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Jaarrekening 2010 
In de jaarrekening laten we u per programma zien wat we hebben uitgevoerd en met welke resultaten. 
De jaarrekening 2010 sluit met een positief saldo van ruim 0,8 miljoen. Dat is een resultaat dat niet 
teveel afwijkt van wat wij begroot hadden. Belangrijker is natuurlijk wat de gemeente allemaal gedaan 
heeft in het afgelopen jaar. De verantwoording over de belangrijkste werkzaamheden is in het stuk 
opgenomen. U kunt de jaarrekening inzien op onze website: www.raadbergen-nh.nl/bestuur/beleid en 
financiën/begroting en rekening.

Collegeprogramma
Na de verkiezingen in maart 2010 
is ons nieuwe college gestart. 
Naast voortzetting van vele, reeds 
in gang gezette activiteiten zijn we 
gestart met de uitwerking van het 
coalitieakkoord tot ons collegepro-
gramma 2010-2014 ‘Natuurlijk! 
Bergen’. De hieruit voortvloeien-
de acties zijn financieel vertaald in 
de begroting 2010-2014 en de uit-
voering is inmiddels in gang gezet. 

Bezuinigingen
De kredietcrisis maakt de toe-
komst onzeker. Het staat vast dat 
ook onze gemeente de komende 

jaren flink moet gaan bezuinigen. 
Zowel op ambtelijk als bestuur-
lijk niveau is er veel tijd en moei-
te gestoken in het voorbereiden 
van voorstellen voor bezuinigings-
opties. 

De raad heeft op 22 maart 2011 
ingestemd met het collegevoorstel 
om via financieel technische maat-
regelen en enkele beperkte keu-
zes in programma’s en producten, 
structureel een bedrag van ruim 
€ 1,7 miljoen te besparen. Wij den-
ken dat dit genoeg is om de ko-
mende jaren een sluitende begro-
ting te hebben. Schreef ik voor 2009 dat het 

een veelbewogen jaar was; 
ook het jaar 2010 kan ik hier-
mee bestempelen. Opnieuw 
hebben we een hectisch jaar 
achter de rug. 

Nieuw college
Na de gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 2010 kregen 
we te maken met een nieuwe 
coalitie, gevormd door de par-
tijen Gemeentebelangen BES, 
VVD en GroenLinks. Hierdoor 
namen we afscheid van wet-
houders en verwelkomden we 
nieuwe wethouders. Het ver-
trouwde gezicht van wethouder 
Else Trap (Gemeentebelan-
gen BES) bleef, maar helaas 
moest zij halverwege het jaar 
2010 haar werk neerleggen in 
verband met ziekte. Hoe blij 
we  waren toen we het bericht 
kregen dat zij geheel hersteld 
was, hoe jammer het was dat 
zij desondanks niet terug ging 
keren als wethouder. 

De branden
Opnieuw de branden. Na de 
grote brand in augustus 2009 
brak er op 14 april 2010 op-
nieuw een zeer grote brand 
uit in de duinen bij Bergen 
aan Zee. En vervolgens kre-
gen we de hele zomer te ma-
ken met branden die  door het 
snelle accurate optreden van 
de brandweer steeds vlot on-
der controle waren. Maar wat 
een angst brachten de bran-
den weer met zich mee voor 
iedereen. En daarbij bleef die 
onzekerheid; wanneer gebeurt 
het weer?

Positieve ontwikkelingen
Gelukkig kan ik ook positieve 
ontwikkelingen melden over 
2010. Zo werd Bergen in 2010 
uitgeroepen tot de klimaat-
vriendelijkste gemeente van 
Noord-Holland. Werd de red-
dingsbrigade van Schoorl in 
juni uitgeroepen tot ‘Brigade 
van het jaar 2010’, dit onder 
andere door hun inzet bij de 
duinbranden van 2009. En 
behoorde het strand van Ber-
gen opnieuw tot het schoonste 
strand van Nederland en kreeg 
in september zelfs de prijs van 
‘Zeer schoon strand 2010’. 

Millenniumgemeente
Bovendien is onze gemeente 
sinds het voorjaar 2010 offici-
eel Millennium Gemeente. In 
het kader hiervan streven wij 
ernaar bij te dragen aan minder 
honger en armoede, een duur-
zaam leefmilieu en meer eer-
lijke handel, schuldverlichting 
en hulp. Een goed streven dus 
waar ik helemaal achter sta!

