderling respect  en duidelijke visie 

11.297 Onderzoek naar de visies van de inwoners en daarin besluiten vormen 
Deze enquête bespreken in de vergaderingen en serieus daaruit actie ondernemen. 

11.298 Oog voor problematiek in de verschillende kernen 

11.299 Ook vertegenwoordigen van inwoners die niet schreeuwen op social media. 

11.300 Open 

11.301 Open 

11.302 Open  

11.303 Open  houding.  
 

11.304 Open eerlijke en oprechte houding  
Geen achterklap en uitruil dealtjes met de aanvragers van vergunningen. Dit is zo doorzichtig en frustrerend 
voor andere  

11.305 Open en actief 
Luisterend  
En  processen inrichten zodat daadwerkelijk iedereen mee kan doen 
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11.306 -open en communicatief, inspraak en ook daadwerkelijk iets doen met de input vanuit de bevolking 

11.307 open en eerlijk 

11.308 Open en eerlijk en betrek de inwoners bij de te nemen beslissingen  

11.309 Open en eerlijk houding tov hun burgers 

11.310 open en eerlijke communicatie en dan bedoel ik niet het organiseren van informatieavonden waarna er 
vervolgens totaal niets gedaan wordt met de door de inwoners ingebrachte standpunten. vergelijk de 
notulen van de informatieavonden recreatieve verhuur maar eens met het huidige voorstel aan de raad 

11.311 Open en luisterend naar de burgers. Ik hoop dat het veranderd nu de oude burgemeester  weg is. 

11.312 Open en transparant en in samenwerking met de bevolking. 

11.313 Open houding 

11.314 Open houding , meer ruimte voor burgelijke initiatieven. Bijvoorbeeld als je zelf fruitstruiken in het plantsoen 
voor je huis wil zetten door bestaande groenvulling weg te halen dat dat dan mag . 
Minder geneuzel en meer vrijheid als het gaat over plaatsen dakkapel of schuifpuien aan de voorzijde, 
straatkant vd huizen. 

11.315 Open houding, luisteren naar mening van bewoners 

11.316 Open houding, waarbij gekeken wordt mogelijkheden waarbij kosten voor burger niet hoger worden. 

11.317 Open houding. Nodig iedereen uit om mee te praten!  

11.318 Open naar de burgers, waarbij de inbreng van burgers ook verwerkt wordt in het eindresultaat. 

11.319 Open naar de mening van de bewoners en er echt naar handelen, zij vertegenwoordigen ons toch! 

11.320 Open staan voor opvattingen bewoners [gebeurt nu niet] en niet denken vanuit specialismen, maar vanuit 
generalisten. Verkeer niet alleen overlaten aan hobbyisten van verkeer, ook toetsen vanuit 
gezondheidsbeleid, senioren, klimaat= en energietransitie en vanuit gedachte van dementievriendelijke 
gemeente. 

11.321 Open 
Luisterend 
Besluitvaardig  
 

11.322 Open, actief, eerlijk.... soms zijn de vergaderingen een aanfluiting om naar te kijken... in het bedrijfsleven 
mag je je niet zo slecht voorbereiden. Dus gewoon je werk goed doen, geen dwaze acties en echt begrijpen 
wie de gemeente Bergen financieert. Dus geen vriendjespolitiek... maar laat het oude geld eens spreken. Die 
hebben hart voor de omgeving en zijn intelligent genoeg om zich binnen elke vorm van fatsoen te gedragen.  

11.323 Open, creatief denkveld. Geen achterdeurtjes politiek. Open en vooral luisteren naar elkaar. 

11.324 Open, eerlijk en luisterend oor voor alle bewoners 

11.325 Open, eerlijk, gedreven en wijs, dat laatste vooral !!! 

11.326 Open, eerlijk, oprecht en met een brede blik kijkend naar de toekomst. Zonder de wens, de behoefte te 
ontkennen van de individu en het verleden  

11.327 Open, innovatief, samenwerkend  
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11.328 Open, transparant en geen politieke spelletjes. Correct uitvoeren van een zo breed mogelijke agenda en deze 
helder communiceren (inclusief fasering). 

