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 E e n g e w e l d i g v e r k i e z i n g s r e s u l t a a t !  

H e t  C D A  k r e e g 3  z e t e l s i n  d e  
g e m e e n t e r a a d !  1  z e t e l e r  b i j !

D a n k  a a n  a l  d i e  2 4 3 0  i n w o n e r s v a n  
B e r g e n  d i e  s t e m d e n v o o r r u s t  &  
r e s u l t a a t



Rust om besluiten  te 
nemen

 Na de verkiezingen hebben we als CDA Bergen 
ingezet op een raadsbreed akkoord. 
Zo gaat het weer over de inhoud van een besluit en 
niet over de poppetjes.  

Het is tijd voor daadwerkelijke resultaten! 
- voor woningen voor onze eigen inwoners, 
- voor goede dorpshuizen en sportaccommodaties
- en inwoners die mee kunnen blijven doen ook als de 
energiekosten stijgen

 Op 29 September 2022 zijn wethouders van buiten 
benoemd. Wethouders van buiten om de bestuurlijke 
rust te krijgen die nodig is om eindelijk als raad 
resultaten voor inwoners te halen.



Speerpunten 
voor 2022  

Betaalbare woningen

Iedereen doet mee

Goede voorzieningen 
in de kernen



Betaalbare woningen
 Dorp & Duin

Als CDA Bergen zijn we groot voorstander van de ontwikkelingen in Egmond-
Binnen  en Egmond aan den Hoef.  Het is hoog tijd dat de door meer dan 
85% van de Binders gewenste uitbreiding van de kern hier nu eindelijk komt. 
Woningen voor inwoners van de gemeente Bergen. Als CDA stemden voor 
de bestemmingsplannen die dit mogelijk maken. Helaas durfde een 
meerderheid van de raad dit niet bang voor een confrontatie met de 
provincie. 

 Wonen in de kern Egmond aan de Hoef en de kern Bergen 
de bestemmingsplannen Delversduin in Egmond aan den Hoef en Park De 
Beek in Bergen in het stadium dat de plannen definitief zijn en er binnenkort 
direct gebouwd kan worden. Eindelijk weer woningen voor onze inwoners 
erbij

 Flexwoningen
We hebben een motie ingediend om flexwoningen in de kernen mogelijk te 
maken en zo meer mogelijkheden te bieden voor woningen voor inwoners. 
Daarop heeft het college toegezegd hier mee aan de slag te gaan 

 Rechtvaardiger afvalstoffenheffing
We hebben het financieel onaantrekkelijker gemaakt om in Bergen een 
tweede woning of een vakantiewoning te hebben. Wie een vakantie- of 
tweede woning in Bergen heeft betaald vanaf 2023 even veel 
afvalstoffenheffing als inwoners met een meerpersoonshuishouden. Geld dat 
op die manier binnenkomt moet rechtsstreeks ten goede komen aan de 
inwoners van Bergen, bijvoorbeeld voor de dorpshuizen of 
sportaccommodaties

 Klimaatadaptieve woningen en woonwijken
In ‘water verordeningen’ voor nieuwe woningen en woonwijken zijn mede 
dankzij het CDA extra klimaatadaptieve maatregelen opgenomen



Zorg voor inwoners
 We hebben het schuldhulpverleningsbeleidsplan van het college 

gesteund; uitgangspunt voorkomen van schulden

 Dit jaar hebben we samen met D66, PvdA en Groen Links diverse 
moties en amendementen ingediend gericht op een meer 
rechtvaardige samenleving.