Projecten
Wat ook positief genoemd kan 
worden, is de voortgang van 
diverse projecten in 2010. Zo 
kon, om maar iets te noemen, 
in november 2010 de nieuwe 
brug over de Slotgracht in Eg-
mond aan den Hoef feestelijk 
geopend worden en in Egmond 
aan Zee kon de watertafel in 
gebruik genomen worden. Met 
het in gebruik nemen van deze 
watertafel en de plaatsing van 
een grote waterbak onder het 
plein, wat wateroverlast moet 
helpen voorkomen, is een deel 
van de herinrichting aan het 
Burgemeester Eymaplein ge-
reedgekomen.

En wat nog meer?
Dat we qua projecten in 2010 
niet hebben stilgezeten leest u 
verderop in dit Burgerjaarver-
slag. Ook laten wij u in dit ver-
slag zien hoe het ons financieel 
is vergaan in 2010, wat Wijkge-
richt werken heeft gedaan, of 
er veel of weinig klachten zijn 
geweest en hoe de cijfers op 
het gebied van dienstverlening 
zijn geweest. 

Veel leesplezier!

Hetty Hafkamp, 
Burgemeester 

Foto: Ernest Selleger

2010, een hectisch jaar!

Het huishoudboekje van de gemeente
Onze gemeente had in 2010 
zo’n 64 miljoen euro te beste-
den. Een groot deel van de ge-
meentelijke uitgaven staat vast. 
Veel werkzaamheden komen 
namelijk voort uit wettelijke ta-
ken, zoals het onderhoud van 
wegen en het verstrekken van 
vergunningen. Voor deze ta-
ken ontvangen we een bijdrage 
van de rijksoverheid. Daarnaast 
hebben we als gemeente eigen 
(belasting)inkomsten en lokale 
wensen voor voorzieningen in 
onze kernen. 

Welke uitgaven doet 
de gemeente?
De gemeente heeft heel veel ta-
ken. In het overzicht hiernaast is 
per taakgebied aangegeven hoe-
veel onze gemeente er in 2010 aan 
heeft uitgegeven. In de program-
marekening is per programma be-
schreven wat we hebben gedaan. 

Welke inkomsten heeft 
de gemeente?
Onze gemeente heeft drie bron-
nen van inkomsten:

• De algemene uitkering uit het  
 gemeentefonds. Dat is de uitke- 
 ring van de rijksoverheid.
• Specifieke (doel)uitkeringen. Bij-
 voorbeeld een uitkering van het  
 ministerie van onderwijs, be- 
 doeld voor de scholen.
• Eigen inkomsten. Denk bij- 
 voorbeeld aan onroerende zaak- 
 belastingen, opbrengsten afval- 
 stoffenheffingen of leges voor  
 vergunningen.

Uitgaven
bestuur  E    6.852.000
openbare orde en veiligheid -     3.586.000
verkeer en vervoer -     7.149.000
economische zaken, cultuur en recreatie -     7.493.000
onderwijs -     3.612.000
sociale voorzieningen en maatschappelijke 
dienstverlening -   15.396.000
volksgezondheid en milieu -     9.424.000
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -     6.141.000
overige lasten -     4.061.000

 E  63.714.000

Inkomsten
ontvangen rente en winstuitkeringen E    2.024.000
huren, pachten en grondverkopen -    1.751.000
overige inkomsten -    11.867.000
belastingen -    13.464.000
onttrekkingen aan reserves en voorzieningen -    2.244.000
algemene uitkering van het rijk -    25.184.000
doeluitkeringen van het rijk -    7.180.000

 E    63.714.000
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Projecten in 2010
Ook in 2010 speelden er diverse projecten binnen de gemeente Bergen. Mooi Bergen, Schoorl Klopt en Ont-
werp ons Derp; het is slechts een kleine greep uit de selectie. Hieronder in vogelvlucht de ontwikkelingen 
van deze drie projecten in 2010, de N9  en de genomen maatregelen tegen wateroverlast in Egmond aan Zee.

