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Mijn wieg stond in Schoorl en ik ging van jongs af aan naar de Vrije School in Bergen. Een plek 
waar heel veel ruimte is om te zijn wie je bent, om je te ontwikkelen in de volle breedte. Ik fietste 
altijd naar school, door de polder als het windstil was en langs de duinen als het waaide. Dat doe ik nog 
steeds en elke dag voel ik me toerist in ons eigen gebied. Al die prachtige plekjes, doorkijkjes, wolkenluch-
ten. Een ijsvogeltje over het water. Die grote stolpen en gezellige dorpen. Nu stappen ook mijn kinderen 
elke dag op de fiets naar hun middelbare school en gaan dezelfde weg als ik deed.

Als geen ander begrijp ik waarom we hier wonen en onze kinderen hier later ook een huis gunnen. En ik 
begrijp onze vele bezoekers ook heel goed. Dat ze hier graag komen voor de frisse lucht en de ruimte. Om 
bij te komen en energie op te doen.

D66 wil de aankomende vier jaar samen met inwoners, ondernemers en organisaties zorgen dat we de 
natuur en de historie koesteren en tegelijkertijd, waar nodig,  op duurzame wijze ruimte geven aan gewens-
te veranderingen. Zodat er woonruimte genoeg is voor iedereen en onze bezoekers gastvrij en eigentijds 
ontvangen worden. 

De afgelopen zes jaar hebben we als D66 laten zien dat we weten van doorpakken. Dat we afspraken 
maken en die nakomen. Dat we moeilijke beslissingen niet uit de weg gaan. Zoals bij het plan voor het 
centrum van Bergen, de fusie van de voetbalclubs in Bergen en Egmond en de keuze voor de bouw van 
een nieuwe duurzame sporthal in Egmond aan Zee. Projecten die de aankomende jaren gerealiseerd gaan 
worden.

De aankomende jaren kunt u er weer op rekenen dat we onze beloftes nakomen. Samen met u gaan we 
consequent door met het zoeken van de balans tussen rust en reuring zodat we trots zijn en blijven op al 
het goeds wat onze gemeente te bieden heeft.

Namens Campagneteam
Odile Rasch
Lijsttrekker D66

REURING
EN
RUST

1



Allereerst: de gemeente zijn wij samen
De gemeente wil haar sturende rol veranderen door minder regels, minder bureaucratie en een 
duidelijke rol voor de inwoner. Vergeleken met de ons omliggende landen hebben wij bovengemiddeld veel 
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor hun medemens, de buurt, de vereniging etc.. Inwoners die 
zich bovendien uitstekend weten te organiseren en mobiliseren.

De rol van de gemeente verandert en moet vooral “kleiner” worden in haar ambities. Deze tijd vraagt om 
een gemeente die voorwaarden creëert voor samenspraak. Een gemeente die er op durft te vertrouwen dat 
wat nodig is in de eerste plaats groeit in de samenleving. Op die manier ontstaat er ruimte voor inwoners 
om zelf vorm te geven aan wat zij belangrijk vinden. 

Anders denken en doen vereist dat je weet dat waar je aan werkt op instemming kan rekenen bij een meer-
derheid van de inwoners. Wanneer er bij een samenwerking door inwoners ondersteuning wordt gevraagd, 
hoeft deze niet alleen te bestaan uit het beschikbaar stellen van geld. De gemeente moet bewaken dat alle 
betrokken partijen voldoende inbreng hebben gehad. Wij zien de nieuwe omgevingswet als een geweldige 
kans om samen met inwoners aan plannen te werken.

Het betrekken van inwoners bij vraagstukken en het peilen van meningen staat hoog op het verlanglijstje 
van onze lokale politiek. Feitelijk zou je als gemeente willen beschikken over modern gereedschap dat je 
heel gericht kunt inzetten voor vraagstukken of ontwikkelingen in een wijk of kern. Iedereen in dat gebied 
krijgt heel gemakkelijk alle benodigde informatie en wordt uitgenodigd om een mening of stem te geven. Op 
een manier die past bij deze tijd. 

