Behoorlijk Bestuur Bergen N.H. (Lijstnummer 8)
Deze nieuwe lokale partij is als een Vereniging opgericht. Wij doen mee aan de
Gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen voor u de volgende zaken realiseren.
1.

Gemeentebestuur moet inwoners en (bewoners)verenigingen meer
betrekken vanaf de beginfase tot eindfase bij het maken en
uitvoeren van plannen. (Niet zoals het bijv. is gegaan t.a.v. komende nieuwbouw in een
deel van het centrum Bergen, locatie “Harmonie”. Door het ontbreken van overleg, inspraak en
transparantie. Inspraak mag nooit zijn het in de lucht gooien van mededelingen!!)

2.

Onroerend zaakbelasting (ozb) en toeristenbelasting niet verhogen
t/m 2021. T.a.v. Onroerend zaakbelasting: tariefstelling ondanks waardevermeerdering van
woningen zodanig naar beneden bijstellen dat t/m 2021 de belastingaanslagen worden vastgesteld op het
niveau van 2018). T.a.v. Toeristenbelasting: Deze belasting komt in de Algemene uitkering terecht.

Wij willen echter jaarlijks van de Gemeente Bergen zichtbaar gemaakt krijgen wat daarvan weer
wordt besteed aan toerisme. Om daarna op korte termijn tot een volledige doelbestemming te
komen.
3.

Gratis de hele dag max. 20 minuten kunnen parkeren in blauwe
zone met parkeerschijf in de winkelstraat Schoorl en in 3
winkelstraten (aan één zijde) in het centrum van Bergen.
( In Schoorl in de winkelstraat Heereweg Bergen: Breelaan bij AH; Stationsstraat noordzijde
tussen Park hotel -bloemist; Jan v. Oldenburglaan zuidzijde). Dat om even iets in een winkel ter
plaatse te kunnen kopen. Daardoor minimaal 3 wisselingen in één uur op één

parkeerplaats!! Geeft roulatie en (bijna) voor de deur bij uw winkel kunnen parkeren!
4.

Nieuw recreatief zwembad bouwen in Egmond aan Zee
Voor alle inwoners weer een zwembad in de eigen regio. Tevens zeer belangrijke impuls voor het
toerisme.

5.

Meer sociale woningbouw realiseren; Tiny-Houses (woningen, ook
zelfbouw, maximaal 50m2) en seniorenwoningen gaan bouwen in onze
woonkernen.

6.

Optimale ondersteuning geven aan ouderen om zolang mogelijk
zelfstandig te kunnen blijven wonen.(eenzaamheidsbestrijding, financiële
ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers geven; goede WMO uitvoering).

7.

Eigenaren van 400 recreatiewoningen in staat stellen om nog voor
max. 10 jaren het nu illegaal permanent wonen tijdelijk te
legaliseren. (met toepassing van de juiste artikelen van o.m. de Wet ruimtelijke

ordening/ Besluit omgevingsrecht). Daardoor is handhaving niet meer van toepassing.
Wat de andere bestaande politieke partijen in de Gemeenteraad juist nog in febr. en
maart 2018 hierover hebben besloten zal direct daarna door de bestuursrechter als
strijdig met wetgeving worden afgeschoten.
8.

Gemeentebestuur Bergen moet “slanker” worden met een veel
kleiner ambtenaren bestand (o.m. door het gaan instellen van een
vacature stop en vermindering en herschikking van taken bij de
BUCH) Bovendien moet de kwaliteit van ambtelijke dienstverlening (De BUCH)
belangrijk worden verbeterd met name t.a.v. ruimtelijke ordeningszaken. Dat geeft een
jaarlijkse bezuiniging van ongeveer 1 miljoen euro per jaar ten gunste van de Gemeente
Bergen!!

DIVERSEN:
Bergen:
*Raadsbesluit van 14 december 2017 t.a.v. Eeuwigelaan herzien (om alsnog niet het brede
fietspad te gaan aanleggen)
*Afval brengstation HVC (gemeentewerf) in Bergen op eenvoudige wijze uitbreiden (door
een stukje rijweg om te leggen richting het parkeerterrein (van De Beeck) en de
toegangspoort/vertrekpoort van de gemeentewerf daarop weer te laten aansluiten).

Schoorl:
*Niet over gaan tot het massaal kappen van dennenbossen in de Schoorlse duinen maar

alleen beperkt op bepaalde locaties (als het toch noodzakelijk is. Maar dan wel in overleg met
de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord Kennemerduingebied en de Stichting Local Spirit
(loofbomen). Verder moet het afplaggen van begroeiing (o.a. heide) niet gaan plaatsvinden.

*Bregtdorp: t.a.v. grondwateroverlast en verkeer:
Gemeentebestuur moet zeer ernstige grondwateroverlast in deze woonbuurt zo spoedig
mogelijk ongedaan gaan maken (door verlagen grondwaterpeil tot min. 70 cm t.o.v. maaiveld.
In overleg met Werkgroep en inwoners); Tot verbeterde (éénrichting)verkeersmaatregelen in
de HuismanSweg en omliggende straten komen.

Egmonden:
* Nieuwe Sporthal bouwen naast Jongerencentrum De Wal en deels op het A/veld van
Egmondia onder uitruil van natuurgronden ondanks dat het huidige gemeentebestuur en
coalitiepartijen dat niet willen!! (Wij ondersteunen hierin onder meer volledig de
Initiatiefgroep Sporthal Egmond).

* Er moet een snel vervolg komen op de “Dorpsvisie Egmond-Binnen 2017-2027” met
verdere uitwerking actiepunten!

* Komen tot snelle bouw van (kleine) woningen in midden kern Egmond aan Zee (op
braakliggend bouwterrein ( v/h Brandstoffen Genet) + slopen leegstaande oude postkantoor
aan de Voorstraat)
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