“De 8 van Schoorl“
De 8 onderwerpen van de inwoners van Duindorp Schoorl.
Kernen Aagtdorp, Schoorl, Catrijp, Bregtdorp, Groet,
Schoorldam, Hargen en Camperduin
8 items die de bewoners van Schoorl
belangrijk vinden voor de komende
bestuurders periode 2022-2026

Bron: Offline en online onderzoek
door stichting Schoorl community.
Gebaseerd op persoonlijke
gesprekken met inwoners en
online uitvraag doormiddel van
het platform Schoorl community
op facebook met meer dan 2000
volgers

Algemeen: Initiatieven kunnen vanuit
de inwoners komen. Het is heel fijn
dat alle partijen daar enorm voor
open staan! Welke voorwaarde hebben
we nodig om naar inwoners te
luisteren en te betrekken bij de
plannen in de persoonlijke woon en
leefomgeving?

Het is belangrijk dat ideeën
enthousiast worden verwelkomd - er
vervolgens onderzoek wordt gedaan
op haalbaarheid door de gemeente
(ambtelijke organisatie). Er goede
heldere communicatie/ terugkoppeling
volgt over wat de haalbaarheid van
het idee is. Bij doorgang van een idee
de gemeente haar
verantwoordelijkheid neemt en er een
projectteam wordt samengesteld
bestaande uit ambtenaren én
betrokken inwoners.

De gemeente stelt een projectleider
aan en er wordt budget vrijgemaakt
voor realisatie van het idee.
Natuurlijk zetten we ons platform
Schoorl Community graag in. We zijn
grote liefhebbers van methode:
inspireren, co-creëren, meebeslissen,
meedoen - om tot een mooi
gezamenlijk gedragen resultaat te
komen.
Vragen, opmerkingen, suggesties? We
horen ze graag allemaal.

“De 8 van Schoorl“

1. Pumptrack, Beweeg- sporttuin
Achtergrond: vanaf oktober 2020 tot mei 2021 is er vanuit
het Sport en Beweegakkoord Bergen, onderzoek gedaan
naar de sport- en beweegbehoefte in Duindorp Schoorl.
907 respondenten hebben meegedaan aan dit onderzoek.
276 volwassenen, 125 jongeren boven 12 jaar en 176
jongeren tot 12 jaar.

De initiatiefgroep Pumptrack Schoorl werkgroep wil
kennis en expertise inzetten en zijn bereid een
crowdfunding op te tuigen om tot realisatie te komen.

Uit dit onderzoek mei 2021 is gebleken dat inwoners
grote behoefte hebben aan een buiten beweegplek voor
jong en oud en specifiek behoefte aan beweegtuin en een
pumptrack. Er is budget vanuit het sportakkoord. Ook is
er een burgerinitiatief werkgroep Pumptrack Schoorl.

Acties die nodig zijn:
•
•
•
•

Resultaatgerichte projectleider vanuit de gemeente
Bergen
Geschikte locatie
Budget
Aanleg van het pumptrack

Uit het onderzoeksrapport zijn een aantal locaties naar
voor gekomen de meeste respondenten gaven als meest
geschikte locaties: voetbalveld EsdoornwegMeidoornweg, voetbalvereniging Duinrand S, Molenveld
(Molenweg) centrum Schoorl.

Bronvermelding en bijlage:
Pumptrack Behoefte aan
(een) beweegplek(ken) in Schoorl
(Sport- en beweegakkoord Bergen)
bureau Xoet

De reacties van de politieke partijen via platform Schoorl Community
tijdens de verkiezingen op dit onderwerp in het kort:

Reactie D66 : Leuk voor de jeugd zo’n pumptrack !
Kiezen van locatie moet wel zorgvuldig gebeuren;
Reactie CDA: wil voor iedere wijk een eigen budget om
dit soort inwoners initiatieven gezamenlijk van te
realiseren;
Reactie VVD: Sporten hoort bij Schoorl. In Schoorl wordt
veel en graag gesport. Er komen meer sportgelegenheden
(fitness/speel en sporttuinen etc.) in de buitenlucht voor
jong en oud. Duinrand S (kleedkamers) wordt
doorontwikkeld en mag het terrein (C-veld) meer
sportverenigingen en activiteiten huisvesten (bv. een
pumptrack);
Reactie Groen Links: Als het aan ons ligt, maken we hier
budget voor vrij. Een GroenLinks voorwaarde is wel dat
het geheel van zoveel mogelijk natuurlijke materialen
gemaakt wordt en de randen van het terrein bloemrijk
worden ingericht. Samen met gebruikers en andere
inwoners!