Naast het durven loslaten, zien wij ook onderwerpen waar we als overheid juist aan vasthouden en een 
belangrijke rol zien weggelegd voor de gemeente. Hierbij valt te denken aan de energietransitie, sociale 
gelijkheid van de inwoners, parkeer- en verkeersvraagstukken en goede ruimtelijke ordening.
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Wat betekent dit voor de nieuwe manier van werken?
• De gemeente stimuleert inwoners om met initiatieven te komen. Gebiedsregisseurs ondersteunen hier-

bij. Wij willen een laagdrempelig buurtfonds waarmee initiatieven makkelijk van de grond komen.
• De grondhouding van de ambtelijke organisatie bij nieuwe initiatieven verandert van discussie naar 

luisteren en van “ja maar” naar “ja hoe”.
• Alle beleidstrajecten starten met een goedgekeurde opdracht. Een opdracht is altijd in samenwerking 

met alle belanghebbenden (Raad, inwoners en instellingen/bedrijven) tot stand gekomen. 
• Discussie over doelen en resultaten vindt in Raad en commissie plaats bij de start van een (beleids)

traject. 

Hoe betrekken we en bereiken we meer inwoners?
• Wij willen de komende bestuursperiode over een online platform voor inwoners beschikken dat de 

gemeente helpt bij het peilen van meningen op een objectieve manier. Het instrument levert directe en 
‘real-time’ informatie voor inwoners, bestuurders en beleidsmakers. 

• Wij willen dat de inwoners de mogelijkheid krijgen om online kennis te nemen van de vraagstukken die 
er spelen in hun eigen buurt of in de kern waar men woont. 

Wat doen we met dorpshuizen en sportvoorzieningen?
• Wij zijn voor het versterken van het gebruik van dorpshuizen en voor het slimmer gebruiken van be-

schikbare maatschappelijke ruimten.
• Wij zijn voor herbouw van de Beeck op de plek waar deze heeft gestaan, omdat dit de meest centrale 

plek is in onze gemeente. De herbouw van de Beeck biedt de kans om er een prachtige, centrale ont-
moetingsplaats van te maken, voor jong en oud. Met een zwembad, verschillende sporten, buurthuis/
huiskamerfunctie en een raadszaal.

Wat doen we met democratisch genomen besluiten in deze coalitie periode?
• Wat ons betreft moeten democratisch genomen besluiten worden uitgevoerd, onafhankelijk van een 

mogelijk nieuwe coalitie. Voorbeelden hiervan zijn de genomen besluiten over de Fusie Locatie in de 
Egmonden, de Sporthal in  Egmond aan Zee, het tweede fietspad langs de Eeuwigelaan, de Herinrich-
ting van het Oude Hof en Mooi Bergen.

• De gemeente Bergen blijft de komende 4 jaar zelfstandig binnen de BUCH. We zien dat de ambtelijke 
fusie tijd nodig heeft en zullen geen initiatieven nemen tot een bestuurlijke fusie in die periode.
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In alle gesprekken die we in de verschillende kernen hebben gevoerd komt naar voren dat inwoners 
heel tevreden zijn: over de plek waar ze wonen, de school van de kinderen, de natuur die ons om-
ringt, de gezelligheid in de dorpen, over de activiteiten in de dorpshuizen. 

En als we vroegen wat er nog te wensen was, waren er drie belangrijke punten: 
• Wonen: het tekort aan betaalbare woningen waardoor jonge mensen geen voet aan de grond krijgen in  

onze gemeente.
• Juiste en toegankelijke zorg: goede zorg, voor jong en oud. 
• Parkeer- en verkeeroverlast: de toenemende verkeersdrukte en bijbehorende parkeerproblemen.

Wonen
Onze gemeente is prachtig gelegen tussen polder, duin en strand. Het is er goed wonen. De feiten vertel-
len ons dat we in snel tempo vergrijzen. Het overeind houden van scholen, supermarkten, sport- en cul-
tuurvoorzieningen en buslijnen komt daardoor in gevaar. Het is nodig dat starters en jonge gezinnen zich 
kunnen vestigen in onze gemeente. Ook voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen, zijn geschikte 
woningen nodig. Om dit te realiseren zijn er dringend nieuwe betaalbare woningen nodig. Die woningen zijn 
er nu niet.

In alle kernen van onze gemeente is die bewustwording gelukkig aanwezig. Uit alle gesprekken die we de 
afgelopen maanden met inwoners hebben gevoerd werd de bezorgdheid rond wonen met ‘stip’ op de eer-
ste plaats gezet.  Zowel door starters en jonge gezinnen maar ook door ouderen die kleiner willen wonen. 