Zo is het college gevraagd om de kostendelersnorm niet meer 
strikt toe te passen voor inwonende kinderen tot 27 jaar
En hebben we een oproep gedaan om inwoners, ondernemers  
en verenigingen die in moeilijkheden kwamen door de hoge 
energielasten te ondersteunen. We laten ten slotte niemand in 
de kou staan

 We hebben samen met andere partijen een motie ingediend dat 
het college opriep mensen uit de Oekraine waar mogelijk te 
helpen

 Samen met Ons Dorp en D66 hebben we een amendement 
ingediend om de onroerende zaak belasting niet 6% te laten 
stijgen, maar slechts 2%.  In een tijd dat mensen het zwaar 
hebben mag de gemeente aan hen niet lasten opleggen. 
Vooral als de gemeentekas een beperkte lastenstijging kan 
dragen



Voorzieningen, Parkeren en 
Schoorlse bos
 Leefbare kernen vragen ook om voorzieningen voor 

inwoners; dorpshuizen en sportclubs zijn de plek waar 
mensen elkaar ontmoeten. Het is belangrijk dat deze 
voorzieningen in stand kunnen blijven. Daarom hebben wij 
ook in 2022 weer  aandacht gevraagd voor de situatie van 
De Schulp. En aangedrongen dat de plannen spoedig op 
tafel komen

 We leven bij een prachtig natuurgebied; het Schoorlse bos. 
Als CDA zetten we ons in om het unieke duingebied voor 
de toekomst te behouden.  

 Digitaal parkeren moet geen last zijn voor inwoners. Het 
CDA heeft zich daarom in 2022 ingezet om voor die 
inwoners die niet digitaal vaardig zijn de papieren 
parkeervergunning te behouden





Komen en Gaan

Klaas Valkering
In 2022 hebben wij afscheid genomen van onze 
wethouderskandidaat en tevens  fractievoorzitter Klaas Valkering.
Het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan Dorp & 
Duin niet vast te stellen en zo de komst van meer dan 300 woningen 
in de Egmonden te blokkeren was een brug te ver voor hem. Hij kon 
en wilde dit besluit van de gemeenteraad van Bergen niet 
uitvoeren. We respecteren zijn besluit. Wij hebben als fractie op 
gepaste wijze afscheid van Klaas genomen. 

Johan Mekken 
Johan Mekken uit Groet is Klaas Valkering met veel enthousiasme 
opgevolgd. Johan is benoemd in de raad van September 2022. 
Johan heeft samen met Danny Zwart de portefeuilles in het fysieke 
domein, zoals wonen, verkeer en klimaat.

Frank van der Pol en Thea Leijen
Frank van der Pol is eind 2022 bij de fractie aangesloten. Frank is de 
zoon van ons oud bestuurslid Jos van der Pol. Vanaf januari 2023 
sluit ook Thea Leijen aan bij de fractie. Hun benoeming als 
commissielid voor het CDA vindt dan in de raad van januari plaats. 



2023
 Ook in 2023 zetten wij ons als fractie weer in om resultaten voor inwoners te behalen

- voor betaalbare woningen
- voor goede zorg voor inwoners
- voor goede voorzieningen in de kernen

 Al in de eerste maanden van het jaar staan er spannende onderwerpen op het 
programma zoals 

Dorpsplein in Bergen; wonen voor iedereen in het centrum van Bergen
Klimaatadaptie; voorbereiding op de klimaatverandering
Toekomst van het sociaal domein (huishoudelijke zorg, jeugdzorg). Wij staan daarbij op 
het standpunt dat wie hulp nodig heeft dit ook krijgt

 Het aankomend jaar komt ook besluitvorming voor 
•Herinrichting Schoorl
•Voetbalfusie de Egmonden
•Locatie basisschool Egmond aan den Hoef 

Ook de verkeersmobiliteit in de gemeente is een onderwerp dat hoog op de politieke 
agenda staat. 

Als fractie hebben we er  veel zin in om ook in 2023 ons weer in te zetten  om zichtbare 
resultaten te behalen voor inwoners van alle kernen van Bergen 

Frank van der Pol
Paul Korremans 
Thea Leijen
Johan Mekken 
Danny Zwart 
Wilma Grooteman