Reactie Ons Dorp: Prima. In ons programma is
uitgebreid voorzien in de wens om de jeugd, maar
vooral ook de ouderen fit en vitaal te houden;
Reactie Kies Lokaal: Pumptrack, beweeg- en
sporttuin: vinden we een goed plan en prima
passen in ons vitaliteitsplan. Bewegen voor
kinderen, jongeren én ouderen, het is een
belangrijk thema van ons verkiezingsprogramma.
Dit in samenwerking met betrokken partijen en
instanties;
Pvda: niet gereageerd;

Jezus Leef: niet gereageerd.

2. Jaar rond honden losloopgebied
Achtergrond : Veel inwoners van Duindorp Schoorl hebben een hond waar ze graag mee wandelen. Tijdens een wandeling
krijgen honden de mogelijkheid om met andere honden te spelen. In ons Duindorp is er geen mogelijkheid om het jaar
rond met de hond los te lopen, ondanks het prachtige gebied waar veel inwoners mogelijkheden zien om dit te creëren.
Er een duidelijke inwonerswens voor een jaar rond honden losloopgebied.
Acties die nodig zijn: Is het mogelijk om in coalitieakkoord te zetten dat er onderzoek gedaan wordt naar beste locatie
voor een jaar rond honden uitlaatplek en er budget wordt vrijgemaakt voor realisatie?
Voorkeur voor het gebied een gedeelte van de Schoorlse Duinen (Staatsbosbeheer). Hondenbezitters willen graag een
stuk wandelen met hun honden gemiddelde uitlaattijd is 1 uur.
Tip: betrek bij het onderzoek en inrichting expliciet ook de inwoners.
Doel: realisatie jaar rond honden uit laatplek binnen twee jaar.

De reacties van de politieke partijen via platform Schoorl
Community tijdens de verkiezingen op dit onderwerp in het kort:

Reactie D66 : Hondenlosloopgebied vinden we goed idee!
Maar het bos willen we beschermen. Locatie kiezen
waar geen flora of fauna te lijden hebben;
Reactie CDA: Het CDA pleit al jaren voor 'baas in eigen
bos' wij zijn groot voorstander van een jaar rond
losloopgebied;
Reactie VVD: Veel inwoners in onze dorpen wandelen in
de zomer met hun hond in de duinen. De VVD is voor
losloopgebieden waar de hond het hele jaar vrolijk kan
rondlopen met z’n baasje;
Groen Links: Jaarrond losloopgebied in de duinen gaan
we over in overleg met Staatsbosbeheer. De wens
kunnen we ons goed voorstellen. Maar in het
broedseizoen is dit mogelijk geen goede combinatie.
Wellicht is er een veldje te vinden waar die we voor dit
doel in kunnen richten;

Ons Dorp: Jaarrond de hond los laten lopen in het bos is
een kwestie die vooral op het bordje ligt van
Staatsbosbeheer. In overleg zal moeten blijken of er een
brandbreedte of zone ingesteld kan worden. Dus om de
honden nog wel los te laten lopen in de toch al drukkere
randen;
Reactie Kies Lokaal: Jaarrond losloopgebied in de duinen
gaan we graag over in overleg met Staatsbosbeheer. De
wens kunnen we ons goed voorstellen;

PvdA: niet gereageerd;

Jezus leeft: niet gereageerd.

