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Het is bijna zover: op 14, 15 en 16 maart 
zijn de gemeenteraadsverkiezingen en 
gaan we (weer) naar de stembus. U kunt 
dan stemmen op een politieke partij waar-
van u denkt dat die de beste ideeën heeft 
voor de komende vier jaar. De stempas 
heeft u inmiddels ontvangen. Als dat niet 
zo is, neem dan snel contact op met de 
gemeente via e-mail verkiezingen@ber-
gen-nh.nl.

Onze vrije verkiezingen zijn een groot 
voorrecht. Een voorrecht dat de mees-
ten van ons bijna vanzelfsprekend zullen 
vinden. Dat betekent dat we er trots en 
zuinig op moeten zijn. Elke stem telt! Maar 
dan moet er wel worden gestemd.
Ook dit keer gaan de verkiezingen echt 
ergens over: over uw eigen straat, uw 
wijk, over uw eigen dorp en over de 
hele gemeente. Over kleine plannen en 
grote belangen, over Bergen nu en later. 
Kortom, deze verkiezingen gaan over 
onze toekomst. 

Aan deze verkiezingen doen acht par-
tijen mee. Verderop in deze krant stellen 
de lijsttrekkers zich aan u voor en kunt u 
lezen wat de standpunten van de partijen 
zijn. Verder vindt u in deze Verkiezings-
krant de kandidatenlijsten. Zo kunt u 
ontdekken welke partij en kandidaat u het 
meest aanspreekt. Natuurlijk staat er ook 
vooral praktische informatie in deze krant, 
bijvoorbeeld waar de stembureaus zijn en 
hoe lang ze open zijn.
Ik wil u daarnaast wijzen op het Kies-
kompas. Met deze online stemhulp kunt 

u aan de hand van 30 stellingen kijken 
welke politieke partijen het dichtst bij uw 
standpunten staan. U kunt het Kieskom-
pas raadplegen via bergen.kieskompas.nl. 
Let op, het is maar een stemhulp, uitein-
delijk bepaalt alleen u zelf waar u op gaat 
stemmen

Dit keer kunt u stemmen op drie dagen. 
Op woensdag 16 maart kunt u terecht 
bij 18 stembureaus verspreid over de 
gemeente. Al deze stembureaus zijn uiter-
aard goed toegankelijk. Een aantal stem-
bureaus is ook op maandag en dinsdag 
geopend. Op maandag 14 en dinsdag 15 
maart kunt u in Bergen terecht in 't Oude 
Raethuys, in Egmond in Hotel Zuiderduin 
en in Schoorl in Dorpscentrum De Blin-
kerd. Ook al zijn de coronamaatregelen 

versoepeld, zo spreiden we evengoed de 
drukte, en kunt u zelf het moment kiezen 
wat u het beste uitkomt. 

Ik wens alle kandidaten die zich de 
komende vier jaar in de gemeenteraad 
willen inzetten voor onze mooie gemeente 
Bergen veel stemmers en veel succes. En 
ik hoop dat u allen de weg naar de stem-
bus vindt. Deze krant kan daarbij helpen.
Vrije verkiezingen zijn niet overal vanzelf-
sprekend, maar laat het uitbrengen van 
uw stem dat wel zijn. Want echt, elke 
stem telt!

Tot ziens bij het stembureau!

Lars Voskuil,
burgemeester



Wat moet u weten als u gaat stemmen?
Op 14, 15 en 16 maart 2022 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente Bergen (NH) U kunt stemmen in elk stemlokaal 
binnen de gemeente. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de 
buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.

 STEMMEN OP MAANDAG 14 OF DINSDAG 15 MAART 

U kunt ook op maandag 14 of dinsdag 15 maart stemmen. Maar niet in alle  
stembureaus. In het overzicht met locaties (pagina 8) kunt u zien welke stembureaus 
14 en 15 maart open zijn.   

 STEMMEN OP WOENSDAG 16 MAART

Op woensdag 16 maart kunt u terecht in alle stembureaus. Zie het overzicht met alle 
stemlocaties (pagina 8).

 WIE MAG STEMMEN? U MAG STEMMEN ALS U:

•  Op 31 januari 2022 staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Bergen in de 
Basisregistratie Personen.

• Op 16 maart 2022 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Er is een extra voorwaarde voor buitenlandse inwoners (van buiten de EU). Zij moeten 
minimaal 5 jaar voor de verkiezing rechtmatig in Nederland hebben gewoond. Meer 
informatie hierover vindt u via de website kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/
stemmen/niet-nederlands-inwoners. 

 WAT NEEMT U MEE?

• Stempas(sen)
•  Een identiteitsbewijs: dit mag zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Neder-

land.

Uw identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het op de dag van de verkiezing 
niet langer dan 5 jaar verlopen is. Dat betekent dat de verloopdatum 17 maart 2017 of 
later is.

 WAAR KUNT U STEMMEN?

Op pagina 8 vindt u een overzicht van de locaties waar een stemlokaal is gevestigd. Zo 
kunt u gemakkelijk zien welk stemlokaal voor u het dichtst in de buurt is. Alle stemlo-
kalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur en toegankelijk voor kiezers met een 
lichamelijke beperking.

 IEMAND MACHTIGEN?

Als u op de verkiezingsdag zelf niet kunt stemmen, dan kunt u een ander machtigen U 
kunt iemand vragen die ook in Bergen (NH) woont om voor u te stemmen.

Dit doet u door de achterkant van uw stempas in te vullen. De persoon die namens u 
stemt, moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meenemen. Dit identiteitsbe-
wijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Dat betekent dat de verloopdatum 17 maart 
2017 of later is. 

Let op: De persoon die voor u stemt, moet tegelijk ook zelf stemmen. Deze persoon 
mag voor maximaal 2 personen een volmachtstem uitbrengen.

 WEET U NOG NIET OP WIE U GAAT STEMMEN? GEBRUIK DE STEMHULP KIESKOM-

PAS

Het Kieskompas vindt u via de website bergen.kieskompas.nl en kan u helpen met het 
maken van een keuze. In iets meer dan  30 stellingen helpt deze stemhulp u door de 
standpunten van de partijen heen. Het Kieskompas is een samenwerking tussen de 
makers van de stemhulp, de griffie van de gemeente Bergen en de 8 politieke partijen. 
Invullen duurt ongeveer 10 minuten. 

Vindt u de politiek best moeilijk? Dan kunt u gebruikmaken van het Kieskompas met 
Steffie. Dit wordt eenvoudig aangegeven op het eerste scherm.  Het is een stemhulp 
en kan helpen om een keuze te maken. Net als het volgen van debatten, erover praten 
met familie en vrienden en het lezen van de partijprogramma’s. 

 CORONAMAATREGELEN

De coronaregels zijn inmiddels versoepeld. Toch blijven wij graag voorzichtig. Om 
drukte in de stembureaus te voorkomen, wordt de verkiezing op meerdere dagen 
gehouden. En uit voorzorg hanteren wij op die dagen in de stembureaus hygiëne- en 
afstandsregels 

 MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u kijken via bergen-nh.nl/verkiezingen. Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u  contact opnemen met bureau Verkiezingen:
• E: verkiezingen@bergen-nh.nl
• T: 072 – 888 00 00 



Lijsttrekkers stellen zich voor… 

Ik ben Ron Karels, geboren en opgegroeid 
in Egmond aan den Hoef. Jarenlang heb 
ik gewerkt in ons Reisbureau Noordzee 
in Egmond aan Zee en momenteel ben 
ik directeur van Museum BroekerVeiling. 
Vanaf de oprichting van KIES Lokaal in 
2014 ben ik raadslid. Wij zijn een lokale 
partij. KIES Lokaal behartigt de belangen 
van de gemeente en haar inwoners vanuit 
een politiek onafhankelijke basis. Dus niet 
op basis van ideologie, levensbeschou-
wing of religie. Wij houden de gemeente-
politiek lokaal! Onze vijf pijlers: elke kern 
belangrijk, samen met de inwoners, dicht 

bij de inwoners, open, eenvoudig, duide-
lijk en een krachtige partner in de regio.
De leefbaarheid in de dorpen van onze 
gemeente staat onder druk. Dat speelde 
bij onze oprichting al en is helaas nog 
altijd zeer actueel. Zaken die jarenlang 
vanzelfsprekend leken dreigen te verdwij-
nen. Een goede sociale samenhang met 
de daarbij behorende voorzieningen zijn 
essentieel voor alle afzonderlijke dor-
pen. Wij zijn om die reden tegen het, van 
overheidswege, centraliseren van basis-
voorzieningen. Voor essentiële zaken als 
wonen, sport, recreatie, zorg, dorpshuis, 
basisschool en winkelbestand moet voor 
alle dorpen aandacht zijn. Het zijn de 
bouwstenen voor gemeenschapszin.
KIES Lokaal denkt dat recreatie, wonen 
en werken harmonieus samen kunnen 
gaan. Het tekort aan (betaalbare) woon-

ruimte vraagt om een creatieve aanpak op 
vele fronten. Een verkeersplan per dorp 
is daarbij essentieel. Sportfaciliteiten, 
bewegen en een gezonde levensstijl in het 
algemeen zijn belangrijk. Wij vinden dat 
daar geld voor moet worden vrijgemaakt. 
Bestuurlijk zaken voor elkaar krijgen vraag 
om continuïteit en betrouwbaar bestuur. 
Daarbij draait het vooral om communica-
tie. Verwachtingsmanagement is belang-
rijk: wat verwachten de inwoners wanneer 
ze zich ergens over uitspreken? Betekent 
het dat ze meebeslissen? Betekent het 
dat ze ideeën kunnen aandragen maar 
verder niet? Welke rol heeft onze inwo-
ner? KIES Lokaal vindt dat dat vooraf 
duidelijk moet zijn. Zeggen wat je doet en 
doen wat je zegt!

