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1. Natuur, Landschap, Ruimtelijke Kwaliteit 

“Aanpassingen aan de omgeving mogen alleen als deze 

bijdragen aan het landschap en de variatie van de natuur” 

Dit betekent dat:  

1.1. nieuwe bebouwing goed in het landschap moet passen 
1.2. bij nieuwe bebouwing ook geld opzij gezet wordt voor het herstel van de biodiversiteit 

(=variatie van de natuur)  
1.3. belangrijke kenmerken in ons landschap behouden blijven, zoals dijken, duinen, duinbeken, 

verkavelingspatronen en weidegebied 
1.4. kenmerkende historische gebouwen beschermd worden 
1.5. archeologie in de bodem zichtbaar wordt gemaakt  
1.6. voormalig agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt, tenzij ze van cultuurhistorische 

waarde zijn 
1.7. dat het dorpse karakter wordt behouden 

 
inbreng:  

 herstel biodiversiteit 

 1.3 aandacht voor cultuurhistorie 

 bijzonder provinciaal landschap omarmen 

 1.1 – 1.7 goede punten. mee eens 1.5 oneens, alleen wanneer nodig (bij ontwikkeling) of 
uniek  

 1.1 eens; 1.2 eens; 1.3 en onze bossen; 1.4 eens; 1.5 geen mening; 1.6 eens; 1.7 jazeker 

 1.1 eens, maar ……, waar wordt dit gedaan ?. theoretisch mooi, praktisch niets van te zien, 
niet te zwaar maken dus.  

 1.1 en 1.7 vind ik de belangrijkste. hoofdstelling kan ook zeer beperkend worden gelezen. 

 1.4 eens. wel eigenaren helpen/steunen ivm beperkingen 

 1.1 geen grote C02 slurpende toeristen villaparken zoals nu in Camperduin 43, nieuwbouw, 
43 cv ketels, 43 jacuzzi’s, 43 sauna’s; 43 buitenkachels. 0 zonnepanelen; geen compensatie 
paddentrek, jaarrond recreatiedruk. geen ECO insteek. 

 stelling dubieus. wat is goed passen?. we moeten bij voorbaat uitgaan van geen hoogbouw.  

 1.2 eens, maar ook bij herbouw van grotere projecten (bijv. bungalowparken), dan wel geld 
hard labelen.  

 geen bouwvergunning afgeven als daar voor waardevolle bomen gekapt moeten worden ( 
Heereweg!!) 

 let op behoud van de directe link tussen duinen en weidegebied in de binnenduinrand 
zichtlijnen en beken behouden  

 1.2 waar vindt dat herstel van de biodiversiteit dan plaats?. niet op de locatie zelve, want 
daar staan dan huizen. dus het moet elders maar waar dan en hoe ?  

 1. wat voor aanpassingen? 

 1.2 herstel. momenteel. zie ik veel afbraak met ondersteuning openbaar bestuur. niet alles is 
maakbaar.  

 op zich goede stellingen, maar niet tot het uiterste doorgaan. dan gebeurt er nooit iets 

 1.1 -1.7 eens; 1.5 niet mee eens 

 1.2, 1.3, ,1.4 en 1.7 zijn belangrijk voor mij1. 

 1. mee eens 

 1.7 en teruggebracht waar het verdwenen is 
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 m.u.v. 1.2 toevoegen en/of behoud diversiteit. bouwen/ renoveren zonder het groen te 
slopen, dat is echt mogelijk. 

 1.3 vergeet de duinrellen niet 

 1.4 beschermd en duurzaam ontwikkeld 

 1.6 zoveel mogelijk behouden en omvormen als werk/sociale ruimtes 

 eens met 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 

 eens Schoorl staat bekend om haar omgeving, karakter van het dorp behouden 

 1.6 oneens. hergebruik of nieuwe functie is mogelijk indien past vanuit RO. sloop ≠ 
duurzaam en circulair 

 bij aanpassingen aan de natuur goed bedenken wat het gevolg is op de lange termijn 

 1.3 + 1.7 belangrijk om te behouden. bebouwing is nodig maar moet wel in het landschap 
passen 

 geen aanpassingen aan mooie landschappen 

 natuur kan op en in gebouwen. zie de groene woontorens van Milaan. zou niet misstaan in 
Schoorl 

 is kwestie van anders denken. natuur kan ook verticaal, lost wonen en natuur op 

 1.3 duinbeken ja. inzetten op verbetering waterkwaliteit 

 zet bebouwing altijd goed in het groen. bijv. heggenstroken / struiken, vlinders. zeker 
rondom de parkeerplekken. er kan meer gedaan worden.  

 helemaal mee eens. Schoorl = natuur. en Natuur = Schoorl. Het dorp moet dit groene 
karakter koesteren en beschermen 

 1.7 eens, maar…. Ontwikkelingen op maat, maar anders waren eerder Schoorl en Groet in de 
’70 en ’80 ook niet gegroeid.  

 1.1 – 1.7 mee eens, de bebouwing passend in het landschap, dus geen hoogbouw richting 
polders, veel groen, zodat er een verbinding komt tussen duin en polder.  

 

o Toelichtingen algemeen: ingreep in de natuur kan maar 1x. Niet alles is maakbaar. 
Bebouwing moet in landschappen passen. Bij de polder, goede architectuur. 
Meegaan en toevoegen aan landschap. Bij groene omgeving kan ook gebruik worden 
gemaakt van groen. Denk vooral aan het ontwerp en de bouwstijl. Bij polder geen 
clusters, maar wel solitair, dan kan veel. Houdt rekening met het bestaande 
vastgestelde beleid.  

 

2. Wonen en voorzieningen 

“Er is een woningtekort, daarom is het belangrijk dat er 

gebouwd gaat worden” 

Dat betekent dat:  

2.1  open ruimten in de dorpen bebouwd mogen worden 
2.2  er mag worden gebouwd in het landschap aan de randen van de dorpen 
2.3  er nooit midden in de natuur wordt gebouwd 
2.4  er hoogbouw in het centrum mag komen om in de woonbehoefte te voorzien 
2.5  grote percelen gesplitst mogen worden om extra woningen te bouwen 
2.6  er meer woningen moeten komen voor jongeren en starters 
2.7  er meer woningen moeten komen voor ouderen 
2.8  het aantal te bouwen woningen wordt bepaald door de vraag naar woningen 
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2.9  zonder nieuwe woningen de voorzieningen, zoals winkels, buurthuizen, etc., onder druk staan  
 
 
Inbreng: 

 Bij nieuwe bebouwing voorzieningen integreren 

 Wonen in zomerhuizen toestaan. Onze jongeren beginne in de zomerhuizen, anders blijven 
er alleen ouderen 

 2.1 nee, 2.2 ja, 2.3 mee eens, 2.4 nooit, 2.5 nee, 2.6 ja, 2.7 ja en dan met zorg mogelijkheid 

 De open stukken in de dorpen zijn kenmerkend. Bereid het dorp uit, laat een stuk open en 
bouw door behoud je het karakter 

 In plaats van recreatiebungalowparken, deze parken voor vaste bewoning inrichten. Ook 
woningsplitsing en erfsplitsing mogelijk maken 

 Lege plekken, voorheen campings gebruiken voor wooneenheden. 2.6 en 2.7 mee eens 

 Inbreiplekken gebruiken. Hoogbouw zeer ongewenst. Kleinschalige woonvormen voor 
ouderen. Veel ouderen wonen nu in eengezinshuizen. Betaalbare woningen voor gezinnen 

 2.8 oneens. Niet alleen vraag gestuurd bouwen door de markt, die houdt “schaarste”. 
Behoefte gestuurd.  