3. Veilig fietspad van Bergen naar Schoorl
Achtergrond:
Zeer veel fietser van alle leeftijden
rijden dagelijks vanuit Schoorl over de
Duinweg van en naar Bergen of via
Bergen naar Alkmaar. In de periodes
waarin het toeristen bezoek hoog is, is
het extra druk op deze route. De route
is zeer goed te fietsen vanaf de
Postweg. Het stuk gelegen tussen de
Postweg en het centrum van Schoorl
wordt ervaren als een gevaarlijk stuk.
Het weggedeelte is een bochtige weg
met veel onoverzichtelijke stukken. Er
ontstaan door de infrastructuur en de
ligging gevaarlijke situaties. Auto’s
halen vaak fietsers in op de plekken
waar blinde bochten liggen. Dit heeft
allerlei gevaarlijke situaties tot gevolg.
Het is met oog op de verkeerveiligheid
een behoefte dat hier een betere
veiligere oplossing voor komt.

In diverse gemeentelijke plannen staat
de mogelijkheid om een fietspad te
creëren langs de Sportlaan in Schoorl.
Deze plannen zijn al een aantal
raadsperiodes, benoemd en beschreven.
Door het aanleggen van een fietsroute
zou er een veilige route van en naar de
duinen kunnen ontstaan. Idealiter zou dit
weggedeelte Heereweg, Molenweg een
fietszone kunnen worden. De route
vervolgt zich langs de toekomstige
parkeerplaatsen Molenweg het fietspad
van de Sportlaan op. De fietsroute
vervolgt over de nieuwe fietsrotonde
Laanweg door naar de Omloop, waar we
vervolgens weer uitkomen op de route
Postweg, centrum.
Acties die nodig zijn:
Voor doortrekken fietspad Postweg naar
Schoorlcentrum in overleg met
Staatsbosbeheer en de provincie.
Fietspad Sportlaan uitvoering.
Of een ander oplossing voor een veilige
situatie.

De reacties van de politieke partijen via platform Schoorl Community
tijdens de verkiezingen op dit onderwerp in het kort
Reactie D66: Fietspad door de duinen is niet realistisch
helaas. Fietsstraten of 30 km zones wel (en daar zijn we
vóór);
Reactie CDA: Dit is eerder besproken bij de plannen
Schoorl
Klopt. Wat ons betreft zeker de moeite waard om te
onderzoeken;
Reactie VVD: De ondernemingsvereniging Schoorl wil
het Groenste Dorp van Nederland worden. Dat steunen
wij. De (elektrische) fiets heeft de toekomst. Daarom
investeren we in extra fietspaden waarmee we (nog)
veiliger van en naar Bergen kunnen rijden;
Reactie Groen Links: De Postweg verlengen tot in
Schoorl Centrum klinkt ons al muziek in de oren. Het
wordt wel een huzarenstukje omdat we daarvoor als
gemeente in gesprek moeten met de provincie en
Staatsbosbeheer. Ook deze twee vinden veilige
fietspaden belangrijk voor onze inwoners en onze
toeristen dus daarin kunnen we elkaar vast vinden.
Een veilig fietspad aan de Sportlaan moet zeker lukken
wanneer dit kan op gemeentegrond en niet ten koste
gaat van de bomen. Hier willen we zeker naar kijken.
En anders moet wat ons betreft de snelheid omlaag.

Wanneer er geen vrij liggend fietspad is, is ons advies 30
kilometer per uur;
Reactie Ons Dorp: De suggestie om de Postweg door te
trekken tot in het centrum lijkt ons praktisch een
uitdaging. Maar wie weet heeft een van onze inwoners
een briljant idee. alle kernen een snelheidsbeperking van
30 km. op te leggen. De fietsers op de weg waar de auto
te gast is. De fietspaden die er zijn worden weer alleen
van de fietsers door alle aangedreven fietsen, dus de
fietsen die harder willen en kunnen, vooral daar naar de
rijbaan te verwijzen. Dat geeft rust en veiligheid;
Reactie Kies Lokaal: Veilige fietspaden vindt KIES Lokaal
erg
belangrijk. Samen met bewoners en betrokkenen kijken
waar de knelpunten zitten en waar ingrepen nodig zijn
en deze dan ook uitvoeren. Streven moet zijn een zo
veilig mogelijke kernen;

PvdA: niet gereageerd;

Jezus leeft: niet gereageerd.