Mooi Bergen

Op 7 september 2010 presen-
teerden we tijdens een informa-
tieavond in de Ruïnekerk onder 
de projectnaam ‘Mooi Bergen’ de 
nieuwbouwplannen voor het cen-
trum van Bergen. Zeker tweehon-
derd belangstellenden bezochten 
deze bijeenkomst.  Eind septem-
ber besloot de gemeenteraad het 
conceptontwerp van de Structuur-
visie Winkelkern Bergen en de bij-

behorende notitie over de steden-
bouwkundige randvoorwaarden 
formeel vrij te geven voor een 
participatie- en inspraaktra-
ject. Vervolgens vonden in okto-
ber en november drie discussie-
avonden plaats met betrokkenen 
en belangstellenden. De opmer-
kingen die hier werden gemaakt, 
zijn niet alleen vastgelegd in de 
nota van antwoorden, maar heb-
ben ook geleid tot aanpassing 
van de plannen. Bovenstaande is 
een goed voorbeeld van inspraak 

van de bewoners én dat hier ook 
daadwerkelijk iets mee wordt ge-
daan door de gemeente. Onder 
de kop ‘Wijkgericht werken’ staat 
meer informatie over het project 
‘Mooi Bergen’. 

Schoorl Klopt

De metamorfose van het 
centrum van Schoorl
Het centrum van Schoorl - met 
name het deel rond de Paarden-
markt - kan best een opknapbeurt 
gebruiken. Daar zijn veel inwo-
ners het over eens. Zo leven er 
nog meer wensen, zoals verplaat-

sing van de jeu de boules- en rui-
tervereniging, de bouw van nieu-
we woningen en een oplossing 
voor de hoge parkeerdruk. Bo-
vendien komt er een tweede su-
permarkt. Diverse ontwikkelingen 
tezamen zijn voor de gemeen-
te Bergen aanleiding om voor het 
centrum van Schoorl een samen-
hangende visie te ontwikkelen 
onder de projectnaam ‘Schoorl 

Klopt’. Naar verwachting gaat in 
2014 de schep in de grond.

Ontwerp ons Derp
‘Ontwerp ons Derp’ gaat over de 
inrichting van een aantal pleinen, 
de bowlinglocatie en de Voor-
straat, en over een antwoord op 
de vraag waar Egmond aan Zee 
over 25 jaar moet staan. 

In Egmond aan Zee spelen diver-
se ruimtelijke ontwikkelingen. Het 
gaat om de herinrichtingsplannen 
voor de openbare ruimte en de 
herontwikkeling van een aantal lo-
caties binnen het dorp. Concreet:
• De herinrichtingsplannen voor  
 de Voorstraat.
• Het herinrichtingsplan voor de  
 Werf. 
• Het herinrichtingsplan van het  

 Burgemeester Eymaplein. 
• De herontwikkelingsplannen voor 
 de Bowlinglocatie en omgeving. 
• De herontwikkeling van de om- 
 geving van de Trompstraat.

Een aantal andere plannen valt 
niet onder de bestaande struc-
tuurvisie uit 2000. Daarom wil de 
gemeente een nieuwe structuurvi-
sie maken. Zo wordt er een duur-
zame toekomstvisie voor Egmond 
aan Zee gemaakt waar het dorp 
de komende tijd mee vooruit kan.

Het ontwerp van Eymaplein, Voor-
straat en Pompplein is begin 2010 
vastgesteld. Er was al in november 
2009 gestart met de werkzaam-
heden voor de maatregelen tegen 

wateroverlast. De herinrichtings-
werken werden dan ook gekoppeld 
aan de reeds geplande onder-
grondse projecten. Het Eymaplein 
en de Voorstraat zijn in 2010 gro-
tendeels opnieuw ingericht. De 
overige delen worden naar ver-
wachting half 2011 opgeleverd.

Het terrein van de Bowling / Ken-
nedyflat, de Trompstraat en de 
parkeerplaats Zuid staan nog in 
de planning.

In 2006 stond het centrum van 
Egmond aan Zee na hevige 
neerslag twee keer onder water. 
Deze gebeurtenissen zijn aan-
leiding om een plan van aan-
pak op te stellen om de kans op 
overlast in de toekomst sterk te 
verminderen. 