 Hoogbouw is een oplossing. Moet alleen goed gedaan worden. Je kunt de mensen niet meer 
horizontaal kwijt en ook natuur en landschap behouden 

 Kleinere woningen. Grote woningen splitsen 

 Geen hoogbouw hoger dan de huidige bebouwing. Hoogbouw in Schoorl doet afbreuk aan 
Duindorp Schoorl.  

 Eens 2.6 en 2.7. focus op sociale woningbouw (huur + koop) voor met name jongeren en ook 
specifieke ouderen woningen met voorzieningen 

 CPO”s en niet de ontwikkelaar met een grote winst doelstelling 

 Uitbreiding in oppervlakte, niet in de hoogte, niet volbouwen, naar buiten uitbreiden. Goed 
transport organiseren. 

 Eens richten op jongeren, gezinnen. Bouwen in het buitengebied. Divers. Ook meer 
appartementen bouwen 

 Eens met 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9  

 2.9 eens extra woningen zijn nodig voor leefbaarheid en (sociale) voorzieningen niveau in de 
kernen van Schoorl 

 Alle punten zijn voor mij als Groeter zeer belangrijk. Het bloedt dood zoals het nu is 

 Er moet per direct worden gestopt met de bouw van vakantiehuisjes parken (klein en groot). 
Gebruik die grond voor het bouwen voor inwoners 

 Afstappen van openschrijven voor huurwoningen. Voorrangsregeling voor “eigen“ jongeren 

 2.6 Denk aan woningen voor onze kinderen. Betaalbaarheid versus oppervlakte  

 Voor jonge gezinnen goedkope huurwoningen 

 2.2 ruimte tussen Schoorl en Bergen groen houden 

 Iemand die een woning achterlaat moet meestal duurder en kleiner wonen. Dat is niet 
aantrekkelijk 

 Rij sociale woningen. Beneden voor ouderen (drempelvrij) en boven bewoning voor 
jongeren. Direct goed voor sociale controle en contacten 

 2.3 O ja? 

 Meer van het een betekent vaak minder van het ander 

 2.4 Nee. Hoogbouw is niet verenigbaar met het dorpse karakter 

 Permanente bebouwing op voormalige campings in plaats van woningen voor toeristen 

 2.5 extra eens. Wees creatief, sta bebouwing toe achterop grotere percelen, soepelere 
regels vanuit RO 

 Thuishuis, knarrenhof ed realiseren. Ga met CPO’s aan de slag 
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 Bevorder doorstroming oudere (alleenstaande) in grote woning naar passende woning 

 Geen hoogbouw maar tiny house 
o Toelichting: hoogbouw in dit gebied nee. Landelijke omgeving daar passen bomen in. 

Of maximale hoogte is afgeleid van de hoogte van de bomen. Geen hoogte vanwege 
biodiversiteit. 

 Geef kleinschalige sociale initiatieven de mogelijkheid tot bestaande (nieuw) bouw projecten 
te ontwikkelen. Krijg je gelukkige mensen en passend in het dorpse karakter 

 Bouw in meerlagen mag max 3. Goed ingepast tussen bebouwing. Hier en daar kan op 
enkele open plekken echt wel gebouwd worden, mits met aandacht voor kwaliteit 

 Niet de open ruimte en natura 2000 gebieden bebouwen 

 Geef starters inderdaad de kans 

 Het dorp vergrijst. Er dient meer woongelegenheid voor ouderen te komen en voor starters. 
Dit zal doorstroming op de woningmarkt geven en jongeren behouden 

 Meer woningen ook in leegstaande bedrijven mogelijk maken. Percelen + boerderijen 
splitsen idem. 

 2.3 oneens. Natuur is niet altijd heilig. Landschap is cultuurlandschap, waar andere 
activiteiten kunnen passen.  

 2.4 eens, bouwlagen 3 a 4 prima. Efficiënt ruimtegebruik 

 Woningen voor jongeren en starters verdelen over Bergen, Schoorl en Egmonden 

 Niet vol bouwen houdt ruimte 

 2,5 woningen bestand voor wonen terug brengen in het woningbestand. Ecohofjes bouwen. 

 2.5 dit betekent duidelijke keuze maken en niet alle vrijkomende parken tot luxe 
vakantieparken maken 

 Goede mogelijkheid om mantelzorgwoningen op een groter erf neer te kunnen zetten en 
Tiny Houses. Een en ander om de betrokkenheid te vergroten + woningtekort aan te pakken 

 2. 6 zeer belangrijk 

 2.1 alleen inbreilocaties. 2.2 wel met behoud van de open doorkijkjes. 2.3 niet in de natuur. 
2.9 ? mogelijkheid 

 Helaas wil niemand bebouwing vlakbij zijn/haar bedoening. Vaak gaan deze beslissingen 
gepaard met “vriendjespolitiek” 

 2.2 bouwen in het lint past bij het dorp. Alleen echt grote doorkijken beschermen 

 Zorg dat er veel betaalbare woningen komen voor jongeren. Ook wonen in zomerhuizen 
toestaan. Schoorl is nu net een openlucht bejaardenhuis. 

 100% oneens. Het dorp volbouwen vernietigt het groene karakter van het dorp. Behoud het 
dorp zoals het nu is en kies weilanden etc buiten de huidige grenzen als uitbreidingsgebied. 

 Hoogbouw juist aan de rand. Torens van Milaan. Los wonen, natuur op en bouw iets  
kenmerkends 

o Toelichting: hoogbouw aan de rand, Milaan soort verticaal bos. Architectuur met 
mooie parken op 4 hoog. Letterlijk groen gebouw en ook meer woningen. Groene 
architectuur 

o Toelichting algemeen: inbreien is goed, maar waarom op die locaties dan 
vakantiehuisjes. Randen inzetten is onvermijdelijk, maar behoud wel de doorkijkjes. 
Veel inwoners van buiten, wordt duur gebouwd. Tweede woningen eerst 
terugbrengen of permanente verhuur. Woningen gebruiken voor het lint. Doorkijken 
bewaren. Lint bebouwing, vaak woningen die niet passen als is gesloopt en 
nieuwbouw. Komt geen sociale woning voor terug. Grootte in lint zorgpunt. Ook 
sociaal in centrum. Op minder m2 wonen, dus kleiner en splitsen. 
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3. Welzijn, Sociaal 

“Bewoners moeten meer met elkaar in contact kunnen 

komen. Daarom moeten er meer ontmoetingsplekken 

komen” 

Dat betekent dat: 

3..1 de openbare ruimte aantrekkelijker wordt voor ontmoetingen 
tussen bewoners 

3..2 de openbare ruimte voor iedereen bruikbaar blijft. 
3..3 openbare ruimten niet automatisch ook beschikbaar zijn voor 

horeca en winkels 
3..4 elke wijk een beweegtuin en een ontmoetingsplek heeft 
3..5 voorzieningen zoals bibliotheek, zwembad, school blijven bestaan 

zolang hier behoefte aan is  
3..6 bij het realiseren van woningbouw ook gelijk de openbare ruimte 

wordt ingericht  
3..7 inwoners dicht bij huis sporten en kunnen bewegen  
3..8 culturele voorzieningen zoveel mogelijk centraal in het dorp / de 

wijk staan. 
 