4. Geen recreatieparken meer erbij
Achtergrond: Grote ergernis van inwoners:
wel recreatieparken de afgelopen jaren en geen
woningen. Plus de daarmee gekomen extra verstening
van hun kernen. We begrepen dat het vorige college een
voorstel heeft neergelegd bij de raad om de komst van
nieuwe recreatieparken tegen te houden. We gaan er
vanuit de nieuwe raad akkoord zal gaan zodat er echt
voorkomen wordt dat er nog meer recreatieparken bij
zullen komen.

Acties die nodig zijn: In coalitieakkoord vermelden geen
nieuwe recreatieparken meer in Duindorp Schoorl.
Nieuwe raad die hier de wettelijke kaders voor aanneemt.

De reactie van de politieke partijen via platform Schoorl Community
tijdens de verkiezingen op dit onderwerp in het kort

Reactie D66 : Geen recreatieparken meer! 100 procent
eens! En sinds deze week officieel gemeente standpunt;

Reactie CDA: Eens! We zijn ook blij met het feit dat
Wethouder Klaas Valkering recent heeft ingegrepen en
de nieuwbouw van deze parken onmogelijk heeft
gemaakt;
Reactie VVD: De VVD is tegen de komst van meer
recreatieparken en voor meer eigentijds kamperen. Met
deze toeristische aanpak houden we een balans tussen
natuur en economie;
Reactie Groen Links: Hier zijn we het helemaal mee
eens. Er hangt nu gelukkig verandering in de lucht.
Het college heeft een voorstel neergelegd bij de raad om
nieuwe recreatieparken tegen te houden. GroenLinks zal
dit voorstel steunen. Groen Links wil inzetten op wonen
en een diverser en duurzamer en kleinschaliger aanbod
van recreatiemogelijkheden;

Reactie Ons Dorp: Geen recreatieparken meer erbij lijkt
met name voor Schoorl dringend noodzakelijk. Het dorp
is overvoerd met luxe oplossingen voor de rijkere gast
daar waar de focus moet liggen op structurele
woonoplossingen. Dit moet dan wel aannemelijk
gemaakt worden aan de huidige perceeleigenaren;
Reactie Kies Lokaal: Geen recreatieparken meer erbij.
Hier is KIES Lokaal het mee eens en wij ondersteunen
ook van harte het voorstel van het college om nieuwe
recreatieparken tegen te houden. KIES Lokaal zet zich in
voor de leefbaarheid van de kernen en daar horen extra
parken niet bij;

PvdA: niet gereageerd;

Jezus leeft: niet gereageerd.

5. Uur gratis parkeren in Schoorl Centrum
Achtergrond: Dit is een wens van vele inwoners. Een uur gratis
parkeren voor inwoners. Sommige van onze inwoners halen
hun weekelijkse boodschappen in een keer, veel rijden hiervoor
naar Warmenhuizen om daar gratis te parkeren.
We wachten de politieke discussie af en kijken uit naar de
uitkomst.

Tip: Er is een proef geweest met gratis parkeren in
de wintermaanden. Misschien kunnen bevindingen
uit deze pilot meegenomen worden in de discussie

De reactie van de politieke partijen via platform Schoorl Community
tijdens de verkiezingen op dit onderwerp in het kort

Reactie D66: Uur gratis parkeren zal onze lokale
middenstand - die het al zo zwaar heeft- steunen. Vóór;
Reactie CDA wil een 'groene schijf', een soort blauwe schijf
waarmee inwoners in de hele gemeente een x tijd gratis
kunnen parkeren;
Reactie VVD : De VVD is voor een betaalbare vergunning
voor het eigen dorp. We maken ook meer parkeerplaatsen
rondom het Centrum;
Reactie Groen Links: Dit idee zal GroenLinks niet steunen.
GroenLinks wil inzetten op autoluwe centra van onze
dorpen. We stimuleren dat inwoners eerder de fiets pakken
dan de auto. Samen met de inwoners van Schoorl
winkelvriendelijke, leuke en gezonde manieren bedenken
om dit te bereiken lijkt GroenLinks een mooie uitdaging;