Ron Karels 

In Egmond aan Zee ben ik geboren 
en groeide ik op, woonde korte tijd in 
Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef. 
Maar met mijn gezin en hond woon ik 
nu al weer heel wat jaren in Egmond aan 
Zee. Want ik houd van de kust, van het 
stoere strand in de herfst, van de uitbun-
digheid van het strandleven in de zomer 
en van de stilte van de duinen in de winter 
en het vroege voorjaar. Dan kun je me 
daar vinden, op mijn ‘lankie’ waar ik -met 
hulp van vrienden- in mijn moestuin werk 
en geniet van het verbouwen van kruiden, 
aardappels, uien en andere groente. Het 
is een rustpunt in mijn drukke leven. 

Dat is ook het mooie aan onze gemeente. 
Hoeveel drukte het dagelijks leven kent, 
er is genoeg natuur, cultuur, kunst, sport 
en beweegmogelijkheden voor iedereen 
om te ontspannen en te genieten. Het 
welzijn van inwoners staat voor Groen-
Links centraal. En dat begint met de zorg 
voor een toekomstbestendige leefom-
geving. GroenLinks heeft als speerpun-
ten klimaat, natuur en landschap en een 
samenleving waarin iedereen kan mee-
doen.
Het woningtekort blijft een probleem. 
GroenLinks heeft vaak praktische, betaal-
bare oplossingen naar voren gebracht. 
We willen samen met inwoners ontwerpen 
en bouwen, in plaats van met een ont-
wikkelaar die ons voor voldongen feiten 
stelt. Denk bijvoorbeeld aan collectief 
particulier opdrachtgeverschap, erfpacht, 

woonvormen zoals een ‘Knarrenhof’. Dure 
woningen hebben we meer dan genoeg. 
Laten we werk maken van betaalbare 
woningen. Wij zien goede kansen in de 
dorpen. Het buitengebied houden we 
graag open.
Inwoners moeten de kans hebben om 
over deze en andere ingrijpende zaken 
mee te denken en te beslissen. Alle par-
tijen zeggen dat te willen. Het verschil is 
dat GroenLinks hier al jaren echt werk van 
maakt. Niet omdat het gemakkelijker is 
dat inwoners meebeslissen, maar omdat 
het leidt tot breed gedragen oplossingen 
die haalbaar en toekomstbestendig zijn. 
Dat maakt geloofwaardige gemeentepo-
litiek! Stem daarom op 14,15 of 16 maart 
GroenLinks #Natuurlijk.

Solita Groen-Bruschke

Met zeven jaar kwam ik in Bergen wonen. 
Na mijn middelbare school ben ik bouw-
kunde gaan studeren in Delft. Altijd wilde 
ik naar mijn roots terugkeren. Die kans 
diende zich aan toen ik het pension van 
mijn tante over kon nemen. Sinds 5 jaar 
woon ik weer hier. En kan ik mijn jonge 
kinderen laten opgroeien tussen de dui-
nen en het groen.

Met mijn terugkeer, kwam ook het 
besef dat ik mij wilde inzetten voor onze 
gemeente. Via een stichting die zich 
inzette voor het centrum van Bergen zag 

ik dat de gemeente zich geen raad wist 
met de ideeën van inwoners.
En nu ben ik iemand van het doen! Dus 
wil ik iets veranderen aan hoe er met 
goede plannen wordt omgegaan, dan 
moet ik zelf de raad in. Drie jaar later mag 
ik de lijsstrekker zijn van de VVD. Een 
partij die denkt in kansen en daarmee ini-
tiatieven van inwoners centraal stelt. Een 
partij die staat voor minder regels en lage 
lasten en die dúrft bestuurlijke verant-
woordelijkheid te nemen.  

De aankomende jaren kunt u 2 dingen van 
mij verwachten; groen doen en positieve 
politiek. Natuurlijk kunnen we het hebben 
over het verlagen van de CO2 uitstoot. 
Maar wat is dat? Liever doe ik stenen 
eruit en groen erin, in woonwijken  
inwonerinitiatieven voor zonnepanelen  

en batterijopslag stimuleren.

Daarnaast sta ik voor positieve politiek. 
Als raad komen we alleen verder als we 
samenwerken met u, ondernemers en 
andere overheden. Samen kansen creëren 
en pakken.

Maar genoeg over mij. Want samen gaan 
we het doen. De VVD lijst bestaat uit een 
nieuw fris en enthousiast team van men-
sen. Dat geeft nieuwe energie. Zoiets is 
niet alleen goed voor de politiek maar ook 
voor onze dorpen. 

Het frisse nieuwe VVD-team staat voor 
Verantwoordelijk, Vertrouwd en Dichtbij. 
Daar gaan we voor!

Meis de Jongh

Mijn naam is Klaas Valkering. De afge-
lopen jaren heb ik als wethouder gepro-
beerd rust te brengen in een gemeente 
waar de politiek te lang met zichzelf bezig 
was, met als resultaat een overheid die 
weer werkt voor haar inwoners.

Maar ik ben vooral een gewone 
Egmondse jongen van 28 die in de dor-
pen waar hij opgroeide de scholen ziet 
sluiten en aan den lijve ondervindt hoe 
lastig het is in deze gemeente nog aan 
een woning te komen.

De komende vier jaar wil ik mij inzet-

ten voor Rust en Resultaat. Rust in een 
gemeente waar de politiek te veel met 
zichzelf bezig is en Resultaat voor die 
mensen die al zo lang wachten bijvoor-
beeld op hun nieuwe woning of goede 
zorg. Concreet betekent dit:
•  Voorrang voor inwoners bij nieuwbouw
•  Geen bezuinigingen op de ouderenzorg
•  Het bouwen van veel meer betaalbare 

woningen
•  Iedere wijk een eigen wijkagent

Ik ben trots op wat we de afgelopen 
jaren hebben bereikt. Met grote nieuw-
bouwplannen in Egmond a/d Hoef,  
Egmond-Binnen en de BSV-velden in 
Bergen, waar de bouw binnenkort begint, 
maar met ook kleine plannen, zoals de 
Petrusschool in Groet, bouwen we de 
komende tijd ruim 900 extra woningen. 

Maar we zijn er nog niet, deze geplande 
woningen moeten ook echt gebouwd 
worden. Dat doe ik niet alleen, met een 
enthousiast team zijn wij er klaar voor. 
In dat team kunnen de huidige raadsle-
den Wilma Grooteman en Danny Zwart 
natuurlijk niet ontbreken.  Nieuwkomers 
op de lijst zijn Johan Mekken uit Camper-
duin en Paul Kager, de oud-voorzitter van 
voetbalclub Egmondia, uit Egmond aan 
Zee. Uit Egmond-Binnen staan Theo van 
Velzen en Els Sentveld op de lijst. Hoog 
op de lijst staan ook makelaar Gerard 
Kruijff uit Egmond a/d Hoef en Nico van 
Egmond uit Groet. 

Stem 16 maart voor  Rust en Resultaat, 
stem 16 maart CDA!

Klaas Valkering

MENSELIJK, EERLIJK EN  
DUURZAAM

ZEGGEN WAT JE DOET EN  
DOEN WAT JE ZEGT

VERANTWOORDELIJK,  
VERTROUWD, DICHTBIJ, VVD 

RUST EN RESULTAAT



Na vijf jaar te hebben gewoond en 
gewerkt in een ondemocratisch land, 
waar geld en geweld de dienst uitmaak-
ten, besefte ik hoe waardevol onze demo-
cratie is. Dat dit niet vanzelfsprekend 
is…en dat het waard is om daarvoor te 
strijden. 

Wonend in Bergen, dichtbij ouders en 
roots, besloot ik om zelf de handen uit 
de mouwen te steken in de lokale poli-
tiek. Ervoor zorgen dat alle partijen (ook 
de stille) gehoord worden en dat het 
gemeentebestuur eerlijk en goed handelt. 
Dat viel op zijn plek bij D66 Bergen. Een 

partij met voeling voor de lokale samenle-
ving én met een sterk netwerk in de regio-
nale en landelijke politiek. 

Hier kon ik mijn opleiding als sociologe 
en mijn werkervaring als manager, in o.a. 
de zorg, combineren met het ontmoeten 
van inwoners en leren over lokaal bestuur. 
Tijdens deze ontdekkingstocht, die nu al 
weer 8 jaar duurt, heb ik gezien hoe fan-
tastisch het is om hier te mogen wonen 
en dat het een strijd waard is om dit te 
behouden. 

Maar voor ons wel een strijd met een 
open blik op de toekomst; bewaken dat 
kernen levendig en zorg toegankelijk blijft. 
Samenwerken en innoveren in de strijd 
tegen een veranderend klimaat en voor 
het algemeen belang. Dit vraagt om wel-
overwogen keuzes; de zorgvuldige afwe-

ging van alle verschillende belangen. 
Maar als alle belangrijke waarden samen-
komen in één voorstel; wat laat je dan 
zwaarder wegen? Of als er binnen de 
achterban en/of inwoners voor- en tegen-
standers zijn, advocaten of deskundi-
gen van beide partijen goede motivaties 
hebben? 
Dan is een positief ingestelde fractie en 
gemeenteraad cruciaal! Een team met 
verschillende expertises en netwerken; 
leden die elkaar respecteren, ondersteu-
nen, elkaar dingen gunnen en ook veel 
plezier met elkaar hebben. Samen kunnen 
we meer.