Wat wil D66 de komende 4 jaar realiseren
• D66 wil de aankomende vier jaar 500 extra, duurzame woningen bouwen, verspreid over de verschillende 
dorpen van de gemeente. Dit vergt een grote inspanning van de wethouder wonen en de ambtenaren. Niet 
alleen de locaties die nu al aangewezen zijn als bouwlocatie worden daarvoor bekeken (zoals de plek van 
de BSV in Bergen, Delversduin in Egmond aan den Hoef, de Rabobank in Schoorl etc.), maar ook nieuw te 
onderzoeken plekken. Het bouwen van 500 huizen betekent dat er minstens het dubbele aantal onderzocht 
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moet worden op haalbaarheid. Hierin trekken we samen op met de wooncorporatie, ontwikkelaars, omwo-
nenden en andere belanghebbenden en zetten we een stevige lobby in richting de regio en de provincie.

• Wij willen op een zorgvuldige en creatieve manier kijken naar de mogelijkheden waar gebouwd kan wor-
den. Vooral in kernen zoals Schoorl en Egmond Binnen en Groet waar de nu al bekende locaties alleen 
onvoldoende zijn om de kern vitaal te houden. 

• We zien goede kansen om met het zogenaamde Jongerencontract onze jeugd voorrang te bieden. Uiter-
aard zetten we vooral in op huur boven koopwoningen.

• Er moet meer ruimte ontstaan voor alternatieve woonvormen zoals CPO (collectief particulier opdracht-
geverschap) of woongroepen. Dit type huisvesting geeft antwoorden op veel hedendaagse vraagstukken 
zoals duurzaamheid en langer zelfstandig kunnen wonen. 
 
• Wij willen onderzocht hebben of we 40 eenvoudig ingerichte verhuurbare ‘flexwoningen’ kunnen realise-
ren die maximaal 2 jaar kunnen worden bewoond. Het doel: we creëren een sociale oplossing voor woning-
zoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning en snel willen doorstromen. Denk bijvoorbeeld aan 
mensen die op straat dreigen te komen door scheiding of woningzoekenden die om een andere bepaalde 
reden dringend een woning nodig hebben zoals statushouders. De afgelopen jaren hebben we deze laatste 
doelgroep steeds - zij het met moeite - tijdig een huis kunnen bieden. Het andere doel: de reguliere woning-
voorraad wordt niet aangesproken. 

• Mensen die in een recreatiewoning wonen zullen de aankomende jaren de keuze krijgen om de woning te 
verlaten of – als de woning daar geschikt voor is, voor vijf jaar een vergunning aan te vragen. 

• De aankomende jaren wil D66 er voor zorgen dat gewone woonhuizen die nu gebruikt worden voor per-
manente recreatieve verhuur weer zo veel als mogelijk gebruikt worden voor bewoning. Dat is beter voor 
de leefbaarheid in wijken en straten, voor het behoud van onze voorzieningen en voor het aantal beschik-
bare woningen!

• De Europese School in Bergen mag zich de komende jaren verheugen op een mogelijke toename van 
honderden nieuwe leerlingen van verschillende Europese nationaliteiten. De school is geselecteerd  door 
het Europees Geneesmiddelen Agentschap dat na de Brexit verhuist naar Amsterdam. Het staat de ouders 
– de expats – vrij om zich voor langere tijd te vestigen waar zij willen. Deze gezinnen zorgen voor ‘vergroe-
ning’ van onze gemeente en wij willen actief meewerken bij het aantrekken van deze doelgroep. 

Juiste en toegankelijke zorg
De gemeente Bergen heeft veel inwoners die ouder zijn dan 65 jaar. De gemeente is zelfs de tweede ge-
meente in Nederland waar procentueel de meeste 65+ers wonen. Het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen met de zorg en de zorgmiddelen die daarbij horen is een topprioriteit. 
Maar de jeugd is ook een groep waar we aandacht voor moeten hebben. Een goede start in het leven 
vereist een goed fundament vanuit de thuissituatie maar ook voldoende voorzieningen en adequate snelle 
zorg wanneer die nodig is. De afgelopen jaren zijn we vooral bezig geweest met het organiseren van de 
sociale wijkteams. Het is nu het moment om te werken aan de doorontwikkeling van deze professionals, 
zodat zij hun vleugels uit kunnen slaan en alle inwoners die hulp nodig hebben maatwerk kunnen leveren.  
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Wat willen we de komende 4 jaar bereiken?
Jeugd en WMO
• Sociale Wijkteams doen hun werk professioneel en klantgericht. Waar er de komende jaren veel nadruk-
kelijker een beroep op de WMO en de Jeugdzorg zal worden gedaan, is scholing, de juiste expertise en 
voldoende capaciteit een basisvereiste. Daarmee bedoelen wij niet alleen dat een team snel en efficiënt de 
aanvragen en wensen kan koppelen aan de juiste zorgaanbieder, maar ook overstijgend kan denken en 
maatwerk kan leveren bij unieke aanvragen en bijzondere wensen. Geen onnodige bureaucratie en door-
verwijzingen meer.