Reactie Ons Dorp: Je ziet in veel gemeenten hele praktische
oplossingen om met name het winkelen eenvoudiger te
maken.
Even een boodschap kunnen doen zonder zorg over de
parkeermeter klinkt ons als muziek in de oren. Een uur
parkeren met parkeerschijf zal ook door onze
middenstanders omarmd worden;
Reactie Kies Lokaal: Dit staat niet in het parkeerbeleid en
zal KIES Lokaal niet steunen. Wel willen wij aangeven dat in
de wintermaanden er totaal vrij geparkeerd kan worden.
KIES Lokaal wil inzetten op autoluwe, winkelvriendelijke en
ook bewoners vriendelijke centra. Dit alles in goed overleg
met alle betrokken partijen;

PvdA: niet gereageerd;

Jezus leeft: niet gereageerd.

6. Ruimte voor alternatieve woonsoorten
(CPO, Knarrenhof en Tiny Houses)
Achtergrond : Er zijn verschillende inwoner initiatieven rond
woningbouw in ons Duindorp Schoorl.
Inwoners zouden deze graag gerealiseerd zien. Zo is er grote
belangstelling voor een Knarrenhofje / ouderenhofje.
Knarrenhof Nederland zou dit graag realiseren samen met de
inwoners en met Kennemerwonen.
Ook het ThuisHuis mag rekenen op belangstelling. Het zou de
zo gewenste doorstroming goed op gang helpen.
In Schoorl loopt er al enige tijd een pilot tiny houses voor
permanente bewoning voor en door inwoners van de gemeente
Bergen.
Er is een projectteam die o.a. bijgestaan wordt het
expertteam eigenbouw vanuit RVO. Ook is er prima overleg
gaande met de provincie.
Acties die nodig zijn:
Knarrenhof Nederland uitnodigen om te verkennen waar
Knarrenhof project in Schoorl gerealiseerd kan worden. Dit
samen met de lokale initiatiefnemer. En
haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Voor het Thuishuis is een haalbaarheidsonderzoek
gedaan, er was een locatie in beeld (centrum Schoorl)
maar die is helaas weer afgevallen. Verder info
ontbreekt.
Tiny house pilot project tot realisatie brengen.
Onderzoeken op welke locaties er gebouwd kan
worden en of daar lokale CPO projecten voor te
bedenken zijn.

De reactie van de politieke partijen via platform Schoorl Community
tijdens de verkiezingen op dit onderwerp in het kort

Reactie D66: De wooncrisis vraagt om creatieve en
duurzame oplossingen. Niet bouwen, bouwen,
bouwen maar: slim bouwen en verbouwen! Maak
gebruik van het initiatief van onze bewoners!
Goede ideeën zat;
Reactie CDA: Het CDA wil rust op de woningmarkt
met als resultaat meer betaalbare woningen.
Alternatieve woonvormen passen hier goed bij
Reactie VVD: De komende tijd maken we samen
met onze inwoners, de provincie en alle betrokken
partijen een plan voor Groet en Schoorl waar we
wel en geen woningbouw willen. Daarbij houden
we rekening met ons bijzondere landschap, het
erfgoed en de kleinschaligheid! Er wordt gebouwd
vanuit de behoeften. Dat zijn kleinschalige locaties
(hofjes), betaalbare woningen en nieuwe
woonconcepten;
Reactie Groen Links: GL is groot voorstander van
burgerinitiatieven op het gebied van wonen. Of dit
nou CPO, Knarrenhof, het ThuisHuis of Tiny Houses
zijn. Op initiatief van GroenLinks en de VVD is een
pilot tiny houses project unaniem aangenomen in