De komende vier jaar ga ik daar vol voor, 
als lijsttrekker/ fractievoorzitter, en samen 
met mijn fantastische D66 fractie.

Alexandra Otto – van der Ende 

KIES SOCIAAL, KIES PVDA
Hoge inflatie, energiearmoede, onbetaal-
bare huur- en koophuizen, ongelijke kan-
sen in het onderwijs, laaggeletterdheid, 
eenzaamheid … De meeste inwoners 
van onze gemeente zijn hoog opgeleid, 
verdienen genoeg geld, hebben een rijk 
sociaal leven en wonen in een fijn huis. 
Toch zijn er ook in Bergen nog veel huis-
houdens die niet delen in de welvaart in 
ons land en moeite hebben om rond te 
komen, mensen die niet de mogelijkheden 
hebben om volwaardig aan onze samen-
leving deel te nemen.
De PvdA komt op voor deze mensen! 
Solidariteit, omkijken naar anderen, dat 

vinden wij sociaal. De mate van bescha-
ving van onze samenleving kan immers 
worden afgemeten aan de wijze waarop 
we omgaan met de mensen die het min-
der hebben.
Sociaal is voor de PvdA niet alleen reke-
ning houden met de mensen die nu leven, 
maar ook met toekomstige generaties. 
Duurzaamheid, het versterken van de 
natuur, meer biodiversiteit en het afbou-
wen van het gebruik van fossiele brand-
stoffen, is geen luxe. Het zijn belangrijke 
voorwaarden om onze aarde ook voor 
onze (klein)kinderen leefbaar te houden. 
We staan in Nederland voor belangrijke 
keuzes om ons land eerlijker, socialer 
en duurzamer te maken. De PvdA gaat 
deze keuzes niet uit de weg. Ook in onze 
gemeente kunnen we werken aan een 
fijnere samenleving, waar het welzijn van 
onze inwoners misschien wel belangrijker 

is dan welvaart. Het maken van keuzes, is 
iets wat we graag samen doen met onze 
inwoners. Maar bij participatie moet niet 
alleen een kleine minderheid van onze 
inwoners gehoord worden, maar moe-
ten meer mensen betrokken zijn. Dat is 
democratie. 
In de wereld zijn genoeg landen waar 
geen democratie is en ook in Den Haag 
klinken steeds vaker ondemocratische 
geluiden. We moeten onze democratie 
daarom koesteren en nooit als vanzelf-
sprekend beschouwen.
Als mens, lijsttrekker en raadslid zijn een 
sociale samenleving en een democratisch 
bestuur voor mij de belangrijkste waar-
des. Die waardes zie ik terug bij de PvdA.   
Dus bent u sociaal en democraat: stem 
PvdA! 

Peter van Huissteden

WAAROM VERKIESBAAR?
Wij hoeven zo nodig de politiek niet in; 
Een minderheid kan nooit het land of de 
gemeente besturen…[020]
Een minderheid kan wél de Woorden 
spreken die het bewustzijn wakker 
maken. Want het bewustzijn is er al, dat 
hoeven wij niet te maken.
Jezus was een minderheid van één en 
hij sorteert nog dagelijks effect met zijn 
woorden.

Planeet beschermd = Wij beschermd
Vrijheid … ons geboorterecht.
We wekken elkaar.

Yoga kleding van gerecycled plastic … 
heus?  In de wasmachine slijt dat … en 
spoelt de sloten, rivieren en zeeën in.[021]
Zonne-energie: fantastisch … maar wordt 
het geen tijd de Levens Cyclus Analyse uit 
te rekenen. [022]
De Waarheid doet soms pijn maar wegkij-
ken doet meer pijn, op de lange termijn. 
Bewustzijn weet dat, en ons verstand 
ontkent dat en vlucht.[023]
JLiB is 100% tegen een digitaal biome-
tisch CO2 paspoort. Controle … het is 
niet de weg. Het kan met eco-dividend; 
keer aan zuinig en milieuvriendelijk leven 
het geld uit … en belast niet-duurzaam 
handelen om dat te financieren … geld 
moet rondgaan.[024]
Gezondheid is ons natuurrecht … als 
we het niet verpesten door domheid of 
meedogenloos psychopathisch winst-
bejag. Faciliteer een voorlichtingscen-

trum allopathische medicijnen. Kennis is 
kracht.
Lokale media … laten we samen een sys-
teem bouwen dat we journalisten adop-
teren zodat ze hun hart kunnen volgen en 
niet de subsidiestromen van Bill Gates 
en andere Filantropen … dat maakt alles 
eenzijdig en monotoon … wie wil dat ?
Aan burgers zonder internet zenden wij 
graag onze brochure toe. Bel ons secre-
tariaat 072-5071151 R.. Wisse (nr.8) en M. 
Kuiper (nr.3). (gaarne duidelijk naam en 
adres inspreken op voicemail) Wij zenden 
u onze brochure dan kosteloos toe.
De informatie op deze bladzijde is voorzien 
van rechtstreekse diepkoppelingen naar 
onze website, voor verdere toelichting.
[001] = www.jlib.nl/bron/001
[002] = www.jlib.nl/bron/002

Annemarieke Kok

Ik ben Jan Houtenbos, geboren en geto-
gen in Bergen, “aan het Middenpad”. 
Ik ben dus een echte “Bergenees”, die 
zo’n 40 jaar geleden is verhuisd naar de 
Egmonden. Een baan bij de gemeente 
Egmond en mijn eerste liefde maakten die 
verhuizing tot een logische stap. Er zijn 
maar weinig plekken in onze gemeente 
die mij niet bekend zijn. Dat komt door 
mijn activiteiten in het verleden als vrijwil-

liger bij onder andere de scouting. Maar 
ook door de hobby als vogelteller bij 
Staatsbosbeheer en PWN. 

En nog elke dag geniet ik net als u van de 
prachtige omgeving waarin wij met elkaar 
mogen wonen en recreëren. Ik wandel en 
fiets graag door onze polders, de duinen, 
de bossen en over het strand. Bestuur-
lijk draai ik al een groot aantal jaren mee. 
Van 1990 t/m 1998 als wethouder in de 
toenmalige gemeente Egmond. En vanaf 
2006 t/m 2019 als raadslid/wethouder 
in de gemeente Bergen. Ja, “een grijze 
kop”, maar “krullend”. Nog steeds brui-
send van enthousiasme en energie. En 
graag verkerend midden in de gemeen-
schap. Een betrouwbare persoon die zich 
ook wil inzetten voor de inwoners van 
de gemeente, zowel maatschappelijk als 
bestuurlijk. 

Mijn persoonlijke ambitie is het vertrou-
wen van onze inwoners in de politiek 
terug te krijgen. Dat kan ik niet alleen. 
Maar ik doe dat samen met een aantal 
bevlogen mensen van verschillende poli-
tieke voorkeuren en ervaring op gemeen-
telijk bestuurlijk gebied, aangevuld met 
nieuw elan. Trots dat we samen met een 
tweetal lokale partijen, Behoorlijk Bestuur 
Bergen en Gemeentebelangen, een nieuw 
geluid kunnen laten horen in de nieuwe 
lokale partij met de naam ONS DORP. 

ONS DORP is dienstbaar aan de wensen 
en belangen van de inwoners en onder-
nemers. Kies ook voor het alom gewenste 
nieuwe geluid, kies voor ONS DORP. 
Lijst 8. (Zie ook www.partijonsdorp.nl ). 

Jan Houtenbos

Jezus
leeft

LAAT IEDEREEN VRIJ, 
MAAR NIEMAND VALLEN

KIES SOCIAAL, KIES PVDA 

JEZUS LEEFT

TIJD VOOR EEN NIEUW GELUID
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Karels, 1
R.J. (Ron) (m)
 Egmond aan den Hoef

Swart,  2
J.J.H. (Sjaak) (m)
 Egmond-Binnen

Smook,  3
M.J. (Michel) (m)
 Bergen (NH)

Oudeboon,  4
R.J. (Roel) (m)
 Bergen (NH)

Glas - de Raadt,  5
C.M. (Tanny) (v)
 Egmond aan den Hoef

Damink,  6
L.J. (Leon) (m)
 Egmond-Binnen

Duinmeijer,  7
I.C.G.M. (Irma) (v)
 Egmond aan den Hoef

Eradus - Grevink, 8
M. (Greta) (v)
 Egmond-Binnen

van der Wal,  9
B.H. (Bob) (m)
 Schoorl

Bekkering,  10
E.J. (Erik) (m)
 Bergen (NH)

Buis,  11
M. (Marcel) (m)
 Egmond aan Zee

Bart,  12
J.M.M. (Jorus) (m)
 Egmond-Binnen

van Ham - van der Voort, 13
M.A.M. (Margreth) (v)
 Egmond aan Zee

Swart,  14
J.L. (Janina) (v)
 Egmond-Binnen

Paarlberg - Zonneveld, 15
C.M.A. (Karin) (v)
 Schoorl

Snabilie,  16
H.J. (Hugo) (m)
 Egmond-Binnen

Snijders,  17
C.M. (Marco) (m)
 Egmond aan Zee

Swart - Zentveld, 18
M.E.P. (Monic) (v)
 Egmond-Binnen

Walta,  19
J.A. (Jacco) (m)
 Egmond aan den Hoef

Langeveld,  20
M.F.J. (Michael) (m)
 Egmond-Binnen

Damink,  21
N.R. (Nienke) (v)
 Egmond-Binnen

Slop,  22
A.G.M. (Dries) (m)
 Egmond-Binnen

Koning,  23
R.J. (Rob) (m)
 Egmond-Binnen

Swart,  24
A. (Arend) (m)
 Egmond-Binnen

de Beer,  25
B.J.M. (Blanda) (v)
 Schoorl

Swart,  26
J.C. (Bob) (m)
 Egmond-Binnen

Karels,  27
S (Stijn) (m)
 Egmond aan den Hoef

Groen - Bruschke, 1
S.C. (Solita) (v)
 Egmond aan Zee

Krijtenburg,  2
F. (Froukje) (v)
 Bergen (NH)