• Wij willen dat we meer grip en zicht krijgen op de inhoud en het effect van de geboden ondersteuning in 
de Jeugdzorg en de WMO. Zeker jeugdzorgaanbieders opereren langzaam waar het gaat om inhoudelijke 
en transparante verantwoording en ondertussen lopen de wachtlijsten op. 
Wij willen bij de inkoop van zorg jeugdzorgaanbieders belonen in het tarief indien zij innoveren en de inhou-
delijke verantwoording en het resultaat van de geboden ondersteuning kunnen overleggen. 

• Wij willen nadrukkelijk inzetten op de zogeheten vroegsignalering. Het tijdig signaleren van problemen en 
afstemmen van passende hulp  zorgt ervoor dat veel ellende aan de achterkant kan worden voorkomen. 
Wij willen dat er verbindingen worden gelegd en afstemming plaatsvindt tussen gemeente, de professionals 
en de organisaties die maatschappelijk actief zijn. 

Meewerken en meepraten is meedoen!
• Werk en vrijwilligerswerk is belangrijk. Je maakt deel uit van de maatschappij en het sociale netwerk van 
mensen waarmee je in contact bent. Vrijwilligerswerk is een belangrijke voorwaarde om de kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. D66 blijft daarom de huidige vrijwilligersorganisaties en initiatieven op het ge-
bied van taalondersteuning voor inwoners met een niet Nederlandse achtergrond van harte ondersteunen.

• Toegang tot werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een fysieke of 
geestelijke beperking moet aantrekkelijk worden gemaakt voor werkgevers. D66 wil dat de gemeente be-
staande en nieuwe initiatieven zoveel mogelijk ondersteunt. 

• D66 wil dat de gemeente het gesprek aangaat met de jongere burgers. Hiervoor wil D66 samen met In-
Holland naar een digitaal communicatieplatform zoeken, passend bij deze doelgroep. Wij willen hun wen-
sen om onze gemeente ook voor hen aantrekkelijk te houden waar mogelijk realiseren.
Het rechtstreeks bereikbaar maken voor jongeren van de jeugdhulpverlening op scholen  draagt ook bij aan 
het vroeg signaleren van problemen en verminderen van uitval op scholen. Dit geldt zeker ook voor kinde-
ren betrokken bij (v)echtscheidingen, een fenomeen dat relatief veel voorkomt in onze gemeente. 

Stimuleren van bewegingssport en sociale activiteiten
Sporten en kunnen blijven bewegen is belangrijk voor alle inwoners, jong en oud. Het is goed voor lichaam 
en geest. D66 wil dat bijvoorbeeld sportverenigingen worden ondersteund bij het aanbieden van sportfaci-
liteiten voor oudere inwoners, omdat dit ook bijdraagt aan de bestrijding van eenzaamheid. Ook initiatieven 
uit de samenleving op dit gebied gaan we nadrukkelijk ondersteunen. Dat dit kan leiden tot mooie resulta-
ten zien we aan een initiatief als Post aan Zee in Egmond aan Zee. 

Faciliteren van Mantelzorgers
Mantelzorgers worden steeds belangrijker in de participatiemaatschappij, terwijl tegelijkertijd de familiele-
den steeds verder weg wonen en/of minder tijd hebben. Daarom wil D66 dat mantelzorgers worden ontlast 
door o.a. handhaven van het niet betalen van een eigen bijdrage voor dagbesteding, maar ook door het 
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faciliteren van respijtzorg en ondersteunings-/adviesorganisaties (Alzheimercafé, netwerk Mantelzorgers).