Inbreng:   

 Ik mis armoede beleid. Iedereen moet kunnen meedoen vooral kinderen. Zoek actief groepen 
mensen op die de weg naar regelingen niet kunnen vinden 

 3.6 open deur, want openbare ruimte wordt altijd aangelegd bij nieuwbouw. Misschien 
andersoortig groen/ natuur aanleggen in en rond de wijken 

 Echte sportvelden buiten het centrum. In het centrum kleine veldjes voor recreatiesport, bv jeu 
de boules baantjes en voetbalveldjes 

 Openbare ruimten; bibliotheek, zwembad, school, etc (sport) zijn zeer belangrijk en dienen 
gehandhaafd of verbeterd te worden 

 Veel plekken blijven belangrijk. 3.5 is dubieus want bv geen woningen voor jongeren => geen 
kinderen, dus geen behoefte school / voetbalvereniging etc ? . Kan niet. 

 Elke wijk een ontmoetingsplek die laagdrempelig is voor alle leeftijden. 3.4 en 3.7 buiten 
bewegen op elk moment m.b.v. beweegpark 

 Mis de aandacht voor de natuur in de openbare ruimte 

 Bouw een brede school met alle voorzieningen van 08.00 tot 18.00 uur 

 School is heel belangrijk. Een zwembad ook.  

 3.3 en 3.5 Hofjes woningen voor mix van jongeren en ouderen 

 3.3 mee eens. Haal de stoepborden van de winkeliers van de stoepen af. Lelijk en lastig voor 
wandelaars 

 Pin automaat in Groet 

 Maak beweegverbindingen. Combineer bezoeker met inwoner 

 Openbare ruimte voor 65+ goedkoper maken. Laagdrempelig 

 In Schoorl is er voornamelijk groen waarin gebouwd wordt. Neem dat als uitgangspunt => 
bouwen in het groen, wat willen mensen behouden, wat nog meer? 

 3.4 doen !. 3.7 Blinkerd is top 
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 Geef de rijtjes woningen aan de jongeren terug.  

 Bedenk een nieuwe woonvorm voor alleenstaande gepensioneerden 

 Buurthuizen en sporthallen etc financieren. Deze zijn en kunnen nooit rendabel zijn.  

 Elke wijk een ontmoetingsplek centraal gelegen zou mooi doel zijn. Schoorl telt steeds meer 
oudere inwoners voor wie dit in sociaal opzicht belangrijk zou zijn 

 3.1 en 3.2 eens. 3.3 eens, horeca en recreatie claimen al best veel ruimte. 3.4 eens. 3.5 eens, erg 
belangrijk voor ? dorp te ? voor bewoners. 3.6/,3.8 eens. 

 Dit zijn goede punten: 3.2, 3.5, 3.6, 3.8 

 3.6 dit is logisch 

 Oneens. De blinkerd centraal opstellen als ontmoetings- / sportplek  

 Prima punten. 3.7 lijkt me niet nodig. Dat kan hier overal wel 

 Openbaar groen, bibliotheek, school, ontmoetingsplek als de Blinkerd behouden 

 Ik vind dat er meer ontmoetingsplekken / uitgaansmogelijkheden voor jongeren in Schoorl 
moeten komen. 

 Ontmoetingsplekken maken is goed maar niet voldoende. Er moet ook een netwerk komen, die 
mensen activeert, ondersteunt etc, zodat de ontmoetingsplekken ook bezocht worden 

 De Blinkerd en de sporthal als voorziening in stand houden en voldoende financieren 

 3.7 waarom is hier geen sportschool, fitness- of welness ? 

 3.1 / 3.4 neutraal, 3.5 zeker, 3.6 / 3.8 neutraal 

 Combinatie bewegen en ontmoeten in meerdere wijken = TOP 

 3.1 ontmoetingspleinen inrichten. 3.5 zwembad is noodzakelijk voor zwemonderwijs maar ook 
voor de toeristen 

 Eens er is een groot tekort aan dit soort faciliteiten. Kies voor contactplekken waar jonge ouders 
terecht kunnen. Bv kinderboerderij, speeltuinen, etc 

 3. Akkoord 

 3.1 niet van belang. 3.2 eens. 3.3 niet mee eens. 3.5 mee eens 
 

Toelichting: overheid moet geen pleinen creëren. Dit moet spontaan ontstaan. Samenleving geeft dit 

wel aan. Bankjes spelen een grote rol, als step-stone. Vergrijzing, dan misschien minder energie bij 

inwoners op dit op te zetten. Gooi bijvoorbeeld 1x per jaar de geldpot open met een ideeënmarkt.  

 
4. Klimaat & Duurzaamheid 
 

“We zijn allemaal verantwoordelijk voor een gezonde 
omgeving. Dit betekent dat iedereen meedoet met het 

terugdringen van CO2-uitstoot, het scheiden en recyclen van 
grondstoffen en het vergroenen van de tuin.”  

 
Dat betekent dat: 
 

4.1 we onze huizen en gebouwen isoleren 
4.2 we meer gebruik maken van openbaar vervoer, fiets en deelauto’s of elektrische auto. 
4.3 we kringloop landbouw en duurzame veeteelt stimuleren  
4.4 er meer biologische voeding wordt geteeld die lokaal in het dorp wordt verkocht.  
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4.5 de gemeente regels opstelt om verharding/betegeling van particuliere tuinen tegen te 
gaan 

4.6 bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering 
(waterveiligheid, hittestress, zware regenbuien ) 

4.7 dat bossen worden aangelegd in het buitengebied 
4.8 dat er een uitgebreid netwerk aan laadpalen nodig is voor de elektrische auto 

 

inbreng: 

 veeteelt verminderen en uit het gebied houden 

 boerderij winkels. in de buurt gegroeid en gegeten op het bord 

 biodiverse/ biologische bedrijven. (scorlewald, noorderhoeve) naar het gebied halen 

 duurzaam verbouwen. geen sloop en dan nieuw 

 nieuwbouwwijken anders aanleggen voorbeeld Texel nwe wijk De Tunnen, landschap met 
woningen te gast. 