Bloemkolk,  3
R.W. (Rob) (m)
 Schoorl

Garcia Hoogland, 4
P. (Philip) (m)
 Schoorl

Braak - van Kasteel, 5
F.C. (Ineke) (v)
 Egmond aan Zee

Reining,  6
M. (Marcel) (m)
 Bergen (NH)

Haans,  7
F.B.P. (Frank) (m)
 Egmond aan den Hoef

Friederichs,  8
L. (Lieke) (v)
 Egmond aan Zee

de Ruijter,  9
A. (Anniek) (v)
 Bergen (NH)

Snaas,  10
A.N. (Aat) (m)
 Schoorl

Jak,  11
G.G.A. (Gerda) (v)
 Egmond aan den Hoef

Vonder,  12
W. (Wytze) (m)
 Bergen (NH)

Naumann,  13
M. (Mareike) (v)
 Bergen (NH)

de Both,  14
N.J. (Nico) (m)
 Egmond aan Zee
Collenteur,  15
E.B. (Ernst) (m)
 Schoorl

Müller,  16
M.J. (Marian) (v)
 Bergen (NH)

Beemster,  17
P. (Piet) (m)
 Egmond-Binnen

van Schutterhoef, 18
J. (Hannie) (v)
 Bergen (NH)

Jonkers,  19
W. (Wilfried) (m)
 Schoorl

de Jongh,  1
M.E. (Meis) (v)
 Bergen (NH)

van den Beld,  2
A.J. (Arend Jan) (m)
 Schoorl

Verwaaijen,  3
L.I.H. (Liselotte) (v)
 Bergen (NH)

van Leijen,  4
C. (Kees) (m)
 Schoorl

Splinter,  5
A.M. (Annabel) (v)
 Egmond-Binnen

van de Pas,  6
R.J.W. (Rob) (m)
 Bergen (NH)

Born,  7
A. (Annemieke) (v)
 Bergen (NH)

van Leeuwarden, 8
F.J.M. (Fred) (m)
 Bergen (NH)

Vink,  9
J.A. (Joost) (m)
 Schoorl

Haarsma,  10
D. (Dirk) (m)
 Bergen (NH)

van Bourgonje,  11
M.L.H. (Martin) (m)
 Schoorl

Houtenbos,  12
S. (Sander) (m)
 Schoorl

Kroon,  13
M.C.F. (Marc) (m)
 Bergen (NH)

Muller,  14
A.A. (Dolly) (v)
 Bergen (NH)

Bot,  15
G.M. (Ger) (m)
 Bergen (NH)

Teunisse,  16
K.C. (Karel) (m)
 Schoorl

Paping,  17
A.M.W. (Annemiek) (v)
 Bergen (NH)

Anema,  18
A. (Annelies) (v)
 Bergen (NH)

Valkering,  1
N.G.M. (Klaas) (m)
 Bergen (NH)

Grooteman,  2
W.A.T. (Wilma) (v)
 Bergen (NH)

Zwart,  3
D. (Danny) (m)
 Egmond aan den Hoef

Ooijevaar,  4
P.K.H.M.M. (Per) (m)
 Bergen (NH)

Kager,  5
G.C.I. (Guda) (v)
 Bergen (NH)

Mekken,  6
J.C. (Johan) (m)
 Schoorl

Kager,  7
P.A. (Paul) (m)
 Egmond aan Zee

van Velzen,  8
T.W. (Theo) (m)
 Egmond-Binnen

Sentveld,  9
E.A.M. (Els) (v)
 Egmond-Binnen

Kruijff,  10
G.J. (Gerard) (m)
 Egmond aan den Hoef

van Egmond,  11
N.P. (Nico) (m)
 Groet

van den Berg,  12
J.H.C. (Chantal) (v)
 Heemstede

Valkering,  13
A.C.M.T. (Anne) (v)
 Bergen (NH)

Korremans,  14
P.M.H. (Paul) (m)
 Schoorl

de Moel,  15
J.A. (Jos) (m)
 Bergen (NH)

Mesu,  16
J. (Jan) (m)
 Egmond aan Zee

Ooijevaar,  17
A.W.M. (Loek) (m)
 Bergen (NH)

Corbee,  18
H.P. (Hans Peter) (m)
 Schoorl

Apeldoorn,  19
J.P.T. (Jan) (m)
 Egmond-Binnen

Weel,  20
N.J.F. (Niek) (m)
 Bergen (NH)

Labree,  21
J.W. (Jan Willem) (m)
 Bergen (NH)

Valkering,  22
G.J.A. (Truus) (v)
 Egmond aan den Hoef

Meijer,  23
J.B.M. (Han) (m)
 Schoorl

Valkering,  24
A.P.M. (Aad) (m)
 Bergen (NH)
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Otto - van der Ende, 1
A.J.M. (Alexandra) (v)
 Schoorl

van der Kaaij,  2
K.A. (Klaas) (m)
 Bergen (NH)

Pouw,  3
M.S. (Machiel) (m)
 Bergen (NH)

de Lange,  4
P. (Peter) (m)
 Egmond-Binnen

Snijder,  5
J.A. (Jan) (m)
 Egmond aan Zee

van der Stap,  6
J.M. (Anita) (v)
 Schoorl

Greve,  7
R.P. (Richard) (m)
 Bergen (NH)

de Ruiter,  8
A.M. (Anja) (v)
 Bergen (NH)

van Hall,  9
L. (Lars) (m)
 Bergen (NH)

van Buijtenen - Jetten, 10
J.M. (Anke) (v)
 Bergen (NH)

van Huissteden,  1
A.P. (Peter) (m)
 Bergen (NH)

Hendriks,  2
J.M. (Johanne) (v)
 Schoorl

Keijsper,  3
J.J. (Jan) (m)
 Bergen (NH)

Mier,  4
N.E. (Nienke) (v)
 Bergen (NH)

Buscher,  5
H. (Hélène) (v)
 Bergen (NH)

Burgering,  6
H.C. (Harry) (m)
 Bergen (NH)

van Geldorp,  7
S.J.P. (Simon) (m)
 Bergen (NH)

Kindt,  8
A.K. (Karin) (v)
 Egmond aan Zee

Stet,  9
J.G.M. (Jan) (m)
 Schoorl

Terpstra,  10
J.J. (Jaap) (m)
 Bergen (NH)

Stomps,  11
J.P. (Jan) (m)
 Bergen (N

Kok,  1
A.
 Schoorl

Wijmans,  2
U.
 Egmond aan den Hoef

Kuiper,  3
T.R.M.
 Egmond aan den Hoef

Borst,  4
H.J.
 Schoorl

Twigt,  5
F.J.
 Bergen (NH)

Verhoeff,  6
J.
 Bergen (NH)

Weishaupt,  7
F.R.
 Egmond aan den Hoef

Wisse,  8
R.V.
 Egmond aan den Hoef

Klerks,  9
M.
 Alkmaar

Houtenbos,  1
J.J.A.S. (Jan) (m)
 Egmond aan den Hoef

van Kranenburg, 2
M.J. (Marièlla) (v)
 Bergen (NH)

Bruin,  3
J.G. (Koos) (m)
 Schoorl

van den Busken, 4
M.J.H. (Michiel) (m)
 Bergen (NH)

Burgering,  5
R.G.M. (Robert) (m)
 Bergen (NH)

Schilder,  6
J.P.M. (Ko) (m)
 Bergen (NH)

Hoogendonk,  7
L.M. (Laura) (v)
 Bergen (NH)

Noordhoff,  8
T.T. (Tristan) (m)
 Bergen (NH)

van Velthoven,  9
Y.M. (Yentl) (v)
 Bergen (NH)

Karel,  10
M.J.L. (Martin) (m)
 Bergen (NH)

Kraakman,  11
C.J.N. (Cor) (m)
 Egmond aan den Hoef

Haring,  12
M.M.G. (Merel) (v)
 Bergen (NH)

Lansdaal,  13
J.J.F.D.A. (Jean-Paul) (m)
 Bergen (NH)

Pepping,  14
J.L.M. (Jan) (m)
 Egmond aan den Hoef

Heusij,  15
M. (Michel) (m)
 Bergen (NH)

Borst,  16
H.A.J. (Henk) (m)
 Bergen (NH)



Stembureaus in de gemeente Bergen 

Waar vindt u de stembureaus? 

Gemeente Bergen telt achttien stembu-
reaus, verspreid over de gemeente. Alle 
stembureaus zijn rollator- en rolstoeltoe-
gankelijk. U kunt in ieder stembureau in 

de gemeente Bergen uw stem uitbrengen. 
U hoeft dus niet per se in het stembureau 
dat op uw stempas staat te stemmen. 
Liever op maandag 14 en dinsdag 15 

maart stemmen? Dat kan! Maar dan zijn 
niet alle stembureaus open. Welk stem-
bureau wanneer open is, ziet u in onder-
staand overzicht. 

De stembureaus zijn geopend van ’s 
morgens 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 
uur. Vergeet u niet uw identiteitsbewijs en 
stempas mee te nemen? 