Maatwerk aanbieden vanuit eigen kracht
Wij volgen de proefgemeentes waar men met Integraal P(ersoons) G(ebonden) B(udget) is gestart en zul-
len dit bij een positief resultaat ook toepassen binnen ons beleid van  Eén gezin, Eén plan.

Parkeer- en verkeeroverlast
Onze gemeente is zeer geliefd bij toeristen en dagjesmensen. En dat snappen we heel goed. Het is hier 
geweldig, we hebben duin, polder, zee en bos, gezellige dorpen en prachtige cultuurhistorische verhalen. 
De vele bezoekers zorgen voor veel reuring en gezelligheid. En ook voor werkgelegenheid en extra inkom-
sten voor onze ondernemers en de gemeente. Maar de komst van zoveel bezoekers zorgt ook voor ver-
keersdrukte op onze wegen en in dorpen, voor een tekort aan parkeerplekken. Veel auto’s staan daardoor 
op de verkeerde plekken. Het is een lastig vraagstuk waarvoor geen simpele oplossingen bestaan. D66 
staat daarom voor een mix aan maatregelen die samen de overlast merkbaar zullen verminderen en de 
leefbaarheid vergroten.

Wat willen we de komende 4 jaar bereiken?
• De aankomende jaren zullen we bij de uitvoering van een aantal grote projecten veel parkeerplaatsen 
realiseren: zoals bij de nieuwe voetballocatie en onder de nieuwe sporthal in Egmond aan Zee, op de plek 
van de huidige Jeu de Boules baan in Schoorl en de parkeergarage onder Mooi Bergen. Hierdoor zal de 
parkeerdruk in de meest bezochte plekken van onze gemeente verminderen. 
• Door betere bewegwijzering naar de centrale parkeerplaatsen willen we het zoekverkeer in de dorpen 
doen afnemen.
• Openbaar vervoer is het toekomstgerichte alternatief. Daar is een actieve lobby voor nodig. Bij de provin-
cie voor goede busverbindingen en bij het rijk voor spoorboekloos treinen van en naar Alkmaar. Dat is niet 
alleen belangrijk voor het verminderen van de verkeersdrukte in onze dorpen maar ook voor alle inwoners 
die in de randstad werken!  
• De fiets krijgt van ons ruim baan door fietspaden te verbreden waar nodig, fietsstraten in te richten waar 
het kan en voldoende stallingsmogelijkheden te realiseren in de centra van onze dorpen en bij de stranden. 
De automobilist is in de kernen te gast en wordt door de inrichting meer gedwongen rekening te houden 
met de andere weggebruikers.
• Samen met ondernemers willen we onderzoeken we of een shuttle dienst gedurende de drukste maanden 
haalbaar is. En we onderzoeken of gebruik maken van lege bedrijventerreinen in de weekenden haalbaar 
is. 
• In woonwijken is op veel plekken overlast van recreatief verkeer. We willen daar op grotere schaal gebie-
den voor vergunninghouders inrichten.
• Als er in de toekomst sprake is van een grootschalig kustverdedigingsproject in Egmond aan Zee, dan 
willen we de mogelijkheid laten onderzoeken van parkeren onder de duinen naar voorbeeld van Katwijk.
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Duurzaamheid, voor mens, dier en natuur
Duurzaamheid is een van de grootste uitdagingen van de aankomende jaren. De gemeente Bergen 
investeert al vele jaren in het verduurzamen van de eigen organisatie, het faciliteren van zonneweides en 
het verduurzamen van woningen. Deze jaren zal het onderwerp nog hoger op de agenda staan van inwo-
ners, ondernemers, gemeenten, provincies en het Rijk. We gaan samen al onze energie duurzaam opwek-
ken en we gaan stoppen met het gebruik van gas. Alle huizen zullen minder energie gaan gebruiken, we 
zullen meer zonnepanelen en windturbines gaan plaatsen op beschikbare plekken en alternatieven zoals 
geothermie en groen gas zullen veel vaker ingezet worden.