 4.1 is van belang, 4.2 eens, 4.5 geen regels stellen, wel stimuleren, 4.6 uiteraard, 4.7 waar 
anders, 4.8 eens 

 4.7 bossen aan de rand tussen duin en polder. polder zo veel mogelijk open laten.  

 4.8 laadpalen combineren met zonneweides en windmolens 

  ad 4.7 welk soort bossen en waar dan in het buitengebied?. bv in de duinen ( we hebben 
daar in Schoorl al veel te veel van saaie dennenbossen met heel weinig biodiversiteit) 
weidegebied ook mee veel zetten met bossen = zonde 

 4.1, 4.2, 4.6, 4.8 dit zijn de punten waar ik het mee eens ben 

 4.7 goed idee, 4.5 niet mee eens, 4.1 mee eens maar subsidiëren, 4.2 vrijlaten, 4.4 onzin 

 ad 4.5 de 25% regel? 

 4.5 betontuinen verbieden 

 alle zeer goede punten. Laat Bergen hierin voorop lopen en bekend staan om zijn hart voor 
het milieu en de toekomst 

 4.8 vind ik ook, maar wel veel infrastructuur nodig, aandacht aan besteden anders kan je 
geen laadpalen plaatsen.  

 4.6 heel hard nodig en logisch  

 4.5 wel een goed idee, maar verplichten gaat mij te ver 

 4.7 verantwoorde bosbouw en geen kaalslag 

 4.2 Openbaar vervoer ?. zorg dat bus 151 weer langs de Sanderij en door het centrum 
(Sportlaan) gaat rijden! 

 ok 

 eens. meer afvalbakken – plastic en – karton. meer groene plekken in het dorp. subsidies 
voor energie besparende maatregelen 

 betaalbare biologische groenten, ed; 4.1 – 4.8 prima ideeën 

 4.3 natuur inclusieve landbouw 

 4.8 geen uitgebreid netwerk aan laadpalen 

 CO2 neutraal bouwen. klein wonen 

 4.4 niet nuttige ideologie. voedselproductie ecologisch verantwoord/ diervriendelijk / buiten 
het dorp 

 4.1 eens, 4.2 eens, zorg voor nog betere fietsfaciliteiten, 4.3 geen beperking reguliere 
landbouw, 4.5 eens, maar stimuleren erbij (extra), 4.6 eens woningen energie neutraal, 4.7 
oneens, niet in polders die juist open zijn. past niet in het cultuur landschap, eens, ook veel 
mogelijk bij particulieren zelf. laat ondernemers ook bijdragen bij openbare voorzieningen. 

 periode van droogte brandgevaar duinen tegengaan. Bos “verloven” 
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 4.1 huizen isoleren en zonnepanelen op het dak prima. 4.2 prima idee. 4.4 prima. 4.6 
vernatting goed. 4.7 geen bossen in het open polderlandschap! 

 4.1, 4.3, 4.7 is niet verstandig, 4.6 NOM Bergen wordt ecodorp 

 4.2 openbaar vervoer jongeren tot 18 jaar gratis of sterk gesubsidieerd 

 huizen en gebouwen isoleren is gemakkelijk gezegd. bij het grote aantal oudere huizen in de 
gemeente is dat niet eenvoudig. ondersteun de eigenaar met oplossingen 

 fijnstof tegengaan. geen stookplaatsen op camping/ villaparken. houtkachelgebruik: meer 
bekendheid geven aan de negatieve gevolgen hiervan. 

 dat we die idiote plannen om bestaande bossen te kappen eindelijk eens stoppen 

 alle afval ophalen aan de deur. zonneweide/ windmolens zodat de gemeente 
klimaatneutraal kan opereren 

 4.7 bos uitbreiden? 

 4.7 stop verdere kap in de duinen 

 4.7 prima punt 

 0-gas zal niet mogelijk zijn. mogelijkheid van geothermie ontwikkelen 

 beperken verharding. Wateropvang subsidie ) zodat geen drinkwater hoeft te worden 
ingezet op planten water te geven. Ontlasten riolering 

 4.7 laten we eens beginnen o ze niet te verwijderen. kleine bospercelen behouden 

 openbare (feest) verlichting gericht naar beneden. feest verlichting alleen in de 
feestperiode.  

 

o Toelichting algemeen: bossen in het buitengebied = geen kaalslag in het duin. 
Verantwoorde bosbouw is voldoende bomen in het bos. Een bos moet je onderhouden, 
dus geen kaalslag. Laat Bergen voorop lopen in duurzaamheid. Wel vinger aan de pols 
want ontwikkelingen gaan snel. Taak van de gemeente om die ontwikkelingen bij te 
houden. Dagtoerist hoeft hier niet per se zijn voertuig op te laden. Nieuwe 
recreatieparken geen zonnepanelen, etc. doe daar wat aan. Wij daarvoor molens in de 
polder. We moeten steentje bijdragen, maar kijk ook naar gebruikskant 
(recreatieparken). Duurzaamheid kan ook recreatief aantrekkelijk zijn. 

 
 

5. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 
 

“De auto blijft in de toekomst het belangrijkste 
vervoersmiddel, naast de fiets en het openbaar vervoer. “ 

 
 
Dat betekent dat: 

 
5.1  er transferia en overloopterreinen buiten de kernen komen om de parkeerdruk te verminderen 
5.2  dat er ondergrondse parkeergarages nodig zijn in het centrum van Schoorl en Bergen en bij de 

stranden 
5.3  wandel- en fietspaden ook worden verbeterd en uitgebreid 
5.4  onze dorpen verkeersveilig worden ingericht met meer ruimte voor voetgangers en fietsers 
5.5  er nieuwe vormen van openbaar vervoer worden ontwikkeld  
5.6  er ingezet wordt op duurzaam vervoer om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren 
5.7  de aanwezigheid van auto’s niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte 
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5.8  het gebruik van fietsen wordt gestimuleerd 
5.9 het gebruik van deelauto’s wordt gestimuleerd 
5.10 dat een vorm van openbaar vervoer voor iedereen beschikbaar is 
5.11 er laadmogelijkheden worden geplaatst in de centra voor elektrische fietsen 

 
 
inbreng: 

 voor dit gebied idd transferia buiten de kern, bevorderen fiets(verkeer), geen grootschalige 
parkeervoorzieningen in de kernen 

 5.3 fietspaden verbeteren, 5.8 zeer mee eens, 5.7 zeer mee eens 

 nu beginnen met onderzoek naar zelfrijdende bussen, kunnen alle auto’s uit de kernen, 
meer ruimte voor wonen en natuur en recreatie 

 prima 

 MTB buiten het dorp parkeren 

 fietsvoorzieningen uitbreiden (transferia, goede paden, veilige oversteken) 

 in een recreatief zeer waardevolle gemeente is de auto minder gewenst. auto’s na aankomst 
parkeren in Alkmaar-west en Heiloo station en met OV-fiets terug 

 Schoorl is kind onvriendelijk qua verkeer. meer drempels, gescheiden fietspaden, gratis 
parkeerplekken afschaffen, beter OV 

 meer openbaar vervoer, fietsen stimuleren, meer betaalbaar OV, gratis parkeren bij winkels 

 autoweg uit het centrum, fietsen stimuleren, gratis parkeren randen van het dorp 

 niet meer parkeergelegenheid creëren. toestroom wordt anders te groot voor draagkracht 
dorp en infrastructuur 

 5.1 prima, maar hoe dan verder …. 5.2 eens maar niet bij stranden. 5.3 en 5.4 eens, 5.7 eens 
auto mag niet andere functies wegdrukken 

 door ondergrondse parkeergarages te bouwen wordt het gebruik van eigen auto’s 
gestimuleerd. dat is ongewenst voor een Duindorp 

 5.5 en 5.10 wat voor “nieuwe” vormen en hoe “voor iedereen”. zou prachtig zijn maar ik zie 
het nog niet voor me.  