 't Oude Raethuys maandag/dinsdag
Raadhuisstraat 2, 1861 KS Bergen (NH)

 1 Europahal
Molenweidtje 3, 1862 BC Bergen (NH)

 5 Tent voormalig T&O buurthuis 
Jaap Weijandweg ingang tussen 26 en 28, 
Bergen (NH)

 9 Dorpscentrum De Blinkerd
Heereweg 150, 1871 EM Schoorl

 13 Dorpshuis De Schulp
Visweg 45, 1935 EB Egmond-Binnen

 17 Hotel Zuiderduin
Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan Zee

 De Blinkerd maandag/dinsdag 
Heereweg 150,1871 EM Schoorl

 2 Tent bij Frankenstate
Lindenlaan 52,1861 HD Bergen (NH)

 6 Tent bij De Marke
Saenehof 1. 1862 JA Bergen (NH)

 10 Gymzaal Gruttoweg
Gruttoweg 4, 1873 JC Groet

 14 Boswaidschool 
Guyotte van IJsselsteinlaan 34, 
1934 GN Egmond aan den Hoef

 18 Sporthal De Watertoren
Watertorenweg 36, 
1931 BA Egmond aan Zee

 Hotel Zuiderduin maandag/dinsdag 
Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan Zee

 3 't Oude Raethuys
Raadhuisstraat 2, 1861 KS Bergen (NH)

 7 Hotel Victoria
Zeeweg 33, 1865 AB Bergen aan Zee

 11 SBB Schoorlse Duinen
Oorsprongweg 1, 1871 HA Schoorl

 15 Dorpshuis Hanswijk 
Hanswijk 1, 
1934 CP Egmond aan den Hoef

 4 Gymzaal Jan Hogervorst
Maesdammerlaan 4, 1861 LN Bergen (NH)

 8 Hotel Merlet
Duinweg 15, 1871 ACSchoorl

 12 Abdijwinkel
Vennewatersweg 27 A, 
1935 AR Egmond-Binnen

 16 O.K. Verenigingsgebouw
Julianastraat 5, 
1931 CA Egmond aan Zee

MAANDAG 14 MAART 2022 EN DINSDAG 15 MAART 2022 KUNT U IN DRIE STEMBUREAUS TERECHT:

WOENSDAG 16 MAART 2022 KUNT U IN ALLE STEMBUREAUS TERECHT: 



Contactgegevens 
partijen

Uitnodiging uitslagenavond 
16 maart, Ruïnekerk in Bergen 

KIES LOKAAL

W: www.kieslokaal.nl 
E: info@kieslokaal.nl 
T: 06 - 22424944

GROENLINKS

W:  https://bergen.groenlinks.nl
E:  bergen@groenlinks.nl

VVD

W: bergen.vvd.nl
E: info@bergen.vvd.nl
T: 06 - 14996148

CDA

W: CDAbergen.nl
E: fractie@cdabergen.nl 

D66 BERGEN 

W: D66.nl/bergen/
E: D66bergen@gmail.com
T. 06 - 83010040

PVDA

W: bergen.pvda.nl 
E: jan.keijsper@icloud.com

JEZUS LEEFT

W: jlib.nl
E: jezus.leeft.in.bergen@jlib.nl
T: 072 – 5071151

ONS DORP 

W: partijonsdorp.nl
E: info@partijonsdorp.nl
M:  0622407280

WEET U NOG NIET OP WIE U GAAT STEMMEN? 

Gebruik de stemhulp Kieskompas
Het Kieskompas vindt u via de website bergen.kieskompas.nl en kan u helpen met 
het maken van een keuze. In iets meer dan  30 stellingen helpt deze stemhulp u 
door de standpunten van de partijen heen. Het Kieskompas is een samenwerking 
tussen de makers van de stemhulp, de griffie van de gemeente Bergen en de 8 
politieke partijen. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. 

Vindt u de politiek best moeilijk? Dan kunt u gebruikmaken van het Kieskompas 
met Steffie. Dit wordt eenvoudig aangegeven op het eerste scherm.  Het is een 
stemhulp en kan helpen om een keuze te maken. Net als het volgen van debatten, 
erover praten met familie en vrienden en het lezen van de partijprogramma’s. 

 KIESKOMPAS 

Ga naar bergen.kieskompas.nl 

Hoe gaat de nieuwe gemeenteraad eruit 
zien? Waar gaan de meeste stemmen 
naartoe? U kunt dit volgen tijdens de uit-
slagenavond op 16 maart. U bent hiervoor 
van harte welkom in de Ruïnekerk in Ber-
gen. De kerk is geopend vanaf 21.30 uur. 
Vanaf ongeveer 22 uur worden de eerste 
uitslagen verwacht. 

In de loop van de avond wordt stap voor 
stap duidelijk hoe er in de diverse kernen 
gestemd is en wat dit betekent voor de 

nieuwe gemeenteraad. Tijdens de avond 
zijn de lijsttrekkers aanwezig en leden van 
de verschillende partijen. En natuurlijk 
de burgemeester en de wethouders. De 
avond wordt op interactief geleid door 
gesprekleidster Monique Ooms. 

U kunt ook thuis live meekijken. RTV80 
zendt de avond live uit of u kunt via You-
Tube meekijken. De link hiervoor kunt u 
vinden via bergen-nh/verkiezingen.   

Corona-veilig stemmen
U kunt tijdens de komende verkiezingen 
op meer dagen uw stem uitbrengen. De 
overheid heeft dat besloten. Zo spreiden 
we de drukte in de stembureaus (nog) 
beter. Gelukkig zijn de coronamaatregelen 
vanaf 25 februari behoorlijk versoepeld. 
Maar toch blijven we graag voorzichtig.

Daarom vragen wij u als kiezer om hieraan 
bij te dragen. 

 KORT VOORDAT U GAAT STEMMEN

Heeft u klachten die passen bij het 

coronavirus? Blijf thuis en laat u testen. 
Een andere kiezer kan voor u gaan stem-
men. Dat kan door de achterkant van uw 
stempas in te vullen. Geef uw stempas en 
een kopie van uw identiteitsbewijs mee 
aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

 IN HET STEMLOKAAL

Komt u stemmen in het stemlokaal? Geef 
elkaar de ruimte en houd afstand. Wij 
richten de stemlokalen zo in dat dit ook 
mogelijk is. 



Waar gaan de politieke partijen voor? 

BESTUUR EN DEMOCRATIE
Denken en handelen vanuit de gedachte dat ‘wij’ het 
samen moeten doen. Handelen vanuit de visie dat 
het bestuur in dienst staat van de inwoners en niet 
andersom. Participatie als volwaardig onderdeel van 
besluitvorming laten meewegen. Op de website ikdenk-
meeoverbergen.nl een link om initiatieven en ideeën te 
delen. Geen bestuurlijke fusie. Gemeente Bergen blijft 
zelfstandig.

VEILIGHEID 
Een veilige leef- en verblijfsomgeving. Zo nodig met extra 
inzet beveiliging en/of camera’s. Veilige fietsroutes naar 
scholen en sport. Onderzoeken hoe vrijwilligers voor 
de brandweer te werven. Op plekken met regelmatige 
overlast (tijdelijk) plaatsen van camera’s. O.a. politie (en 
gemeente) dichter bij de inwoners d.m.v. spreekuren in 
centrale accommodaties.

VERKEER EN VERVOER 
Een doelmatig verkeersplan voor ieder dorp. Kort parke-
ren zones inrichten. Beperken van overlast door (sluip)
verkeer in Egmond-Binnen (A9). Realiseren van transferia 
om de parkeerdruk in de dorpen te verminderen. Vol-
doende en veilige voorzieningen voor ’fietsparkeren’.

ECONOMIE 
Riool- en afvalstoffenheffing inzetten op geen stijging. 
OZB-percentage, zo nodig, naar beneden bijstellen. 
Genomen besluiten ten uitvoer brengen.  
O.a. voetballocatie Egmond, tweede fietspad Eeuwige-
laan, meer voorzieningen voor campers. Mogelijkheid 
voor kleinschalige kampeerterreinen. Ondersteuning 
duurzame initiatieven op ondernemersgebied. Promotie-
programma kunst, cultuur, erfgoed, ontwikkelen.

ONDERWIJS 
Elk dorp een basisschool. Ondersteuning van zwem-, 
sport- en muziekonderwijs. Liefst door vakleerkrach-
ten. Faciliteren onderwijs in o.a. lokale geschiedenis en 
cultuur door lokale deskundigen/ instanties/verenigingen. 
Investeren in een gezonde leeromgeving.

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 
Faciliteiten mountainbikers Hargen/Camperduin creëren/
samenwerking met ondernemers. Een gezonde leefstijl, 
samenwerken gemeente/scholen/ sportverenigingen, 
sportpaspoort. Ambitie Kranenburgh ondersteunen 
zelfredzaam te zijn, derhalve geen aanvullende subsidies. 
Culturele subsidies, leidraad voor verdeling is aantal 
inwoners per dorp/kern. Onderzoek haalbaarheid open-
bare toiletten. Waardevol toerisme: kwaliteit in plaats van 
kwantiteit. Initiatieven voor “slecht weer” voorzieningen 
ondersteunen.

ZORG 
Voorkomen wachtlijsten jeugdzorg dus investeren in 
jongeren door preventie/ondersteuning. Middelen voor 
zorg aan vereenzaamde en/of demente ouderen. Meld-
punt voor mensen die ‘net buiten de boot’ vallen voor 
ondersteuning en begeleiding. Ondersteuning vrijwilligers 
en mantelzorgers. Zo nodig ondersteunen buurtbus. 
Aandacht/coaching voor gezonde levensstijl (vooral voe-
ding). Gezondheidscentra, samenwerking organisaties 
werkzaam in en voor de gemeente Bergen.