de raad. Dit traject is gaande en we volgen het
met grote belangstelling. Graag zien we dit soort
initiatieven in meer kernen;
Reactie Ons Dorp: In ons programma zijn we helder
en steken we in op “om-denken” qua
woningbouw. De nooit waargemaakte beloftes in
het bijzonder maar ook alleen inzetten op plannen
voor grote woonwijken zijn niet ons ding. Wij
pleiten voor een doordachte visie. Slim, snel maar
vooral “op maat” bouwen voor de mensen voor wie
de oplossingen dringend noodzakelijk zijn.
Knarrenhofjes en tiny houses zijn daarin expliciet
benoemd als meest logisch en wenselijk;
Reactie Kies Lokaal: KIES Lokaal is voorstander van
burgerinitiatieven op het gebied van wonen. Of dit
nou CPO, Knarrenhof, Tiny Houses zijn. Wij
ondersteunen ook van harte de aangenomen motie
met betrekking tot een pilot Tiny Houses. Wij zien
deze woonvormen als een van de oplossingen voor
de woonproblemen naast de andere die nodig zijn;
PvdA: niet gereageerd;
Jezus leeft: niet gereageerd.

7. Opknap 't Meertje Houtjeslaan

Greenspot te maken. Met het winnen van de Gouden
Roerdomp heeft Schoorl Community 2500 gewonnen en ook dit
Achtergrond en doel: Het thans verwaarloosde meertje en haar
geldbedrag is beschikbaar om ’t Meertje op te knappen.
directe omgeving - dat gelegen is aan een wandel- en fietspad
tussen meerdere woonwijken- zo in te richten dat het
Acties die nodig zijn:
meerdere functies samenbrengt.
We vragen de gemeente ’t Meertje uit de baggeren en de
’t Meertje is een uniek meertje waar een Duinrell in uitmondt. uitmonding van de Duinrell iets te verbreden zodat instroom
Ze ligt er nu nog verwaarloosd bij. Dit kan zoveel beter. De
schoner en bloemrijker wordt. De oevers kunnen natuurlijker
kwaliteit van het water kan omhoog zodat de doorstroming
ingericht worden met mooie bloemen en planten. Dit past in
beter zal zijn er lekker gezwommen kan worden en er meer
meerdere doelstellingen van de gemeente. Er zijn ook
water opgevangen wordt bij flinke regenbuien (bufferplek).
mogelijkheden om een natuurlijk strandje omringd door een
aantal voedselbomen te realiseren.
De gemeente is eigenaar en verantwoordelijk voor ’t Meertje.
Door een plek te creëren waar recreatie en natuur samen
komt naast de voordeur van de bewoners breng je mensen in
beweging en in contact en zich bewust van de mooie natuur
om zich heen.
’t Meertje kan een plek worden waar wijkgerichte recreatie en
natuur mooi samenkomt.
’t Plan voor ’t Meertje heeft de prestigieuze prijs de Gouden
Roerdomp gewonnen van de provincie NH. Maar liefst 335
lokale inwoners en ondernemers hebben gestemd voor deze
plannen. Natuur en Milieu NH heeft 7500 euro en expertise
beschikbaar gesteld om van ’t Meertje een zogenaamde

Tevens is er aangrenzend aan het t ‘Meertje, sprake van
oneigenlijk gebruik door een derde van een gedeelte van de
gemeentelijke grond behorende bij t’ Meertje. Deze m2 grond
zouden weer in gebruik genomen kunnen worden voor de
recreatieve waarde van de inwoners.

De reactie van de politieke partijen via platform Schoorl Community
tijdens de verkiezingen op dit onderwerp in het kort

Reactie D66 Superleuk en goed initiatief om t
Meertje op te knappen! We steunen de bewoners
die dit willen realiseren. In woord en daad
(de centjes…);
Reactie CDA: Zie ons antwoord over wijkbudgetten
en inwoners initiatieven;
Reactie VVD: Schoorl, Groet en Camperduin moeten
bestendig worden tegen hevige regenval,
duinafslag en droogte. We wachten niet af. We
gaan het volgende doen: allereerst worden in
Schoorl en Groet duinrellen teruggebracht om
regenval op te vangen. Ten tweede maken we aan
de randen van Schoorl tot Camperduin meertjes
(wadi’s) voor de opvang van hemelwater;
Reactie GroenLinks: GL is voor goede
waterkwaliteit in de hele gemeente. Goede
waterkwaliteit en het vergroten van de
biodiversiteit. Daar gaan we ons de aankomende
vier jaar voor inzetten;