 5.1 hier mogen inwoners geen last van hebben. behoud weiland voor woningen buitenrand 

 fietsen en wandelen heeft de voorkeur boven autovervoer in de gemeente Schoorl. 
uitbreiding fiets- en wandelpaden, auto te gast 

 5.2 belangrijk punt. 5.8 TOP 

 transferia bij Schoorldam = te ver, beter openbaar vervoer buitengebied 

 centrum autovrij vanaf 11.00 uur 

 5.8 openbare toiletten voor passerende fietsers. die doen hun behoefte nu tussen Honky 
Tonk en Klimduin 

 blauwe zones voor het parkeren 

 auto wellicht belangrijk vervoermiddel maar niet in de kernen! 

 ondergrondse parkeergarages in de duinen trekken alleen maar meer verkeer aan. het is nog 
maar de vraag of je ondergrondse garages in de duinen mag bouwen. 

 5.1 doen !. niet ondergronds. geen elektrische fietsen. verder allemaal Top 

 5. prima doen 

 geen garages inde Schoorl, auto’s moeten ook daar naar toe geeft veel drukte in het dorp. 
parkeren buiten. zelfrijdende bussen naar centrum en strand. 

 5.8 meer bekendheid buurtbus. 5.1 en 5.6 

 openbaar vervoer meer op de behoefte afstemmen. dit is momenteel in een neerwaartse 
spiraal. omdat er onvoldoende openbaar vervoer is wordt er minder gebruik van gemaakt= 
minder gebruik, dus minder inzet 

 5.5 en 5.10 vrij openbaar vervoer 
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 betere openbaar vervoer verbinding naar NS-station, ook vanuit buurtschappen 

 toenemend recreatie verkeer weekend aan dorpsgrens reguleren 

 5.1 mee eens, 5.2 hoeft niet ondergronds is veel te duur, 5.3 mee eens 

 openbaar vervoer gratis voor 65+ maken, buslijn weer door dorp Schoorl desnoods kleinere 
busjes inzetten 

  

o Toelichting algemeen: transferia, auto elders parkeren aan de westrand van alkmaar en 
dan met OV of fiets verder. Nabij de Omloop kan, tast niet veel aan, als je het goed inzet. 
Moet vermelden dat het als het “vol zit” melden bij de entree van het dorp. Parkeerapp is 
oplossing. Op N9 andere route aangeven, omleiding neemt niemand. Hargen aan Zee 
parkeren soms onbekend voor een rondje lopen, dan hoeft het niet vanaf Groet. Vindt 
uitwaaiering plaats naar de woonwijken. Ondergronds parkeren in het dorp geeft toch 
nog verkeer in het dorp. Betere ontsluiting vanaf N9 naar Camperduin. 

 
 

6. Toerisme, Recreatie en Economische Zaken 
 

“De gemeente Bergen is een toeristische gemeente.  
Hotels, recreatiewoningen, campings horen daarbij. Ook 

andere ondernemers, zoals agrariërs, zijn belangrijk voor de 
werkgelegenheid in onze gemeente” 

 

 
Dat betekent dat: 
 

6.1   we het fiets- en wandelnetwerk moeten uitbreiden en verbeteren. 
6.2   het verkeer in de dorpskern drukker wordt  
6.3   er meer toeristen en recreanten in de winkels komen, waardoor de middenstand 

profiteert 
6.4   er meer druk komt op de natuur en het landschap komt als plek voor ontspanning en 

rust (recreëren) 
6.5   er meer aandacht voor het historisch erfgoed moet komen 
6.6   er ruimte komt voor bedrijfsverzamelgebouwen  
6.7   de gemeente zich inzet om campings terug te krijgen  
6.8   de gemeente bedrijven ruimte biedt en inzet op nieuwe bedrijvigheid 
6.9   de gemeente agrariërs de ruimte biedt om te ondernemen en te verduurzamen 

 
inbreng 

 wij zijn een toeristische gemeente dus er moet de toeristen ook wat geboden worden 
voorzieningen op en aan het strand 

 als er meer recreatie om de duinen gaat komen zal je meer moeten gaan differentiëren 
tussen stukken waar de natuur voor gaat en waar recreatie kan plaats vinden. grootste deel 
duinen is natura 2000 

 als jullie meer toerisme willen moet dat ook gefaciliteerd worden ( parkeergelegenheid)  

 MTB -> ingang Harger parkeerplaats + uitbreiden naar PWN gebied dus parkeren in 
Castricum 
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 toerisme is prima; wel divers houden; niet alleen vakantieparken (trekt auto verkeer aan) 
behouden en versterken van onze achtertuin -> bos, duinen, zee en polder, geen “gekke” 
activiteiten bijv. sedgeways 

 toeristische max aan vakantievilla’s is bereikt. zelfs Schoorl niet voor kampeerders. Jammer 

 6.6 bedrijfsverzamelgebouwen beter aan de buitenranden / industrieterreinen plaatsen. ze 
zijn meestal lelijk 

 meer aandacht voor erfgoed, geen bedrijventerreinen 

 landelijk gebied, natuurvriendelijke landbouw 

 fietspaden verbreden: meer wegen omzetten naar “auto te gast” 

 voldoende fietspaden en wandelpaden in buitengebied. voorzichtig met nieuwe 
vakantieparken 

 7.0 natuur inclusieve landbouw!, herenboeren etc. 

 verkeersdrukte max is bereikt. niet meer parkeergelegenheid of supermarkt toestaan. Laat 
de huidige een goede boterham verdienen 

 historisch erfgoed dus niet te grabbel gooien maar oude foto’s erbij pakken en kijken hoe je 
dorp identiteit terug kan geven 

 betere kwaliteit Retail, meer inspirerend 

 nieuwe bedrijvigheid binnen bestaande panden. geen omgeving voor bedrijfsterreinen. daar 
komen geen toeristen van. 