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Volksgezondheid: zie zorg. Milieu: geen plaatsing wind-
molens in de binnenduinrand. Ondersteuning gemeente 
bij verduurzaming woning/erf.
Initiatieven inwoners m.b.t. duurzaamheid betrekken bij 
ontwikkelingen.
Gewasbestrijding volgens landelijke normen. Bevorde-
ren gebruik biologische bestrijdingsmiddelen. Plaatsing 
zonnepanelen zoveel mogelijk op daken. Deelname 
belangengroepen geluidsoverlast o.a. vliegverkeer.
Ledigen GFT bak wijzigen van drie naar twee weken.

BOUWEN EN WONEN
Inzetten op zoveel mogelijk huurwoningen sociaal en 
middenhuur. Waar mogelijk voor ‘eigen inwoners’. O.a. 
25% toewijzen binnen de gemeente. Passend beleid 
maken voorrang brandweervrijwilligers en reddingsbri-
gade.
(Tijdelijk) wonen bedrijventerreinen mogelijk maken. 
Andere woonvormen en initiatieven vanuit inwoners een 
plek geven. Inzetten op woningbouw boven bouwen voor 
toerisme.

BESTUUR EN DEMOCRATIE
Een goed bestuur stelt het publieke belang voorop en 
is open. We willen inwoners ook na 16 maart een stem 
geven. Bij projecten moet eerst gesproken worden 
met inwoners. Daarop bepaalt de gemeenteraad de 
voorwaarden en daarna pas komt een projectontwikke-
laar in beeld. Dit zorgt voor harmonie en versnelling in 
projecten. 

VEILIGHEID
We zetten in op preventie. Alcohol, drugs en toenemend 
wapenbezit onder jongeren bedreigen onze veiligheid. 
Én de toekomst van veel jongeren. Het succesvolle 
IJslandse model is onze inspiratiebron om dit probleem 
bij de basis aan te pakken. Dat vraagt een intensieve 
samenwerking tussen partijen op het gebied van o.a. 
sport, cultuur, onderwijs en werk. 

VERKEER EN VERVOER
Maximum snelheid van 30 km/uur in de dorpen. Ook op 
doorgaande wegen zonder apart fietspad. Stimulering 
van elektrisch rijden en gebruik van deelauto’s. Meer 
ruimte voor fietsers en wandelaars; autovrije straten en 
pleinen in dorpskernen. Aanleg overdekte fietsenstallin-
gen. Grote openbare parkeerplaatsen langs de randen 
van de dorpen met OV opstappunt. 

ECONOMIE
GroenLinks staat voor een duurzame economie. Inno-
vatieve lokale kleinbedrijven en traditioneel gemaakte 
producten en ambachten steunen wij. Toerisme gaan we 
vergroenen en verduurzamen. We stimuleren kleinscha-
lige accommodaties en spreiden het toerisme meer over 
de seizoenen. We willen geen nieuwe recreatieparken en 
een gezonde balans tussen wonen en recreëren. 

ONDERWIJS 
We willen minimaal één school in ieder dorp -de drie 
Egmonden, Bergen, Schoorl en Groet met Camperduin. 
We koesteren en beschermen historische leer- en ont-
dekkingsplekken zoals musea, collecties en archieven 
(bijv. Huys Egmont, Sterkenhuis en Wunderkammer 
Nicolaes Witsen). Het aanbod natuurlessen over de 
geschiedenis van ons bijzondere landschap gaan we 
verbreden en toekomstgericht maken. 

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
We willen de verscheidenheid aan cultuurmakers en kun-
stenaars vergroten. Bijvoorbeeld door een basisinkomen 
voor startende kunstenaars. Sport en recreatie zijn voor 
jong en oud: beweegtoestellen in de openbare ruimte; 
vitale sportclubs toegankelijk voor alle kinderen, jongeren 
en mensen met een smalle beurs; meer wandel- en fiets-
paden. We koesteren de Schoorlse bossen. 

ZORG
Bij elke zorgvraag staat de menselijke maat voorop. 
Iedereen kan de zorgaanbieder kiezen die zij/hij nodig 
heeft. Er moet één loket met zorgprofessionals komen 
voor de Jeugdzorg waar sociale wijkteams en inwoners 
terecht kunnen. Wij stimuleren kleinschalige zorgbe-
drijven met dagbestedingsplekken. Voor kwetsbare inwo-
ners willen we een pilot starten met een basisinkomen. 

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Op scholen meer aandacht voor gezonde voeding. In 
de les en ook in de kantine. Sport en bewegen voor 
jong en oud toegankelijk maken. We willen een rookvrije 
gemeente en ontmoedigen alcohol- en drugsgebruik. 
CO2 uitstoot verminderen we door schone energie, kli-
maat neutrale bouw en elektrisch vervoer. We stimuleren 
natuur inclusieve landbouw om stikstof te verminderen. 

BOUWEN EN WONEN
Een thuis voor mens én dier. Geen grootschalige woning-
bouw in onze buitengebieden. Bij nieuwbouw willen 
we minimaal 80% betaalbare woningen, waarvan 50% 
sociale huurwoningen. Deze woningen worden eerlijke 
verdeeld en bewoond. Kleinschalige woongemeenschap-
pen die ontmoeting en zorg stimuleren juichen we toe. 
Natuur inclusief en circulair bouwen is onze norm. 

BESTUUR EN DEMOCRATIE
De VVD staat voor een kleine overheid en een actieve 
samenleving die haar verantwoordelijkheid neemt. Dit 
kan alleen als inwoners en overheid nauw samenwerken. 
Daarvoor maken we afspraken en werken we uit vertrou-
wen. Het nieuwe participatiebeleid is daarbij leidend. 

VEILIGHEID
Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Daar moet je voor blij-
ven werken. Inzetten op preventie en gedrag enerzijds en 
anderzijds hard optreden als onze veiligheid en vrijheid in 
het geding zijn. 
De VVD wil de samenleving weerbaarder maken. Daar-
mee ondervangen we: geweld onder jongeren; digitale 
criminaliteit, ondermijning in de horeca, drugsproblema-
tiek op scholen. 

VERKEER EN VERVOER.
De auto is noodzakelijk voor veel inwoners en toeristen 
om elkaar te zien of boodschappen te doen. Parkeren 
moet gemakkelijk en goedkoop zijn. 
De VVD is voor een digitale vergunning die geldig is in de 
gehele gemeente. Bij het digitaal parkeren willen we wel 
overgangsperiode om eraan te wennen. 

ECONOMIE
Lage belastingen is essentieel voor de VVD. Daar-
naast steunen wij ondernemers. De VVD is ook daarom 
voor een minimum aan regels om maximaal te kunnen 
ondernemen. De VVD staat voor verruiming van het 
terrassenbeleid. Daarnaast maken wij ons hard voor 
bedrijfsverzamelgebouwen of bijvoorbeeld herenboeren 
ter ondersteuning van nieuwe industrie. 

ONDERWIJS
Op school begint de toekomst van onze nieuwe genera-
tie. De VVD steunt de recente investeringen in Bergense 
scholen. Lokale onderwijsprogramma’s die de identiteit 
van onze dorpen versterkt worden aangemoedigd. 
Daarnaast mogen scholen met minder regels werken en 
steunen we jongeren die bijvoorbeeld door Corona hun 
plek niet vinden in de samenleving. 

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Sporten en bewegen komt ons leven ten goede. De VVD 
is altijd voor investeringen die ons verenigingsleven ten 
goede komt.
De VVD wil daarom meer sport mogelijkheden, zowel 
binnen als in de openbare ruimte. Denk aan fitness 
mogelijkheden, mountainbike parcours, watersporten, 
wandelroutes, skate en/of skateparken.
Cultuur en erfgoed maken onze identiteit, geven inspira-
tie en leiden tot recreatie. Dit wil de VVD versterken door 
initiatieven op dit gebied te stimuleren en (digitale) ont-
moetingsplaatsen te creëren waar kunsten samenkomen. 
Erfgoed behouden we op een eigentijdse manier door te 
denken in wat er wel kan in plaats van niet.
Onze economie draait op toerisme en maakt onze dor-
pen gezellig. Als VVD zetten we ons in voor meer kwali-
teit, niet nog meer vakantieparken. De toegangswegen 
worden verbeterd zodat recreanten langer blijven. Alles 
natuurlijk wel in balans met de natuurlijke omgeving.

ZORG
Wij wonen in de vergrijsde gemeente van Nederland. 
De VVD wil laten zien dat je nergens liever oud wordt 
dan hier. Kwaliteit staat centraal. De (jeugd)zorg moet 
daarom anders worden ingericht. Samenwerken tussen 
alle partners is cruciaal. Ook investeren we in dorpshui-
zen van de toekomst. Plekken waar generaties elkaar op 
eigentijdse wijze ontmoeten. 

DUURZAAMHEID
We dromen niet groen, we doen groen. VVD maakt 
duurzaamheid concreet. Zoals het overdekken van het 
parkeerterreinen met zonnepanelen, het terugbrengen 
van duinrellen, duurzame woningbouwontwikkelingen, 
het aanmoedigen van groen ondernemen of het behoud 
van monumentale bomen en de Schoorlse bossen. De 
natuur stellen we centraal bij alle ontwikkelingen. 

BOUWEN EN WONEN
Onze dorpen zijn uniek. Dat wil de VVD vasthouden. De 
dorpse schaal, groen, innovatieve architectuur en klein-
schalige bouwprojecten als knarrenhofjes en tiny houses 
zijn uitgangspunten. Het doel daarbij is doorstroming 
op de woningmarkt. Daarom wordt er gebouwd naar 
behoefte met een focus op middeldure woningen en 
huurcontracten voor jongeren. 