In november 2009 is op het Burge-
meester Eymaplein begonnen met 
de eerste van drie grote onder-
grondse bergingstanken. In april 
2010 is dit in bedrijf gesteld. Ver-
volgens is begonnen met het aan-
brengen van krattenvelden onder 
de Voorstraat. Voor de zomer van 
2010 kon ook dit worden opgele-
verd. In oktober is vervolgens ge-
start met de 2de bergingstank on-

der het Pompplein. Dit wordt half 
2011 afgerond, samen met de  
rioleringswerkzaamheden in de 

Voorstraat (vanaf het Burgemees-
ter Eymaplein tot de Trompstraat).

Maatregelen tegen wateroverlast in Egmond aan zee

Verleden tijd

De N9 in 2010
De N9; de belangrijkste verbin-
dingsweg tussen Alkmaar en 
Den Helder. De weg loopt nu nog 
door Schoorldam en De Stol-
pen, straks gaat hij er omheen. 
Doelen van dit grote project van 
Rijkswaterstaat zijn minder files, 
meer veiligheid en vooral betere 
leefbaarheid in de dorpskernen. 
De eerste werkzaamheden start-
ten in september 2009, de afron-
ding is naar verwachting in het 
eerste kwartaal van 2012.

Na een paar maanden meten, 
grond omwoelen en het uitzetten 
van de contouren, werd de omleg-
ging van de N9 officieel gestart op 
16 april 2010. Diverse sprekers 
kregen het woord, waaronder Fred 

Delpeut (hoofd-ingenieur directeur 
van Rijkswaterstaat) en gedepu-
teerde Elisabeth Post. Met een 
shovel en een grote graafmachine 
werd bij wijze van openingshande-
ling, een berg zand verplaatst. 

Meedenken over inrichtingsplan
Het verdere jaar 2010 vorderden 
de werkzaamheden van de N9 ge-
staag. Het tracé, het viaduct en de 
fiets- en voetgangerstunnel kre-
gen steeds meer vorm. Op 10 no-
vember konden inwoners tijdens 
een informatieavond meedenken 

over het inrichtingsplan van het 
doodlopende gedeelte van de N9. 
De uitvoering van dit onderdeel 
staat gepland voor eind 2011.

De verkeershinder bleef in 2010 
beperkt, omdat de werkzaamhe-
den plaatsvonden naast de be-

staande weg. Ook werkte de aan-
nemer volgens een geluidsarme 
en trillingsvrije methode tijdens de 
heiwerkzaamheden voor het via-
duct. In september 2009 moest dit 
namelijk gestaakt worden, omdat 
er door de harde grondlaag teveel 
trillingen ontstonden.

Vervolg >>>

<<< vervolg  De N9 in 2010

Dienstverlening

Klachten
Aantallen
In 2010 ontvingen we 73 klachten, 
acht minder dan in 2009. Een aan-
tal klachten werd ingetrokken of 
doorgestuurd aan bedrijven die in 
opdracht van de gemeente werk-
ten. Uiteindelijk werden 60 klach-
ten in behandeling genomen. 

Oorzaak afname
Leidinggevenden stuurden aan op 
een klantgerichte benadering naar 
de burgers. Daarnaast werden 
klachten voorkomen door tijdige 
tussenkomst van de leidinggeven-
den en/of de klachtencoördina-
tor. De afname van klachten is 
geen landelijke tendens; de buur-
gemeenten laten een wisselend 
beeld zien.

Inhoud klachten
Klachten op het gebied van beje-
gening en klachten over geen (tij-
dige) reactie zijn in 2010 sterk ver-
minderd.

Bij gegronde klachten werd tel-
kens gekeken of onze dienstver-
lening structureel verbeterd kon 
worden. 

Kamer 1
bouwvergunning 34
handhaving 51
uitritvergunning 3
sloopvergunning 1
verkeersbesluit 2
kapvergunning 6
APV-vergunning 9

Kamer 2
Wet werk en bijstand 25
Wmo 11
bijzondere bijstand 5
langdurigheidstoeslag 1
subsidie 5
gemeentelijke basisadministratie 5
urgentie woningzoekende 3
leerlingenvervoer 2
overig 7
  