 (boeren) campings terug. geen vakantie park erbij. minder auto’s meer fietsers 

 maar niet alleen huisjes bouwen voor toeristen, ook voor Schoorlse woningenzoekenden 
(jongeren en gezinnen)  

 gemotoriseerd verkeer moet uit de kernen. aandacht voor fiets en openbaar vervoer 

 balans toerisme en wonen 

 laat die toeristen maar komen. Gezellig !. en goed voor de horeca/middenstand, wel meer 
parkeerplaatsen realiseren = camperplekken voor camperaars 

 niet meer winkels, horeca of grote supermarkten. laten we Schoorl kleinschalig houden, dat 
maakt ons een heerlijke plek om te wonen en vakantie 

 6.3 belangrijk dat middenstand blijft bestaan voor een dorp als Schoorl 

 we moeten niet de kip die de gouden eieren legt slachten  

 toerisme is leuk voor hotel en restauranthouders maar last en irritatie voor bewoners. bouw 
geen nieuwe campings/ parken etc. in huidige bebouwde gebieden 

 minder luxe bungalows, meer recreatie/ speelweide, minder auto’s, meer fietsvoorzieningen 

 bedrijfsverzamelgebouw niet nodig. concentreer die bij waar ze nu al zijn, Warmenhuizen 
Breekland – Broek op Langedijk, Heerhugowaard 

 6.2 transport periferie kern. bedrijfsactiviteiten -> perifeer. dorpskern - > winkelen en 
ontspanning 

 6.7 campings terug. grote twijfel bij meer ruimte voor agrariërs. Tussen 3 natura 2000 
gebieden. ecotoerisme 

 zorg over te veel toerisme. leegstand in de winter door 2de huizen en te veel drukte in de 
zomer. de zorg is eerst de bewoners 

 aantal vakantiehuizen nu wel genoeg. terugkrijgen campings te laat. sta bijv. meer kamperen 
bij boer toe als oplossing  

 de inzet om campings terug te krijgen en daarnaast zoals nu gebeurt grote huisjesparken 
neerzet, geeft geen duidelijke richting, maar is tegenstelling 

 6.7 campings. Dan moeten de voormalige campings die stenen recreatie bungalows maar 
afbreken. geen verlies meer van landschap 

 niet meer toerisme 

 een breed scala aan toerisme is welkom. Het is zonde dat campings verdwijnen. diversiteit is 
belangrijk 
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 6.6 eens, als behoefte er is. op bedrijventerrein. 6.7 eens, zorg voor diversiteit van het 
aanbod. 6.9 eens, in dit gebied ligt daar juist een kans 

 extra: zorg voor balans tussen burgers en toerist (horeca) 

 dit zijn goede punten: 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.9 

 6.2 oneens, zorg voor spreiding, de toeristen komen voor verschillende doelen naar Schoorl. 
6.4 eens, zet deel toeristenbelasting in voor herstel 

 verduurzaming is over alle linies benodigd. winkels, woningen, agrariërs, openbare 
gebouwen. dat profiel zoude gemeente ook niet misstaan. 

 als ik dit lees, snap ik niet dat we als burgers zo hard moeten vechten om te voorkomen dat 
de komende vijftig jaar een grote zandverstuiving dat allemaal veel schade aanbrengt. 

 zie ook eerder punten van input bij economische visie 
 

o toelichting algemeen: kunnen de campings terug komen, luxe parken past hier 
niet. Sterk door provincie ingezet vanwege kwaliteitsverbetering. Basic kamperen 
markt = kleiner, wel bijvoorbeeld kamperen bij de boer, ook voor de kleine beurs. 
Zorg voor diversiteit, slaat nu door naar luxe. Bestemmingsplan staat ombouw 
toe, gemeente trek portemonnee en voorkom dit. Luxe segment geeft geld uit in 
het dorp, is goed voor de middenstand. Sociaal aspect: voor iedereen 
aantrekkelijk.  

 

7. Open vraag  

     Wat is waardevol en wat vormt de identiteit van de 

gemeente Bergen.  

a) Wat is dus kenmerkend, is misschien uniek, is de 

eigenheid, bent u trots op, kenmerkt de inwoners, etc. ? 

b) Wat moeten we daarvan bewaren? 

Inbreng: 

 duinen en natuurlijke omgeving 

 overgang duin naar polders, groen, nuchtere mensen 

 de duinen moeten behouden blijven. Geen bebouwing of windmolens ed. toerisme ja, maar 
binnen redelijke grenzen 

 duinen, polder en daartussen de bossen in de dorpen. Lage bebouwing, geen hoogbouw en 
villa’s 

 dorps, gezellig en groen, midden in de mooiste natuur met van alles wat. Geweldig 

 gemeente Bergen heeft niet echt een eigen identiteit. Alle kernen zijn verschillend in vele 
opzichten zoals mentaliteit, kapitalisme, etc 

 afwisseling open doorkijkjes, besloten stukjes, rustige zijwegen, verbindende natuurlijke 
elementen, water en vegetatie 

 Bos, duin, polder, natuur 

 Buitenmensen die geven om de omgeving 

 Waardevolle groene doorkijkjes behouden; bevorderen van gezamenlijke maaltijden 
(kleinschalig) met spreker, zang of film 
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 Kleinschaligheid; gemoedelijk; geen stadsgevoel; prachtige natuur; fantastisch om hier te mogen 
wonen 

 De duinen, het bos en de lagune 

 Karakter van de dorpen behouden, lintbebouwing beschermen 

 Het dorpse karakter moet behouden blijven. Toerisme is goed. De dorpen moeten echter niet 
overlopen worden door de toeristen. Stel grenzen 

 Verscheidenheid: bos, zee, polder, natuur, landschap. Geen hoogbouw 

 Camperduin is uniek. Geen Zandvoort van maken. Camperduin heeft natuur, duin, strand, 
polder, bos dus behouden 

 Toeristen en recreanten welkom heten 

 Gezelligheid. Prettig in te vertoeven. Dit karakter moet bewaard 

 Schoorl = natuur. Behouden het groene karakter, dit is de charme van het dorp, hetgeen mensen 
er toe beweegt er te gaan wonen 

 Verscheidenheid van kernen behouden. Bergen is totaal anders dan Schoorl, weer anders dan 
Groet. Zelfs de Egmonden verschillen onderling. Top 

 Natuur en kleinschaligheid behouden 

 Behoud van cultuurhistorische waarden. Levert aantrekkelijk woonomgeving en is de 
economische kurk waar de gemeente van profiteert 

 Duinrand S 

 Natuur, rust, inspiratie 

 Sociale aspecten van de samenleving 

 Autovrije zones 

 Behoud cultuurhistorische gebouwen, molen/ gymzaal, oude vakantieparken 

 Een prachtige omgeving op een unieke locatie. Eigenzinnige bevolking en lokale politiek. Zorg 
dat de raad weer normaal functioneert 

 Sport en buitenactiviteit mogelijkheden 

 Kleinschalig en cultuurhistorische landschap 

 Zee, duinen, bebouwing en polder. Inwoners hebben geen kenmerk dat ze ergens anders niet 
ook hebben 

 Lijkt mijn beter vandaag over identiteit Schoorl te spreken. Doe maar normaal dat is gek genoeg 

 De verscheidenheid in karakter dorpen, landschap en mentaliteit van de bewoners 

 Groen en open ruimte behouden. Toeristen en recreanten welkom 

 Fiets en wandelgebieden 

 Schoorl kleinschaligheid, afwisseling landschap, bebouwing 

 Kerkbrink in Groet schreeuwt om bescherming. Is nu vogelvrij 
 
Geen toelichting gevraagd 

 

8. Open vraag  

Een omgevingsvisie is gericht op de toekomst. 