BESTUUR EN DEMOCRATIE
Het CDA wil rust brengen in een gemeente die politiek te 
lang met zichzelf bezig was met als resultaat een over-
heid die weer werkt voor haar inwoners. Daar hoort bij 
dat de politiek in gesprek met haar inwoners problemen 
oplost en samen werkt aan een betrouwbare en dienst-
bare gemeentelijke overheid. 

VEILIGHEID
Het CDA wil rust brengen op straat met als resultaat 
veiligere straten en buurten. Daarom willen wij in elke 
wijk een wijkagent, maar ook betere verlichting en een 
aanpak voor drugsoverlast die werkt. 

VERKEER EN VERVOER
Het CDA wil rust brengen in het verkeer met als resultaat 
minder sluipverkeer en meer parkeerplaatsen. Daar hoort 
bij dat we weer papieren parkeervergunningen uitgeven 
aan iedereen die deze wil, maar ook zorgen dat ieder 
dorp een werkende busverbinding heeft. 

ECONOMIE
Het CDA wil rust brengen in de moeilijke situatie waarin 
ondernemers zich na corona bevinden met  als resultaat 
ondernemers die sterker uit de crisis komen. Daar bij 
past het continueren van steunmaatregelen en maatwerk 
voor de ondernemers die tussen wal en schip dreigen te 
vallen. 

ONDERWIJS
Het CDA wil rust brengen in het leven van mensen die 
het financieel zwaarder hebben met als resultaat dat 
iedereen mee kan doen aan onze samenleving.  Dat 
begint met goed onderwijs voor allen en daar hoort bij 
dat we, vooral voor kinderen, sport en cultuurvoorzienin-
gen gratis beschikbaar stellen. 

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Het CDA wil rust brengen in onze dorpen met als resul-
taat het behoud van basisvoorzieningen en een levendig 
gemeenschapsleven. Concreet betekent dit minimaal een 
school, een huisarts en een supermarkt in elk dorp. Maar 
ook investeren in dorpshuizen als De Schulp en sportver-
enigingen zoals Duinrand S. 
Het CDA wil rust brengen in een gemeente waar toerisme 
steeds meer de overhand krijgt met als resultaat leefbare 
wijken. Daar past bij dat de het toerisme niet nog verder 
laten groeien en er geen recreatieparken en tweede 
woningen meer bij komen.

ZORG
Het CDA wil rust brengen in de zorg, met als resultaat 
meer handen aan het bed en vooral ondersteuning van 
die mensen die dit het hardste nodig hebben. Daarbij 
hoort dat we niet bezuinigen op de (ouderen)zorg en dat 
we in 4 jaar het aantal kinderen dat in armoede opgroeit 
halveren. 

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Het CDA wil rust brengen in klimaatplannen met als 
resultaat maatregelen die voor iedereen haalbaar en 
betaalbaar zijn. Dure verduurzamingsplannen passen 
daar niet bij, daarom kiezen wij ervoor juist mensen met 
een kleine beurs te steunen bij verduurzaming van hun 
woning. 

BOUWEN EN WONEN
Het CDA wil rust brengen op de woningmarkt met als 
resultaat meer betaalbare woningen die we met voorrang 
aan onze inwoners toewijzen. Daar hoort bij dat we 
sneller gaan bouwen en actief beleggers tegen gaan die 
woningen opkopen in onze gemeente om als tweede 
woning te gebruiken. 

MENSELIJK, EERLIJK EN  
DUURZAAM

ZEGGEN WAT JE DOET EN  
DOEN WAT JE ZEGT

VERANTWOORDELIJK,  
VERTROUWD, DICHTBIJ, VVD 

RUST EN RESULTAAT



Jezus
leeft

Waar gaan de politieke partijen voor? 

BESTUUR EN DEMOCRATIE
Als landelijke partij met een sterke vertegenwoordiging 
in alle regiogemeenten, zijn wij in staat om breder te 
agenderen dan alleen in de eigen gemeente. Wij willen 
burgerparticipatie op een transparante manier, waarbij 
de beïnvloedingsmogelijkheden door inwoners van tevo-
ren voor alle betrokkenen helder zijn. Integer en goed 
bestuur wars van belangenverstrengeling en cliëntalisme 
staat hierbij voorop.

VEILIGHEID
In sociale cohesie ligt de basis voor veiligheid in de wijk. 
Wanneer mensen zich onveilig voelen in hun woonom-
geving kan gezamenlijk met de omwonenden en de wijk-
agent gekeken worden welke oplossingen in de publieke 
ruimte mogelijk zijn en wat de bewoners zelf kunnen 
doen. Daarnaast moet gebruik gemaakt kunnen worden 
van mediation om juridische inzet te voorkomen.

VERKEER EN VERVOER
D66 is blij met de vele bezoekers die onze mooie 
gemeente aandoen, maar vindt dat de balans niet mag 
doorslaan, met onveiligheid en overlast voor onze eigen 
inwoners tot gevolg. Ook hier zoeken wij naar duurzame 
oplossingen, zoals meer dertig kilometer zones en nauwe 
samenwerking binnen de regio om openbaar vervoer 
levensvatbaar te houden.

ECONOMIE
D66 ziet het grote belang van regionale samenwerking 
als het gaat om het op peil houden van werkgelegenheid 
en de aanwezigheid van goede opleidingsmogelijkheden 
voor onze jeugd. We stimuleren innovatie en onderne-
merschap door de creatie van flexplekken en co-werk-
plekken in bruikbare gebouwen in onze gemeente.

ONDERWIJS
Een rijke schooldag voor ieder kind (onderwijs, opvang, 
sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding 
op één locatie voor alle leerlingen) en voorkomen van 
kansenongelijkheid, is een landelijk credo van D66, maar 
wij zien dat lokaal dit moet worden gefaciliteerd door de 
gemeente.

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Een bovengemiddeld aantal inwoners van de gemeente 
Bergen is lid van de sport- en cultuurverenigingen. D66 
wil de vrijwilligers die dit mogelijk maken graag verder 
faciliteren in het creëren van de meer sociale binding met 
deze organisaties. Zij dragen significant bij aan het gees-
telijk & fysiek welzijn van onze inwoners.

ZORG
D66 wil ruimte maken voor het noodzakelijk aantal 
woning-initiatieven die passen bij de toekomstige zorg- 
en ondersteuningsbehoefte van onze inwoners. Daar-
naast vindt D66 het verder versterken van de wijkteams 
bij het integraal ondersteunen van gezinnen met een 
hulpvraag belangrijk, maar ook het beter toegankelijk 
maken van onze gemeente voor mensen met een rolstoel 
of rollator.

VOLKSGEZONDHEID & MILIEU
D66 moedigt groenonderhoud door inwoners (financieel) 
aan via de wijk- en dorpsverenigingen en wil inwoners 
ondersteunen bij de vergroening van de tuinen en ver-
duurzaming van hun huizen. Maar D66 wil ook nauwer 
samenwerken met instanties als het Hoogheemraad-
schap en de provincie om te zoeken naar gecombi-
neerde oplossingen in de strijd om de vierkante meters in 
het buitengebied.

BOUWEN EN WONEN
D66 staat voor het bevorderen van doorstroming door 
seniorenwoningen in de kernen te realiseren, dichtbij 
winkels zodat ouderen worden verleid hun grotere wonin-
gen te verlaten voor jonge gezinnen. Maar D66 staat ook 
voor het bouwen van woningen; met een goede verdeling 
van sociale en - middenhuur en goedkope en -midden-
koop waarbij onze voorkeur uitgaat naar locaties binnen 
de kernen.

BESTUUR EN DEMOCRATIE
De PvdA wil:
-  een breed gedragen raadsprogramma dat bijdraagt aan 

meer draagvlak en een beter bestuur;
-  geen bestuurlijke BUCH-fusie om uit de huidige proble-

men te komen;
-   jongeren meer betrekken bij de politieke besluitvor-

ming;
-  goede participatie van inwoners en transparante 

besluitvorming en is tegen belangenverstrengeling.

VEILIGHEID
De PvdA wil:
-  drugs- en criminaliteitsoverlast aanpakken en wijkbe-

woners beter informeren en betrekken bij de aanpak in 
hun buurt;

-  veiligheid en leefbaarheid in de dorpscentra overeind 
houden door een levendig winkelaanbod;

-  veilig (autovrij) verblijfsgebied rondom de Ruïnekerk;
-  veilige en comfortabele fietsroutes en wandelroutes 

zonder obstakels naar winkels en voorzieningen.

VERKEER EN VERVOER
De PvdA wil:
-  gratis parkeren in centrum Schoorl in de winter;
-  op korte termijn een tweede fietspad langs de Eeuwi-

gelaan;
-  de verkeershinder in oude kern Egmond aan de Hoef 

oplossen;
-  lang-parkeren buiten de bebouwde kom stimuleren met 

goede verbindingen naar strand en de kernen (gratis 
busvervoer);

-  fietsgebruik bevorderen door veiligere en comfortabe-
lere fietsroutes tussen de kernen.

ECONOMIE
De PvdA wil:
-  een breed winkelaanbod, behoud middenstand in de 

kernen, lokaal kopen stimuleren en slimme distributie 
met elektrisch vervoer ondersteunen;

-  samenwerking tussen horeca, middenstand en 
gemeente zodat de levendigheid en werkgelegenheid 
op hoog niveau blijven;

-  meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst bij de gemeente en lokale ondernemers stimule-
ren dat ook te doen.