Totaal 170

Ontvangen
bezwaarschriften 2010

burgerlijke stand opmaken aktes: geboortes, overlijden,
 erkenningen, verstrekken afschriften, 
 informatie huwelijken/partnerschappen 375
reisdocumenten aanvragen en afhalen reisdocumenten 9664
rijbewijzen aanvragen en afhalen rijbewijzen, 
 eigen verklaringen 7492
GBA verklaring omtrent gedrag, uittreksels, 
 verhuizingen, legalisatie, waarmerken 
 stukken 3490
bouwen inzage bestemmingsplan, bouwdossier, 
 overige bouwinformatie 1052
parkeren aanvragen en wijzigen parkeervergunningen, 
 gehandicaptenparkeren 1869
overige betalen (parkeer)belastingen,
 informatie WOZ/belastingen, sociale zaken, 
 overige (kas)handelingen 518

totaal  24.460

Geleverde producten in 2010
(balie Publieksdiensten/afdeling Burgers en Bedrijven)
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Wijkgericht werken 

Wat heeft Wijkgericht 
werken in 2010 gedaan? 
Inspraak
Naast de grotere projecten zijn bij 
reconstructies en herinrichtingen 
van wegen en woonomgeving de 
bewonersverenigingen en direct 
omwonenden intensief betrokken 
bij de plannen. Aan de hand van 
vooraf vastgestelde kaders is ge-
bleken dat het zeer goed moge-
lijk is om inbreng van bewoners in 
te passen in gemeentelijke plan-
nen. Dat heeft geleid tot een beter 
product dat door de buurt gedra-
gen wordt. Een goed voorbeeld 
hiervan is de herinrichting van de 
Laanweg in Schoorl, de Juliana-
laan in Bergen aan Zee, de her-
inrichting van het Burgemeester 
Eymaplein, de Voorstraat en het 
Pompplein in Egmond aan Zee. 

Discussie
Burgerparticipatie kan er ook voor 
zorgen dat bepaalde plannen en 
projecten geen doorgang kun-
nen vinden. Het afgelopen jaar 
is veel overleg gevoerd over de 
(her)inrichting van speelplaat-
sen in de wijk. Dat heeft veel dis-
cussies tussen bewoners onder-
ling opgeleverd. Hoe om te gaan 
met de verschillende zienswij-
zen van bewoners vraagt een in-
tensief participatietraject waarbij 
de kaders vooraf helder gesteld 
zijn. De positie van de bewoners-
vereniging in dit soort situaties is 
af en toe lastig. Wijkbelang komt 
soms tegenover particulier belang 
te staan. Dit is een aandachtspunt 
bij participatietrajecten voor toe-
komstige plan- en beleidsontwik-
kelingen.

Bijeenkomsten
Er zijn in 2010 vele inloop-, infor-
matie- en klankbordgroepbijeen-
komsten georganiseerd. Deze bij-
eenkomsten zijn doorgaans goed 
bezocht en leveren veel inbreng 
op van bewoners. Naast de vele 
participatietrajecten vindt nog 
steeds regulier overleg plaats tus-
sen gemeente en bewonersver-

enigingen. Dat overleg kan de 
vorm hebben van overleg met de 
wethouder, overleg met de wijk-
coördinator en de jaarlijkse wijk-
schouwen. Hierbij zijn veel me-
dewerkers van de gemeente 
betrokken. Bewonersverenigingen 
brengen hun ideeën en initiatie-
ven veelal via deze overleggen 
naar voren. Een voorbeeld hier-
van is het aanbrengen van op- en 
afritten in de wijk Schoorl Plan-
Oost die zijn gefinancierd vanuit 
het toegankelijkheidsfonds.

Voorbeelden uit 2010
Hieronder noemen we een aan-
tal voorbeelden van projecten in 
de wijken, initiatieven vanuit de 
bewonersverenigingen en ac-
ties vanuit wijkschouwen en wijk-
plannen. De opsomming betreft 
slechts een aantal voorbeelden 
van grotere en kleinere projec-
ten in de wijken en is niet volledig. 
Wel geeft het een beeld van de di-
versiteit van de werkzaamheden 
in de wijken, die naast het regu-
liere beheer- en onderhoudswerk 
plaatsvinden. 