Welke ontwikkeling, trend, verandering of vernieuwing moet 

de gemeente oppakken en goed regelen voor de toekomst?  

Inbreng: 
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 Speel in toekomstige technieken wat verwachten we over 20 jaar en begin morgen zelfrijdend 
openbaar vervoer bijvoorbeeld 

 Meer richting geven aan gebruik nieuwe recreatie parken. Minder vrije sector bouwen 

 Verjonging dorp. Meer recreatie hinder. Visie op huizenbouw. Nieuwbouw rond de Sanderij is 
een rommeltje 

 In de eerste plaats richten op eigen inwoners i.p.v. toeristen. Vergeet niet dat de bewoners de 
mensen zijn die de gemeentelijke belastingen opbrengen 

 Wonen, woonvormen voor toenemend aantal ouderen 

 Biodiversiteit 

 Leefbaar centrum met winkels  

 Toegankelijkheid informatie voor mensen met een beperking (wordt alleen maar meer naar 
mate bevolking vergrijsd) 

 Bewust bouwen, kleinere woningen met minimale footprint 

 Meer behoefte aan verbinden tussen jong en oud. Behoud van beide groepen 

 Overdaad aan toerisme aanpakken en zeker niet uitbreiden 

 De jeugd heeft de toekomst. En ik zie ze hier niet echt vanavond 

 Woningbouw en duurzame leefomgeving. Balans tussen toerisme en woongenot 

 Het veiligstellen van biodiversiteit 

 Schoorl = grijs. Trek jonge mensen aan en verjong het dorp 

 Minder verkeer, meer ruimte voor wonen en natuur, groenen dorpen. Kijk Sci-fi films. 

 Meer diverse samenleving. Ruimte voor verjonging 

 Meer bouwen voor minder draagkrachtigen, vooral jonge gezinnen, zodat de diversiteit van de 
inwoners toeneemt ( m.a.w. dat we minder bejaardendorp worden) 

 Diversiteit in woonvormen, zowel voor ouderen als jongeren (behoud verenigingsleven / 
scholen, etc.). goed nadenken zodat de kleinschaligheid wordt bewaard 

 Veiligheid nastreven t.a.v. te verwachten wateroverlast 

 Ecotoerisme 

 Uitstraling dorpen om aantrekkelijk te blijven voor toeristen 

 Behoud ecologische structuur. Terug brengen van de biodiversiteit. Balans wonen leven in 
kwetsbaar natuurgebied 

 Gratis parkeren in de wintermaanden handhaven. Bevalt uitstekend 

 Goede balans vinden tussen leefbaarheid, economische ontwikkeling/ groei en recreatie en 
woningbouw. Wat eenmaal verloren is geraakt komt niet meer terug 

 Centrum autovrij, toegangswegen optimaliseren naar langzaam verkeer, sociale woningen 

 Veel dorpen en steden worden overlopen door toeristen. Dit is een onbeheerst proces. Dat mag 
hier niet gebeuren. Denk na welke soort toerisme we willen en pas de marketing en 
voorzieningen hierop aan. 

 Sociale woningbouw op de inbreiplekken 

 Meer laadpunten voor elektrische auto’s; meer parkeerplaatsen, maar centrum (Duinweg 
autovrij maken) aantrekkelijk loopgebied 

 Blauwe zones voor parkeren omdat mensen dan minder het dorp uitgaan om te winkelen  

 De omgevingswet komt in de plaats van o.a. de Boswet en dergelijke. Wij hebben een van de 
mooiste natuurgebieden van Nederland. In de nieuwe omgevingswet is dat plotseling “vogelvrij” 
waardoor vrijwel ongelimiteerd bos kan worden weggehaald, dat beschermt tegen 
zandverstuiving, tegen fijnstof en bovendien zuurstof verzorgt in ons gebied. Heel zorgelijk.  

 

Geen toelichting gevraagd 
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9. Open vraag  

Waar moet de gemeente meer aandacht aan besteden of 

waar maakt u zich zorgen over?  

inbreng:  

 speelplek kinderen bouwen in een uniforme stijl. Leegloop vrijwilligers brandweer. Alle 
vuilnis ophalen 

 zorg bij nieuwe bungalowparken voor verplichte duurzaamheidsmaatregelen: 
energieneutraal, geen sauna of jacuzzi, oplaadpunten en zonnecollectoren 

 de gemeente dient beleid te ontwikkelen om de dorpen/ buurtschappen, een gezonde mix 
van oud en jong te verkrijgen/ behouden 

 zorgen over ondernemerschap aan het strand. Zorgen over binding van ambtenaren bij een 
buurtschap 

 transparantie m.b.t. besluitvorming en uitvoering 

 de toenemende drukte op de Heereweg / Voorweg, teveel auto’s, te hard rijden 

 beter openbaar vervoer. Het is toch belachelijk dat er geen reguliere bus door het centrum 
rijdt 

 veiligheid bepaalde kruispunten bij fietsoversteek Laanweg (bij apotheek). Meer aandacht 
voor afvalscheiding 

 aandacht voor de jeugd. Woningen voor starters. Zorgen dat de jeugd ook wil blijven in dit 
mooie dorp 

 zorg goed voor groene ruimten tussen gemeenten 

 betaalbare woningen voor jongeren. Bij de BUCH zijn mensen die niet weten waar Groet is 

 veilig fietsen en wandelen blijven regelen 

 zorg over: toenemende druk op natuur; grootschalig toerisme; nog verdere vergrijzing (gaat 
ten koste van leefbaarheid) 

 biodiversiteit 

  belastende elementen / parkeren / Retail ed, buiten kernen en kwetsbare gebieden 
brengen 

 De rotonde bij de entree van Schoorl vanaf de N9 verfraaien,. Kunstwerk of mooie 
beplanting. Dit ziet er niet uit. 

 Openbaar vervoer 

 Graag het vastgesteld natuur en landschapsbeeld voor zover vastgesteld continueren. Was 
behoorlijk conserverend.  

 Vergrijzing. Betere communicatie en openheid. De Blinkerd verpachten zodat ander aanbod 
mogelijk is 

 Breedte participatie toepassen. Zorgen dat zoveel mogelijk inwoners worden bevraagd, 
online en offline. Op basis van inspireren / co creëren / meebeslissen 

 Toenemend verkeer: maak onderscheid naar woon en gastverkeer 

 Veilige fiets paden zoals auto te gast 

 Toerisme verminderen. Geen groei 

 De gedachte dat sociale huurwoning gelijk is aan: klein, hokkig, stapelen, geen groen. Dit kan 
echt anders 

 Huidige kennisniveau om omgevingswet in goede banen te leiden 

 Dat er niet binnen de kaders van de wet gewerkt wordt. Zorgelijk voor vertrouwen in het 
bestuur. 