ONDERWIJS
De PvdA wil:
-  dat iedereen meetelt en meedoet; dus gelijke-kansen 

onderwijs voor ieder kind en in elk dorp een basis-
school;

-  jongeren en startende gezinnen aantrekken om ook in 
de toekomst de scholen open te kunnen houden;

-  dat bibliotheken openblijven omdat die een belangrijke 
rol spelen in de ontwikkeling van jong en oud. 

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
De PvdA wil:
-  dat iedereen kan meedoen aan sport en cultuur: een 

‘Duinstreekpas’ voor huishoudens met een kleine 
beurs;

-  speelterreintjes in de woonwijken die kinderen uitdagen 
om te bewegen;

-  vaart maken met fusielocatie voetbalverenigingen 
Egmonden;

-  dat evenementen altijd in het belang van onze inwoners 
en middenstand zijn;

-  samenwerking musea versterken en gezamenlijk 
gebruik maken van de regionale aantrekkingskracht van 
Kranenburg.

ZORG
De PvdA wil:
-  een actieve aanpak van verborgen eenzaamheid;
-  meer passende huisvesting voor senioren, bijv. gelijk-

vloerse appartementen of Knarrenhofjes in de kernen 
van onze gemeente;

-  extra ondersteuning vrijwilligers & mantelzorgers;
-  dat het gezin centraal staat bij jeugdzorg en jeugdhulp;
-  verbetering en aanpassing van de beschikbaarheid en 

bereikbaarheid van de Sociale Teams.

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
De PvdA wil:
-  minder schuld, minder stress, gerichte hulp bij proble-

men met instanties;
-  minder overlast door nachtvluchten Schiphol;
-   het gebruik van zonnepanelen op daken en parkeer-

plaatsen maximaal stimuleren;
-  subsidies voor verduurzaming eigen woning moeten 

gaan naar inwoners met een bescheiden inkomen of 
klein pensioen;

-  energiescans gratis beschikbaar, tegelwippen stimule-
ren voor groenere tuinen en laadpalen beschikbaar voor 
iedereen.

BOUWEN EN WONEN
-  De PvdA wil: betaalbare woningen bouwen: minimaal 

50% sociale huur en koop bij nieuwbouw;
-  maximale voorrang voor eigen inwoners bij nieuwbouw;
-  het splitsen van grote woningen makkelijker maken;
-   leegstaande gebouwen opsporen en bestemmen voor 

startersappartementen;
-  permanent wonen in recreatiewoningen maximaal 

mogelijk maken;
-  1-persoons-appartementen in de kernen bouwen;
-  doorstroming op gang brengen door de juiste huizen te 

bouwen voor ouderen en jongeren.

BESTUUR EN DEMOCRATIE 
Corona laat zien dat de Top-down organisatie ten einde 
loopt. De nieuwe tijd vraagt om organisatiestructuren van 
beneden naar boven. [010]
Vastleggen "mensenrechten" voor dieren én voor bomen! 
Men mag een boom geen pijn doen zonder zwaarwe-
gende noodzaak. [009]

VEILIGHEID 
Het voelt niet veilig als de farmaceutische industrie en 
het World Economic Forum mogen bepalen hoe wij 
leven.
Wij staan voor regionale zelfbeschikking. We doen het 
met elkaar. [011]
Mensen zijn lief. [016] Dát verschaft veiligheid, en niet de 
overheid.

VERKEER EN VERVOER
Kleinschalige en regionale nutsvoorzieningen. Onderzoek 
naar energiebronnen naast zon- en wind energie. Échte 
duurzaamheid. [006]
Lokaal/regionaal internet. Giganten als Google en Apple 
hebben veel te veel macht. [012]

ECONOMIE
Wij willen de lokale economie stimuleren door afschaf-
fing van _ALLE_ toegangsregels (3G, 2G, 1G en alle 
variaties). Ze sorteren geen nuttig effect, werken zelfs 
averechts, en ze zijn oneerlijk [002].
Europa uit de NATO, NL uit EU, Bergen uit NL en zelf-
standig verder als federatie van souvereine gemeenten 
[015]. Eigen munten.

ONDERWIJS
Onderwijs niet langer zien als ‘kweekvijver voor de 
arbeidsmarkt’. Ontwikkeling van aangeboren talent 
voorop. Van leerplicht naar -recht(!). Het hoogste wat je 
kunt worden is Jezelf. [005]  Bij twijfel: luister naar je hart, 
dat klopt altijd. [014]

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Meer accent op activiteiten voor jongeren (12- 21 jaar). 
Met een verbindend element en in overleg met de jonge-
ren, want de eenzaamheid in deze groep is gigantisch en 
schrijnend. [004]

ZORG 
Natuurlijk immuunsysteem vormt goede waarborg tegen 
corona. Tekort aan vitamine D etc. kan echter 't verzwak-
ken en dán kan Corona lelijk uitpakken.  Gelukkig bestaat 
er zeer goede behandeling, die 80% effectief is doch 
helaas per 8 april 2020 werd verboden door Minister De 
Jonge? [001]
Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. 
Betaalbare voeding, ontspanning en een relatie met de 
natuur zijn daarin belangrijk. Alle zorg lokaal/regionaal 
organiseren. [007]

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Gemeente garandeert eerlijke, volledige voorlichting over 
medicijnen en vaccins. [003]
Gemeente gaat 5G-straling en ziektebeelden actief 
monitoren en analyseren i.s.m. met ECN Petten en veel 
strenger reguleren. [013] De macht van kennis.

BOUWEN EN WONEN
Voedselproductie wordt meer regionaal georganiseerd. 
Korte, directe lijnen van producent naar consument. 
Eigen munt. De gemeente Bergen: initiatieven als ‘boeren 
en buren’ en (biologisch, gif-vrij ‘herenboeren’ mogen 
z.s.m. de norm worden. [008]

De informatie in bovenstaande tekst is voorzien van 
rechtstreekse diepkoppelingen naar onze website, voor 
verdere toelichtingen.

BESTUUR EN DEMOCRATIE
Wij staan voor een nieuwe bestuurscultuur. De gemeen-
teraad, het college van B&W maar ook de ambtelijke 
organisatie zijn dienstbaar aan de wensen en belangen 
van de inwoners en ondernemers. Herijking van de amb-
telijke werkorganisatie van de BUCH. Die leidt tot meer 
maatwerk per kern.

VEILIGHEID
Veiligheid door meer controle op kwetsbare plekken en 
een publiciteitscampagne in de kernen en op scholen. 
Vooral gericht op overlast, agressie en vuurwerk. Bena-
drukken hoe uniek we hier wonen en dat zo houden. Ook 
samen de “hufterigheid” terugdringen. Niet accepteren 
dat afval of hondenpoep voor anderen hinderlijk achter-
gelaten wordt.  

VERKEER EN VERVOER
30 km per uur in alle kernen. Praktische parkeeroplossin-
gen. Bijv. via transferia buiten de kernen. Veilig, schoon 
en landschappelijk inpasbaar zijn criteria waarop we 
toetsen. Fietspaden worden weer van fietsers. Alles wat 
harder wil gaat op de weg, waar de auto “te gast” is. 
Geen 2e fietspad op de Eeuwigelaan.

ECONOMIE
Onze natuur is de magneet voor het toerisme en daar-
mee de economische motor. Inwoners en ondernemers 
stimuleren samen concrete plannen te maken voor de 
optimalisering van de eigen beleving en die van de gast. 
Behoud van groen en verduurzaming zijn daarbij uit-
gangspunt. Net als goede openbare voorzieningen zoals 
openbare toiletten.
 

ONDERWIJS
Elk dorp vereist een basisschool. Goed bereikbaar en 
een veilige omgeving biedend voor de jeugd. Bibliothe-
ken zekerstellen, zo mogelijk in wijkgebouwen die ook 
open zijn voor programma’s voor verbetering van licha-
melijke en geestelijke vitaliteit en daarmee de ontwikke-
ling van “jong en (zeker ook) oud”. 

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Sporten mogelijk voor jong en oud. Verenigingsgebou-
wen via een duurzaamheidsfonds voorzien van LED en 
zonnepanelen. Besparingen komen ten goede aan sport- 
en activiteitenverenigingen. Voor de 63 dagen regeling 
komt een oplossing. Balans tussen leefbaarheid van de 
kernen en rechten van degenen die willen verhuren. Bud-
get voor cultuur evenwichtiger verdelen. 

ZORG
Er zijn talloze mensen zijn die het veel minder hebben. 
We ondersteunen waar dat nodig is. De menselijke maat 
juist hier. Voor jeugdzorg alle benodigde loketten open. 
Voor de fysieke en geestelijke gezondheid is belangrijk 
dat alle kinderen en jongeren actief kunnen zijn met een 
hobby en/of sport. 

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
De toenemende vergrijzing en kosten in de zorg het 
hoofd bieden door accent op gezondheid i.p.v. zorg. 
Onvoorwaardelijke bescherming van ons bijzondere 
natuur- en cultuurlandschap. “Kappen met kappen” in 
de Schoorlse bossen. Samenwerken met de agrariërs 
inzake de biodiversiteit, de verduurzaming en het behoud 
en versterken van natuur- en landschapswaarden.  

BOUWEN EN WONEN
De huidige aanpak leidt tot verwachtingen, maar resul-
teert feitelijk alleen in procedures, vertragingen, enorme 
kosten en 0 resultaat. We moeten ons gezonde ver-
stand gebruiken. Slimmer omgaan met demografische 
ontwikkelingen, mogelijkheden en wensen van en voor 
inwoners. Duurzame woonvormen zoals tiny houses en 
“knarrenhofjes” kosten minder ruimte en creëren door-
stroming.  
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KIES SOCIAAL, KIES PVDA JEZUS LEEFT TIJD VOOR EEN NIEUW GELUID




