
description
Bij Egmond, Bergen en Camperduin een parkeergarage in zee als sturingselement die zand vast houdt voor een veiliger kust.

53
Creëer 2 parkeervelden door een stukje duin op te offeren. 1 aan de noordzijde en 1 aan de zuidzijde. Beide direct achter de zeeduinen. 38
Richt het veldje tegenover Kranenburgh opnieuw in. Maak hier speelplaats + een jeu de boulebaan. Mooie samenkomstplek voor iedereen. 36
Aanleg van een fietspad van Egmond aan Zee naar Bergen aan Zee. 32
Breng op blinde muren gedichten aan van gerenommeerde dichters, zoals A. Roland Holst, Herman Gorter, Lucebert en Neeltje Maria Min. 31
Geef een kunstenaar-van-naam de opdracht om midden in Bergen, bijv. op de nieuwe Brink (Plein), een oorlogsmonument 1940-1945 te ontwerpen. 30
Organiseer à la Art Zuid in Amsterdam eens in de twee jaar een Beeldenroute op de Hoflaan tussen Kranenburgh en het beeldje ter ere van ARH. 28
Investeer in Bergen als kunstenaarsdorp door leegstaande panden tegen een lage huur ter beschikking te stellen aan jonge kunstenaars. 24
De bibliotheek moet open blijven en op zondag open zijn. 23
Geen McD in Bergen. 22
Game of Thrones een keer per jaar naspelen bij de Ruïnekerk. 20
Laten we een kunstroute door het dorp maken. 19
Hang een webcamera op de Vuurtoren en de kosten worden door de gemeente betaald. Laat de Camera via Egmondonline.nl zien. 18
Creëer veel meer ruimte in de duinen voor honden om los te lopen. Waar beperking nodig is, beperk de aanlijntijd tot maximaal mei-juli. 18
Bij grote financiële uitgaven en/of consequenties een referendum onder de bewoners houden. 17
Een stuk strand met duin en eigen toegang (incl. parkeren) reserveren voor hondenbezitters, zoals elders langs de kust. 11
Alle gemeentelijke belastingen naar inkomen heffen en per hoofd bevolking. 10
Huren sociale woningen omlaag. 8
De paaltjes weghalen bij de hoek Eenhoorn Julianaweg. 2
Afschaffen parkeerbeleid, vrij parkeren met blauwe schijf.
Fonds voor minima invoeren. Forensenbelasting afschaffen.  Financiën bezuinigen. 1
Voor (oudere) mensen met een uitkering en/of beperking een kortings/sportpas of iets dergelijks zodat sport ook voor hen betaalbaar blijft. 1
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