Energietransitie, dat kan alleen samen
Omdat de gemeente Bergen in 2030 energieneutraal wil zijn, gaan we de aankomende jaren door met de 
uitbreiding van opwekking van duurzame energie middels zonneweides en zon op (grote) daken. D66 wil 
samen met inwoners, ondernemers en belangrijke betrokken partijen een concreet stappenplan maken. 
Van 20% energiebesparing en 20% energieopwekking in 2020 naar een grote versnelling in de jaren daar-
na. De energietransitie zal onze manier van wonen en leven veranderen en ook onze leefomgeving. Daar 
hoort ook electrisch vervoer bij. Dit zullen we van harte faciliterend door het uitbreiden van het laadpalen 
netwerk in de gemeente.

Van gas los, geen eenvoudige opgave
Heel Nederland gaat van het gas af. Dat is voor onze gemeente geen eenvoudige opgave zo is al gebleken 
uit een eerste onderzoek. Samenwerking in de regio is voor dit onderwerp  erg belangrijk, want Alkmaar en 
Heerhugowaard werken al aan een warmtenet en op de Boekelermeer wordt gewerkt aan de opwekking 
van groen gas. D66 wil een regionaal plan voor de warmtetransitie, zodat alle kansen die samenwerking 
kan bieden, worden benut. Daarnaast is het minstens zo belangrijk om, net zoals voor de energietransitie, 
samen met inwoners, ondernemers en betrokken partijen een fijnmazig lokaal plan te maken. Omdat dit 
onderwerp bijna ieder huishouden en iedere onderneming gaat raken, is participatie en communicatie van 
heel groot belang!

EN
VERDER
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Een schone gemeente
Wij produceren met elkaar nog veel te veel afval en het scheidingspercentage moet volgens de landelijke 
richtlijnen drastisch omhoog. Wij onderschrijven die doelstelling. Dit vraagt om maatwerk oplossingen in de 
verschillende dorpen. Daarnaast is het voor een prachtig en toeristische gemeente ook belangrijk dat alles 
schoon en heel is.

Verduurzamen toerisme, investeren in kwaliteit
Toerisme is erg belangrijk voor de economie van onze gemeente. Zowel Schoorl, als Bergen en Egmond 
aan Zee zijn sterke merken in de toeristische markt met ieder een eigen publiek en positionering. De aan-
komende jaren wil D66 de nadruk leggen op het verduurzamen van het toerisme. Bijvoorbeeld door de fiets 
ruim baan te geven, door betere afvalscheiding in de centra en de stranden, door te investeren in meer 
oplaadpunten voor auto en fiets en een duurzame inrichting van de openbare ruimte.

Samenwerking loont
De samenwerking tussen de toeristische ondernemers in de verschillende dorpen is nog niet vanzelfspre-
kend. De gemeente kan hierbij een faciliterende rol spelen. Want investeren in samenwerking betaalt zich 
uit in een eenduidige uitstraling, betere kwaliteit van gastheerschap en gezamenlijke marketinginspannin-
gen.

Hoogwaardige toeristische voorzieningen
De gemeente Bergen heeft hoge inkomsten uit parkeerbelasting en toeristenbelasting. Maar we investeren 
ook jaarlijks in de kwaliteit van de toeristische voorzieningen. Zoals in fiets- en wandelpaden, parkeerauto-
maten, watertappunten en bewegwijzering en natuurlijk in de uitstraling van onze kernen. In de aankomen-
de periode staat in ieder geval de herinrichting van het centrum van Schoorl, het Groene Hart van Schoorl, 
het centrum van Bergen en het gebied rondom de hoofdafgang en het Van der Wijckplein in Bergen aan 
Zee op de planning. In overleg met Staatsbosbeheer wordt gekeken naar het in stand houden van een 
hoogstaand fiets- en wandelpadennetwerk in de duinen. Het strandseizoen is steeds meer jaarrond. Daar-
om is het zaak om ook in de winter de strandopgangen goed te onderhouden. We hebben maar liefst 23 
kilometer prachtig strand. Daar zullen we ons sterk voor maken bij alle overheden die er over gaan. Voor 
het behoud van een voldoende breed strand voor Camperduin is een stevige lobby noodzakelijk!
             
Economische krachten bundelen: behoud van werk en opleidingen in de regio
D66 ziet het grote belang van regionale samenwerking als het gaat om het op peil houden van werkgele-
genheid en de aanwezigheid van goede opleidingsmogelijkheden. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN zorgt voor 
behoud en acquisitie van bedrijvigheid in de regio en zoekt nadrukkelijk de samenwerking op met het on-
derwijs. De regio heeft ervoor gekozen om zich te onderscheiden door een koploperspositie op het gebied 
van duurzaamheid. Voor de gemeente Bergen is dat een logische keuze. Ook voor onderwerpen als de 
marketing van de regio, bereikbaarheid, afstemming op het gebied van ruimtelijke ordening (woningbouw, 
voorzieningen, verblijfsrecreatie) en lobby is regionale samenwerking niet meer weg te denken. 