11.329 Open, transparant, eerlijk. 

11.330 Open,eerlijk en transparant 

11.331 Opener en eerlijker dan onder het bestuur van mevr Hafkamp. Vermijden van de zweem van 
vriendjespolitiek 

11.332 Openheid 

11.333 Openheid  

11.334 Openheid en directe communicatie 

11.335 Openheid en transparant. Bouwen bouwen. Doorbreek de Trent van van beloften. Mijn ouders 1920 hadden 
het probleem woningnood het is er anno 2020 nog en zal het veranderen???? 

11.336 Openheid naar de burgers , betrek de burgers bij projekten die jullie willen realiseren 
Jullie zitten er door de burgers  en voor de burgers.  
Blijf in gesprek en blijf eerlijk . Het dorp gaat ons allemaal aan . 

11.337 Openheid 
Betrouwbaar 
Consistent 

11.338 open-minded 

11.339 Optredend  

11.340 Overkoepelend, belangen behartigen voor álle inwoners 

11.341 Overleg met de bevolking. 
De mening van de bevolking serieus nemen. 
Terugkoppeling naar de bevolking. 

11.342 Positief en empathisch denken 

11.343 Positief progressief 

11.344 Positief, transparant, een man een man, een woord een woord.  
En deze; 
“Indhien het Ghemeen u roept, besorgh het als uw eighen'. 

11.345 Positieve houding richting te ontwikkelen plannen. Niets is onmogelijk 

11.346 positieve opstelling, adequaat reageren, dienstbaarheid, actief, zichtbaar beleid  

11.347 Praat met bewoners  

11.348 Pro actief 

11.349 Pro actief en niet reactief  

11.350 Pro actief ipv de reactieve houding van de afgelopen 40 jaar. Dus dat zal wel niet. 

11.351 Pro actief ipv reactief  

11.352 Pro actief, minder woorden maar daden. Orde op zaken stellen binnen het totale apparaat en het college en 
raad. Zeer grote schoonmaak.  

11.353 pro actieve houding ten opzichten van milieu ,  denk aan subsidie voor warmte / koude pompen . 
Meer stimulatie van elektrische  auto's  , is nu maar de vraag waar de aansluiting komt als je er een aanvraag 
en helemaal met een dure elektrische  auto wil je er graag zicht op hebben . 

11.354 Pro activiteit!! Meer participatie  

11.355 Proactief 

11.356 Proactief 

11.357 Proactief  
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11.358 Proactief  

11.359 Proactief  

11.360 Pro-actief communicerend waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Luisterend naar de bewoners maar 
de kleinere sociale groepen niet vergetend. Ook beseffend dat verschillende wijken verschillende aanpak 
nodig heeft, 

11.361 Proactief en dichtbij de burger. Begrijpend dat de unieke diensten die de gemeente aanbiedt (zoals 
afvalstations) diensten zijn waarvan de burger al snel haar gehele vertrouwen in de gemeente op kan 
stoelen.  

11.362 Proactief en handelen vanuit gezamenlijkheid i.p.v. geneuzel vanuit kleine partijen. 

11.363 Proactief en meerdere participatie momenten 

11.364 Proactief én met een open oog en oor voor de behoeften van de bewoners. 

11.365 Pro-actief en oplossingsgericht, stoppen met achterkamertjes cultuur. Het vertrouwen in de gemeente is zeer 
laag op dit moment....  