 Demografische ontwikkeling; Bergen vergrijst; jongeren moeten een kans krijgen 
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 Stel grenzen aan de groei van het toerisme en focus op toeristen die ook voor de gemeente, 
de middenstand etc, voordeel opleveren zonder dat de dorpen worden platgelopen 

 Vergrijzing, het vol bouwen van het dorp, kind veiligheid 

 Daadkracht (bouw) plannen laten lang op zich wachten 

 Dat kleine kernen leefbaar blijven, daar wordt tekort gebouwd 

 Kijk verder dan morgen. Hoop ideeën geen over morgen, niet over 20 jaar, om over 20 jaar 
verschil te maken, moet je nu beginnen 

 Behoud van biodiversiteit in de duinen en omringende gebieden. Maar recreanten duidelijk 
dat er verschil is tussen natuur en recreatiegebieden  

 Nieuwbouw. Er moet meer mee gedaan worden 

 Er is enorme onrust en verzet vanwege vergaande boskap in ons natuurgebied. 
Tienduizenden bezorgde burgers, waarvan vele uit onze gemeente. Ik maak me ernstig 
zorgen over dat er tot op heden nog nauwelijks iets wordt gedaan met dit signaal 

 

Geen toelichting gevraagd 

 

10. Open vraag 

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?  

 

Inbreng: 

 openheid, eenduidigheid en inspraak 

 een consistent beleid om alle kernwaarden te bewaren en te beschermen. daarbinnen 
comfortabel kunnen wonen. Het is niet voor niets al jaren een zeer gewilde gemeente. 

 meer betaalbare woningen realiseren 

 meer interesse in de sport, zoals het herstellen van de voetbalkantine na de brand 

 een oplossing van een slepende zaak van 20 jaar, het verplaatsen van de jeu de boules 

 zorgvuldige analyse van verschillende input 

 budget om kennisniveau op pijl te brengen 

 geode en efficiënte dienstverlening aan burgers. denk aan bouwvergunningen bijv. vertel 
mensen wat kan en mag. leg goed de regels uit. en handel snel af. 

 dat altijd vanuit de samenleving en algemeen maatschappelijk pijlers integer wordt gewerkt 

 stel vragen. luister. stel oordeel uit. onderzoek waarderend 

 meer aandacht voor ruime seniorenappartementen. ondersteunen (financieel) van cultuur. 
HMS filmtheater 

 zorg dat er veel betaalbare woningen komen voor jongeren. ook wonen in zomerhuizen 
toestaan nu is het in Schoorl net een openlucht bejaardenhuis 

 transparantie. geen dubbele agenda. niet alleen maatregelen nemen als daar geld mee te 
verdienen valt. geen zetelroof dat is kiezersbedrog. 

 dat mensen weer boodschappen doen in het dorp. is een blauwe zone haalbaar? 

 integriteit en transparantie 

 open besluitvorming, onderbouwen keuzes, prioriteit vechten tegen vergrijzing 

 beter georganiseerd. te veel eilandjes. te gek voor woorden dat je anno 2020 geen 
bevestiging van een mailtje krijgt. hoe moet het dan in 2040 
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 transparantie, openheid van zaken, duidelijke en tijdige communicatie, sneller en efficiënter 
handelen 

 transparante besluitvorming 

 integriteit, transparantie 

 in kaart brengen huidige biodiversiteit 

 betrekken burger bij biodiversiteit in hun leefomgeving/ gronden. samen op trekken 

 beleid om de gemeente Bergen aanzienlijk te verjongen en de voorwaarden daarvoor te 
scheppen 

 er zij naar weinig gemeente in Nederland met een zo’n unieke omgeving als Bergen. Zee, 
prachtige duinen, unieke binnenduinrand en prachtig buitengebied. er rust dus een grote 
verantwoordelijkheid op het gemeentebestuur om dit alles goed te beheren 

 publiceer regelmatig op bijv. pagina in bladen over regelingen voor mensen die het moeilijk 
hebben. niet een keer maar vaker. 

 maak een fonds voor bijdrage vanuit toerisme (belasting), waar maatregelen uit betaald 
kunnen; herstel recreatiedruk, etc. 

 behoud dorpse karakter kan samengaan met nieuwerwetse projecten inzichten en mensen 

 betere voorlichting, vertel wat vaker als bestuur / raad wat je doet. wat is de stand van 
zaken bij projecten. website gemeente is matig. kijk eens naar Amstelveen = goed voorbeeld 

 integrale visie-> besluit -> goede toelichting en uitleg waarom zo is gekozen 

 meer continuïteit als bestuur. meer de nek uitsteken voor nieuwe inzichten 

 afwegen van belangen en goede keuzes maken; eenheid i.p.v. verdeeldheid; gezond 
verstand; inspraak voor burgers; transparantie 

 belangen van inwoners boven belangen van geldbeluste ondernemers en 
projectontwikkelaars zetten. De Jeugd is de toekomst.  

 

Geen toelichting gevraagd 

 

11. open vraag 

Dit wil ook nog kwijt …… 

 

Inbreng:  

 Houd rekening met armoede is een groter probleem dan je denkt 

 Prima werkvorm zo op deze wijze 

 HVC is prut, houden zich niet aan schoonmaakdata, wisselen plotseling van dag, doen net of 
wij het verkeerd doen in plaats van zij 

 Probeer via digitale omgeving ook jongeren 16-25 jaar te bevragen 

 Stop met BUCH kost alleen maar veel geld, is onpersoonlijk en te ver weg 

 Er zijn al 10 –tallen visies. Zorg voor een overkoepelende visie waar je alle andere visies aan 
toetst 

 Kan er een ander vuilnisophaalbedrijf komen? en eindelijk ophaalcontainers voor papier en 
plastic zoals in al onze buurgemeenten, daar wachten we al jaren op.  

 Jeugd / gezinnen met een middeninkomen maken geen kans om hier te komen of te blijven 
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 In een gemeente met zoveel bomen mag wel wat meer gedaan worden aan alle bladeren in 
de herfst 

 Gemeente Bergen is gezien zijn ligging tussen 3 natura 2000 gebieden verplicht zich te 
richten op ecotoerisme 

 Zo te zien veel mannen en weinig vrouwen hier uitgenodigd. En heel weinig “jonge” mensen. 
Jammer 

 De plannen om de N9 4-baansweg te maken vind ik zeer onwenselijk! 

 Dat de stem van de inwoner wordt gehoord en bevraagd. Dat alle inwoners worden 
uitgenodigd en in de gelegenheid worden gesteld om mee te praten, over te inspireren, mee 
te beslissen en co-creëren.  

 

Geen toelichting gevraagd 