Cultuur: troef voor inwoners en bezoekers
Bergen heeft naam en faam als kunstenaarsdorp, maar kunst en cultuur strekt zich uit over de hele ge-
meente. Cultuur is van belang voor het leefklimaat van onze inwoners en maakt onze dorpen aantrekkelijk 
om te wonen. Daarnaast is het ook voor het toerisme een grote trekker. Blijvend investeren in versterking 
en vernieuwing van het aanbod is belangrijk. De zojuist aangetreden cultuurmakelaar zal hier de aanko-
mende jaren een rol in spelen. Naar voorbeeld van het toerisme- en innovatiefonds (wat de laatste jaren 
zeer succesvol is ingezet voor bijzondere initiatieven), wil D66 een cultuurfonds inrichten dat jaarlijks 
vernieuwend aanbod een steun in de rug geeft. Bij de herinrichting van openbare ruimte is het vanzelfspre-
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kend om ook kunst een plek te geven. Dat kan in de vorm van een kunstwerk maar ook door kunstzinnige 
vormgeving van bestrating, verlichting of anderszins.

Inzet van cultuur voor WMO vraagstukken
De jeugd van de gemeente Bergen krijgt middels de cultuurcoaches een breed aanbod van cultuur. Het 
aankomende jaar is het tijd om dit beleid te evalueren en daaruit te concluderen of het voldoet of dat het 
uitbreiding behoeft. Voor de uitvoering van de WMO wordt nog maar mondjesmaat gebruikt gemaakt van 
het cultuuraanbod binnen onze gemeente. D66 vindt dit een gemiste kans. Zowel de bibliotheek als Kra-
nenburgh kunnen een zinvolle rol spelen in het sociaal domein, maar ook andere organisaties kunnen hier 
een aanbod voor hebben. 

Uitbouwen van het succes van Kranenburgh
Kranenburgh heeft zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot een volwassen museum dat zich onderscheidt 
door bijzondere tentoonstellingen in een fantastische groene omgeving. D66 wil (mee)investeren in het 
uitbouwen van het succes van dit museum. Dit betekent heel concreet het indexeren van de subsidie en 1) 
een eenmalige investering in het depot, 2) een eenmalige investering in de beeldentuin en 3) een tweejaar-
lijkse bijdrage aan een ‘blockbuster’ tentoonstelling met landelijke uitstraling.

Cultuurhistorie: koesteren en versterken
Onze rijke historie wordt door vele inwoners gekoesterd. De gemeente kent meerdere musea die de verha-
len vertellen en de historische verenigingen kunnen rekenen op een groot aantal leden. Bij ontwikkelingen 
in de openbare ruimte is en blijft het belangrijk om gebruik te maken van deze lokale expertise. 
Het toerisme- en innovatiefonds is belangrijk gebleken bij het organiseren van vele bijzondere evenemen-
ten, zoals de Slag van Bergen in 2017. In 2018 wil D66 een start maken met de ontwikkeling van het Slot-
kwartier en Het Oude Hof, beiden  kroonjuwelen van onze gemeente. D66 wil de plannen die begin 2018 
zijn goedgekeurd door de raad ten uitvoer brengen. Een eigentijdse invulling van deze waardevolle locaties 
ten einde hun voortbestaan te borgen.

Natuur, balans tussen rust en reuring
Onze gemeente ligt midden in de natuur. We zijn rijk bedeeld met bos, duin, strand en polder. Dat geeft ons 
een grote verantwoordelijkheid. Het is de reden waarom mensen hier graag wonen en graag op bezoek 
komen. Bij iedere keuze die we maken, is het belangrijk  af te wegen welke impact die heeft op de natuur. 
Vooral als het gaat om nieuwbouw of uitbreidingen van bestaande bouw. Goede landschappelijke inpassing 
is heel belangrijk. ‘Nee‘ durven zeggen tegen initiatiefnemers hoort daar ook bij. De natuurbeschermende 
organisaties zijn voor ons belangrijke partners bij het maken van die afweging.
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