11.366 Proactief en ruimdenkend  

11.367 Proactief en vernieuwend, kom uit dat vastgeroeste stramien 

11.368 Pro-actief in communicatie en open. Niet vooringenomen. 

11.369 Proactief zijn in het ter discussie stellen van problematieken en plannen.  Zorgen voor een heldere 
burgerparticipatiestructuur waarin ook inbreng gewaarborgd is.  ( naast politiek groeperingen ook 
bewonersgroeperingen plaats laten krijgen in de besluitvorming bij  
zaken op ( zeer ) lokaal niveau. (de directe woonomgeving ) 

11.370 Proactief! 

11.371 Proactief, goed luisteren naar alle goede ideeën die onder burgers leven, ideeën actief ophalen (en dan 
zorgen dat niet alleen de mensen gehoord worden die een grote mond hebben); luisteren naar de stem van 
de minderheid; actieve houding tov klimaatbestendig maken van de dorpen, de wijken, enz (daarin mensen 
ook meenemen en ) 

11.372 Proactief, transparant, vertrouwenwekkend. 

11.373 Proactieve houding 
Democratisch denken en doen 
Terug kunnen komen op achterhaalde beslissingen 
Openheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid 
Geen BUCH fusie, wel ambtelijke samenwerking 

11.374 Proactieve instelling als het gaat om verduurzaming en behoud natuurwaarden binnen de gemeente.  

11.375 Pro-actiever, alles gaat nu veel te traag in zo’n beetje alle processen  

11.376 Proactiviteit en luisteren naar wensen van bewoners in ALLE woonkernen  

11.377 Professioneel en eerlijk. 

11.378 Progressief, Kritisch 

11.379 progressief, niet alleen behoudend. Levendig maken en behouden van Schoorl, bergen.  

11.380 provocatief waar het nodig is en minder passief met het tegenhouden van initiatieven. 

11.381 Realistisch en transparant goed onderbouwde besluiten . 

11.382 regelmatig overleg met ondernemers 

11.383 Rekening houden met leefbaarheid in de gemeente. Ruimte voor kleinschalige en milieuvriendelijke 
initiatieven en winkels. 
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11.384 rekening houdend met de grote themas van vandaag de dag, zoals toeristische druk, klimaatverandering, veel 
vervoersbewegingen daar waakzaam op zijn en prudent, en vooral inwoners ook jonge mensen in betaalbare 
woningen in de dorpen laten wonen, en de prijzen niet zo hoog laten oplopen dat alleen welgestelde 
personen af huizen kunnen kopen. kwaliteit voor kwantiteit 

11.385 richting geven 

11.386 Ruggengraat!  
Stop vriendjespolitiek 
Luister naar de bevolking 

11.387 Samen met de inwoners zaken tot stand brengen ( burger participatie) 

11.388 Samenwerken, niet gaan voor eigen geluk. Luisteren naar ook daadkracht. Knopen doorhakken. Je kunt het 
niet iedereen naar het zin maken. Maar doe iets! 

11.389 Samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en de bevolking. Daarbij ook opkomen voor de bevolking 
van bergen.  

11.390 Snellere besluitvorming 

11.391 Soberheid, beschaving, intelligentie en diepgang 

11.392 socialer zijn, meer luisteren naar de inwoners, wat meer rekening houden met bijvoorbeeld honden bezitters 
en uitbaters van terrassen. 

11.393 Stimuleren betaalbare woningbouw. 

11.394 Stop met de ecologische oevers en bermen in het dorp!  

11.395 Stop met partij politiek en ga besturen 

11.396 terughoudend en faciliterend 

11.397 Toekomstbestendig. Inzetten op toerisme, levendigheid en jeugd. 

11.398 Toekomstgerichte visie. 

11.399 Tolerant  

11.400 transparant , eerlijk , opkomend voor de eigen bewoners. 

11.401 Transparant en eerlijk  

11.402 Transparant zijn  

11.403 Transparant, open  

11.404 Transparantie en evenwichtig  

11.405 Transparantie 
Vooruitstrevendheid 
Voor algemeen belang 

11.406 Van een aantal helaas zeer bepalende bestuurders erg weinig. Het boogt in Bergen veelal op persoonlijk ego 
en werkelijke visie ontbreekt. Op een paar uitzonderingen na. Ambtenaren denken vaak nog in de trant van 
inwoners zijn lastig en zijn niet zo vrij en creatief om zich te ontwikkelen op een bredere ze manier. Ze 
hebben erg veel macht en zijn niet vooruitstrevend. Een goede coaching en een ontdekkingsreis naar zichzelf 
zou effectief kunnen zijn.  

