Geacht raadslid,
Namens bestuur en vrijwilligers van Schoorlcommunity willen wij u van harte feliciteren met uw plek in de nieuwe
raad van de gemeente Bergen .
We zijn zeer verheugd dat in alle verkiezingscampagnes en debatten er werd gezegd :
“We luisteren naar de inwoners en staan nadrukkelijk open voor initiatieven vanuit de inwoners.”

We stellen ons graag aan u voor:
“Schoorlcommunity is een stichting opgericht door inwoners.
We zijn een participatie platform in Duindorp Schoorl we trachten de belangen van inwoners en het belang van
participatie zichtbaar te maken.
Duindorp Schoorl is het gebied gelegen tussen Camperduin en Aagtdorp met haar tussen gelegen kernen.
We ondersteunen bewonersinitiatieven en bieden ons platform aan om initiatieven en inwoners belangen
zichtbaar te maken voor een grote groep.”

Vanuit Schoorl Community hebben we de inwoners zoveel mogelijk betrokken om hun wensen aan te geven en
een politieke keuze in de verkiezingstijd te vergemakkelijken.
We zetten daarvoor ons platform in en vroegen via facebook en in gesprek met inwoners wat de wensen van de
inwoners van Duindorp Schoorl zijn.
Uit de reacties haalde we de 8 meest genoemde punten. Deze punten noemde we ‘de 8 van Schoorl’.
Tijdens de verkiezingen hebben we de politieke partijen op het facebook platform van Schoorlcommunity,
gevraagd een reactie te geven op deze punten.
We danken u zeer dat uw partij en de volksvertegenwoordigers, openbaar hebben gereageerd op ‘de 8 van
Schoorl’.

U zit nu in de fase van formatie en we bieden u bij deze ‘de 8 van Duindorp Schoorl’ aan met daarin ‘de 8’
omschreven.
Om een zo een compleet mogelijk beeld te geven hebben we de stand van zaken (zover als onze kennis rijkt)
tips en adviezen toegevoegd waarvan we hopen dat deze behulpzaam zijn. Ook staat de reactie van u of van uw
partij beschreven.
We hopen en verwachten dat u zich de aankomende vier jaar inzet voor ‘de 8 van Schoorl’!
We ondersteunen u graag bij de voortgang van ‘de 8 van Schoorl’

Met vriendelijke groet vanuit Duindorp Schoorl,

Namens bestuur en vrijwilligers Schoorl Community,
Eveline Elsinga
Voorzitter Schoorlcommunity

bijlage: 'de 8 van Schoorl’