Buurtbemiddeling
In 2010 zijn we gestart met het 
project Buurtbemiddeling. Dit pro-
ject draait met een professione-
le projectleider (Kern8) en met 
inmiddels 10 goed opgeleide vrij-
willigers. Bewoners kunnen bij 
conflicten met hun buren gebruik 
maken van buurtbemiddeling. 
De vrijwilligers worden ingezet 
om de communicatie tussen bu-
ren tot stand te brengen en buren 
zelf afspraken te laten maken om 
een geschil op te lossen. Ook ge-
meente, woningcorporatie en po-
litie verwijzen door naar buurtbe-
middeling. 

Omgaan met hangjongeren
In het voor- en najaar van 2010 
hebben we een workshop ‘Om-
gaan met hangjongeren’ georga-
niseerd voor alle inwoners van 
Bergen en belangstellende orga-
nisaties (politie, bewonersvereni-
gingen, jongerenwerk). De deel-
nemers leerden op interactieve 
wijze jongeren in de buurt te be-
naderen. Het ging daarbij om op 
een positieve wijze met de jonge-
ren te communiceren waardoor 
jongeren beter aanspreekbaar 
zijn op overlastgevend gedrag als 
dat aan de orde is. 

Straatspeeldagen
In vijf wijken zijn dit jaar straat-

speeldagen georganiseerd. Deze 
dagen zijn een groot succes. De 
kinderen hebben veel plezier en 
na afloop hebben de ouders een 
gezellige ‘nazit’. Ook is in een 
aantal wijken meegewerkt aan de 
landelijke burendag. 

Egmond aan Zee
In Egmond aan Zee zijn samen 
met de buurt plannen gemaakt 
voor twee nieuwe speelplaatsen. 
Er komt een nieuwe speelplaats 
voor de allerkleinsten in de Van 
Speykstraat en bij het Winkel-
manplantsoen wordt in 2011 een 
speelplaats zodanig ingericht dat 
deze ook geschikt is voor kinde-
ren met een lichamelijke beper-
king. In het dorp zijn op diverse 
plekken banken geplaatst en de 
vlaggenmasten aan de Boulevard 
zijn vernieuwd.

Naast de kleinere projecten in de 
wijk loopt in het derp ook een uit-
gebreid participatietraject voor 
het project ‘Ontwerp ons Derp’. 
Fase I is inmiddels uitgevoerd en 
binnenkort start fase II.

Egmond aan den Hoef
De Burendag in Egmond aan den 
Hoef was een groot succes. Voor 
de hele dag was een programma 
gemaakt, dat begon met een ont-
bijt voor alle Hoevers. Samen met 
de dorpsraad en de ijsclub is ge-
start met de aanleg van een ijs-
baan. Ook is de brug naar de Slo-
truïne voltooid.

Egmond-Binnen
In Egmond-Binnen is het voetpad 
langs de Schulp doorgetrokken 
naar de randweg zodat mensen 
veilig naar de nieuwe duiningang 
kunnen wandelen. Eind 2010 is 
gestart met het opknappen van 
het bospark bij Hegemunde. De 
werkzaamheden zijn inmiddels in 
maart 2011 afgerond.

Bergen
Rondom het Van Reenenpark in 
de kern Bergen is het parkeren 
beter gereguleerd. Waar gepar-
keerd mag worden zijn parkeerha-

vens aangelegd. Daarnaast is de 
berm beter beschermd tegen par-
keren zodat deze groen blijven.

‘Mooi Bergen’
In Bergen Centrum loopt het pro-
ject ‘Mooi Bergen’. Met een uitge-
breid participatietraject worden 
bewoners en andere belangheb-
benden betrokken bij de struc-
tuurvisie en straks ook het be-
stemmingsplan. Daarnaast is het 
Ruïnekerkgebied opgeknapt. De 
herinrichting van de Hoflaan heeft 
in samenspraak met de bewo-
nersvereniging en omwonenden 
vorm gekregen. 

In Saenegheest in de kern Ber-
gen is feestelijk een nieuwe speel-
tuin aan het Zijl geopend. Deze 
is samen met de buurt ontwor-
pen en het groen in de omgeving 
is ook gelijk aangepakt. De wijk-
vereniging heeft ook plannen om 
bij de Brede School infoborden, 
een picknickbankje en een extra 
speeltoestel te plaatsen. Dit wordt 
uitgevoerd als het groenplan rond 
de Brede School helemaal is uit-
gewerkt.