Reactie Ons Dorp: Het opwaarderen van het
meertje lijkt ons een mooi project. Hoe leuk is het
als de jeugd in een natuurlijke omgeving kan
recreëren. Zo heel veel is er voor de jeugd in
Schoorl ook niet te doen. Wat ons wel van groot
belang lijkt is dat er heldere kaders worden gesteld
en ook iedere betrokkene hierin zijn inbreng mag
hebben. Immers, je hoeft niet gestudeerd te hebben
om in te schatten dat als het meertje uitmondt in
een verzamelplaats voor de wat oudere jeugd die
tot laat in de avond daar het vertier zoekt, dat al
snel tot problemen zal leiden;
Reactie Kies Lokaal: Opknap Meertje Houtjeslaan:
KIES Lokaal is voor goede waterkwaliteit in de hele
gemeente. Waterkwaliteit en mogelijke
wateroverlast verdienen onze volle aandacht in de
komende jaren;

PvdA: niet gereageerd

Jezus leeft: niet gereageerd

8. “Toverbal’ rotonde Schoorldam

Acties die nodig zijn: Projectteam vanuit gemeente en
Achtergrond: Al langer bestaat de wens bij de inwoners om een inwoners samenstellen. Meneer Vermeer Tuinen offerte laten
maken, budget vrijmaken. Aanleg en onderhoud Schoorlse
mooie bloemrijke entree te maken in Schoorldam. Er wordt
hoveniers, groen afdeling gemeente en inwoners?
met enige jaloezie gekeken naar de zogenaamde toverbal
rotonde van Warmenhuizen die het gehele jaar er verrassend
mooi bij ligt.
Het beplantingsplan van de rotonde van Warmenhuizen komt
uit de hoge hoed van Ruud Vermeer van Meneer Vermeer
Tuinen. Hij werkte voor de aanleg samen met Bruin
Groenvoorziening en Mats Blom Hoveniers.

De reactie van de politieke partijen via platform Schoorl Community
tijdens de verkiezingen op dit onderwerp in het kort

Reactie: D66: Bloemen en wilde bermen… wie is
daar nu tegen? Maar daar hebben we de Provincie
wel bij nodig… We beloven ons best te doen (we
hebben daar goede contacten);
Reactie CDA: Mooi idee maar dit moet juist vanuit
inwoners komen zie ons antwoord hierboven over
wijkbudgetten en inwoners initiatieven;
Reactie VVD: De entree van Schoorl verdient een
mooie entree. Onze kunstenaars dagen we uit om
bij Breen/Vestering (Begin Damweg) een entree te
maken die past bij het bijzondere karakter van ons
dorp
Reactie Groen Links: Toverbal rotonde in
Schoorldam is een prachtig welkom in de mooie
kern Schoorl. Het hele jaar rond mooie bloemen en
kleuren. Laten we het dan ook meteen goed doen,
inheemse planten om zo de aanwezigheid van
vlinders te stimuleren. Hier willen we ons hard
voor maken en samen met inwoners uit Schoorl
van plan tot uitvoering komen;

Reactie Ons Dorp: De aangekondigde Toverbal lijkt
ons werkelijk subliem. Je ziet ook elders prachtige
en natuurlijke oplossingen voor het inrichten van
dit soort “entrees”. Inwoners, mogelijk
ondersteund door hoveniers, kunnen hier
ongetwijfeld snel mee aan de gang;
Reactie Kies Lokaal: Toverbal rotonde mooie
aanvulling zijn voor de kern van Schoorldam. Het
hele jaar rond mooie bloemen en kleuren. Hier ligt
een mooie opgave om samen met inwoners en
betrokken burgers te kijken naar een optimale
invulling
PvdA: niet gereageerd;
Jezus leeft: niet gereageerd.
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