11.407 vasthouden aan genomen besluiten 

11.408 Veel ( goed) overleg met de burgers. Draagvlak creëeren bij grote veranderingen. Doorpakken bij genomen 
besluiten en betere bestuurlijke samenwerking tussen de diversen partijen.  

11.409 Veel actiever dan het nu is en veel meer aandacht voor Schoorl . De gemeente Bergen bestaat niet alleen uit 
de Egmonden en Bergen !  

11.410 Verantwoordelijk, meedenkend met de inwoners. 

11.411 Verantwoordelijkheid nemen en heldere besluiten nemen en die ook nakomen 
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11.412 Verdieping over wat het "dorpskarakter" van Bergen was en hoe dat in de toekomst vorm gegeven kan 
worden. Veel sukses en geduld gewens! 

11.413 vernieuwend, durf, aanpakken 

11.414 Verstandige besluiten nemen (ik geef toe een inkoppertje, maar dat krijg je met zulke algemene vragen.  het 
is beter af te wachten met vragen om commentaar als er iets concreets is. 

11.415 Visie!!!!!! 

11.416 Volledige inzet om de dorpen jong te houden en dus woningen realiseert voor de eigen jeugd / inwoners. Nu 
met de verhuurder Kennemer Wonen zien wij steeds meer " vreemd volk" uit andere gemeentes die de 
huizen gaan bewonen en er veel te weinig aandacht is voor onze eigen kinderen die graag op dorp willen 
blijven 

11.417 Vooral een actief beleid op gebied van woningbouw. Goed kijkend naar de behoefte aan diversiteit en 
starters. Ook zou er sprake moeten zijn van veel duurzaamheid bij te bouwen projecten. Een zorgvuldig 
landschapsbeheer en goed zicht op degenen die het als mens moeilijk hebben binnen de Gemeente. Zorg in 
die gevallen voor een adequate begeleiding.   

11.418 voorkomen van domme plannen zoals fietspad Eeuwige laan. 

11.419 Voorwaarden scheppend 

11.420 Voorwaarts  😃 

11.421 Wat minder ambitieus zijn en eerst zorgen dat de schuldenlast vermindert. Op nationaal niveau plukken we 
daar nu de vruchten van. 

11.422 wat minder stijf en nukkig en meer openstaan voor ideeën van burgers 
veel meer rekening houden met de natuur 
minder varen op rijke burgers met megalomane ideeën  
 

11.423 Wellicht onmogelijk, gezien de wijze waarop de verschillende politieke partijen met elkaar in de clinch liggen, 
maar samen de schouders er onder zou mooi zijn.  

11.424 Werken vanuit oplossingen ipv vanuit problemen 

11.425 Wij allen verwachten een transparant beleid en visie zonder de ellende en gekonkel  van de afgelopen 
maanden IVM Toeristen verhuur. 

11.426 Wijsheid en overleg met burgers.  

11.431 Zorg voor de bewoners staat voorop.  

11.432 Zorg voor genoeg parkeerplaatsen  een gemiddeld gezin minimaal 2 voertuigen, als ze een garage hebben 
parkeren ze er niet in , maar een parkeervergunningsstelsel is de uitkomst (Saenegheest) , want er is geen 
plek meer voor familie die langs wil komen, omdat de iedereen zijn auto's buiten plaatst .Heb je een garage 
dan moet je deze gebruiken ook voor het voertuig ( auto)+  1 parkeervergunning per huishouden Dat wel in 
je eigen straat!!. Ook zijn er bewoners die hun voertuig in de staat zetten van buren en niet bij hun eigen 
voordeur, want dat vinden ze niet wenselijk, want dat kijken ze zelf tegen hun eigen blik aan ( Auto), maar 
dat willen ze natuurlijk niet maar wel bij de buren....... 

11.433 Zowel actief als participatief 

 