Veilige schoolzone
Samen met de wijkvereniging Ko-
ninginnebuurt in de kern Bergen, 
de school en de omwonenden is 
een plan gemaakt voor een veili-
ge schoolzone rondom de school 
aan de Prins Hendriklaan. Na een 
infomiddag voor de buurt zijn de 
plannen uitgevoerd. Door deze 
maatregelen kunnen de kinderen 
weer op een veilige manier naar 
school.

Jeu de boulesbaan
In de Kruidenbuurt in de kern Ber-
gen is een jeu de boulesbaan 
aangelegd. Het was even zoeken 
naar een goede plek in de buurt 
maar die is uiteindelijk toch ge-
vonden. Zo is een mooi plekje ge-
realiseerd waar de wijkbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten.

Bergen aan Zee
In Bergen aan Zee is de Juliana-
laan heringericht in samenspraak 
met de Dorpsraad, de stichting 
Bergen aan Zee en omwonenden. 

Schoorl
In Schoorl-Centrum is de Laan-
weg heringericht. Er zijn meer 
fietsenrekken in het centrum ge-
plaatst en de pergola aan het 
klimduin is vergroot. Ook zijn op 
meerdere plekken bankjes bijge-
plaatst. Daarnaast is de bewo-

nersvereniging betrokken bij het 
project ‘Schoorl Klopt’. Dat parti-
cipatietraject loopt in 2011 door. 
De bewoners van Catrijp heb-
ben zich aangesloten bij de bewo-
nersvereniging Schoorl-Centrum. 
Hierdoor is de vereniging betrok-
ken bij ontwikkelingen rondom de 
Blinkerd en de herinrchting van de 
Heereweg. Ook is overleg opge-
start met de bewonersvereniging 
Schoorl Plan-Oost om na te gaan 
of samenvoeging van de vereni-
gingen mogelijk is.

Plan-Oost
In Schoorl Plan-Oost zijn op- en 
afritten aangebracht in de hele 
wijk. Daarnaast is de verlichting 
in de wijk verbeterd en uitgebreid. 
Ook zijn op diverse plaatsen par-
keerplaatsen aangelegd. Het trap-
veld aan de Oudendijk wordt op-
geknapt, zodat de kinderen uit 
de wijk plan Bovenweg ook veilig 
kunnen spelen in de buurt. Inmid-
dels is in juni 2011 het trapveld of-
ficieel geopend.

Naast deze projecten heeft de 
bewonersvereniging meegedaan 
aan de straatspeeldag, de buren-
dag en in november een high-tea 
voor de oudere inwoners van de 
buurt in De Oorsprong georgani-
seerd.

Camperduin
In Camperduin hebben de be-
woners het trapveld bij de speel-
plaats zelf opnieuw bestraat. De 
gemeente heeft het materiaal 
hiervoor gefinancierd.

Wijkschouwen

Het afgelopen jaar zijn er 14 wijk-
schouwen geweest. Tijdens een 
wijkschouw wordt op hoofdlijnen 
gekeken wat er speelt in de wijk. 
Samen met wijkbewoners wordt 
gekeken hoe de wijk er sociaal 
en fysiek voorstaat. De punten 
uit de wijkschouw worden vast-
gelegd in een zogenaamde wijk-
schouwlijst. Aan de hand van 
deze lijst wordt vastgesteld of de 
ingebrachte punten voor verbete-
ring  in aanmerking komen of niet. 
Ook wordt vastgelegd wanneer 
de verbeterpunten worden afge-
handeld. Sommige punten uit de 
wijkschouw die een lange voorbe-
reidingstijd nodig hebben of veel 
geld kosten, zijn input voor een af-
delingsplan of de begroting van 
de gemeente.

De doelstelling van wijkgericht werken is bewoners betrekken bij hun omgeving en meer medezeggenschap geven over de 
leefbaarheid in hun eigen dorp, wijk en straat. Bovendien willen wij de kennis en ervaring van bewoners benutten om de 
kwaliteit van de besluiten te vergroten. Uitgangspunten daarbij zijn dat wijkgericht werken van onderaf wordt gevormd, 
dat elke wijk uniek is door haar samenstelling en problematiek, dat we maatwerk leveren en dat gemeente en bewoners 
samenwerken om de doelstelling van wijkgericht werken te realiseren. 




