
UITNODIGING 
Het bestuur van VDEB nodigt alle inwoners van 
ons dorp van harte uit om de  jaarvergadering bij 
te wonen. Vanwege de situatie COVID-19 zal de 
vergadering zal dit jaar online via Zoom plaats-
vinden op: woensdag 28 oktober, aanvang 
19:30 uur.  
 
Om deel te nemen aan deze online vergadering 
heeft u naast een link ook gegevens nodig om u 
zelf aan te melden. Deze gegevens worden op de 
dag van de vergadering bekend gemaakt via de 
website www.dorpsbelangenegmondbinnen.nl 
en onze facebookpagina.  
 
Op de agenda: 
 
•  Opening 
•  Introductie nieuwe leden & voortgang bestuur 
•  Financieel jaaroverzicht 2019 
•  Toelichting op  activiteitenlijst 2019-2020 
•  En nog vele andere interessante zaken 
•  Rondvraag  
•  Sluiting vergadering (ca. 20:30 uur) 
 
 

Graag tot ziens op woensdag 28 oktober. 

20, een bijzonder getal dit jaar 
Het jaar 2020 is in velerlei opzichten een bijzonder 
jaar. Een jaar met een gemiddeld lange en warme 
zomer, maar ook met een hardnekkig virus dat 
vanaf maart onze gezondheid bedreigt. Dit 
zogenoemde Coronavirus is de reden dat wij onze 
Jaarvergadering zoals we die gewend zijn te 
houden, anders moeten invullen. Een volle zaal 
met leden in De Schulp is dit jaar helaas niet 
mogelijk. Om die reden heeft het bestuur besloten 
om de jaarvergadering te digitaliseren, zodat een 
ieder dit thuis via internet kan meebeleven. De 
uitnodiging voor deze unieke & nieuwe vorm van 
vergaderen leest u verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Voor de meeste bestuursleden is dit ook een 
nieuwe ontwikkeling. Nooit eerder in het 20 jarig 
bestaan van de VDEB is er vergaderd via internet 
en daarmee komt de digitalisering ook binnen de 
VDEB steeds vaker aan bod en in beeld zoals 
berichtgevingen op onze facebookpagina en 
natuurlijk op onze website 
www.dorpsbelangenegmondbinnen.nl.  
 
Op deze website is een interview te lezen met de 
eerste voorzitter ooit van de VDEB, Jaap Kramer, 
waarin hij het opstarten van de vereniging 
beschrijft. Het hoe en waarom en met wie het 
allemaal is begonnen wordt hier uitgebreid  
uitgelegd en is daarmee een eerbetoon aan de 
eerste vrijwilligers van de club. Zij en alle andere 

vrijwilligers die in de afgelopen 20 jaar het bestaans-
recht van de VDEB hebben opgebouwd verdienen 
een groot applaus en oprechte waardering. Dit geldt 
tevens voor de honderden leden die al die jaren, met 
de financiële ondersteuning en giften, het mogelijk 
hebben gemaakt om de vereniging in stand te 
houden, waardoor het bestuur zich kon inzetten in 
ons aller belang. 
 
Namens het bestuur heel hartelijk bedankt aan ieder- 
een die zich heeft ingezet in de afgelopen 20 jaar met 
elke vorm van ondersteuning en samenwerking. 
Tevens bedanken wij hierbij het College van 
Burgemeester & Wethouders, de Gemeenteraad van 
Bergen en alle medewerkers van de organisatie de 
BUCH. Dit alles maakt het 20 jarig jubileum tot een 
jubileumfeest voor heel Egmond-Binnen. 
 
Henk Weeteling,  
Voorzitter VDEB 
 
 

Hoe meer (bestuurs)leden,  hoe duidelijker onze stem!  
 
Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen is daarom altijd op zoek naar nieuwe leden. Word ook lid voor 
slechts € 5,- per jaar. Inwoners van Egmond-Binnen kunnen zich ook aansluiten of actief deelnemen in een 
werkgroep.  Meer informatie of direct aanmelden? Kijk op www.dorpsbelangenegmondbinnen.nl 



Woningbouw in Egmond-Binnen 
Het blijft een actueel onderwerp. Dit is een zeer 
actieve werkgroep die regelmatig bezig is om de 
bouw van betaalbare woningen in ons dorp te 
stimuleren. Er zijn veel contacten met de gemeente 
(wethouder en gebiedsregisseur), de provincie en 
de eigenaren van bouwgrond. Dit is belangrijk daar 
veel jongeren op zoek zijn naar een betaalbare 
woning, maar ook ouderen die kleiner willen gaan 
wonen. De vereniging heeft op 26 juni vorig jaar en 
op 12 februari van dit jaar twee bijeenkomsten 
georganiseerd voor nieuwbouw van woningen op 
de locatie van de rooms-katholieke kerk. Er zijn toen 
indicatieve plannen getoond die enthousiast werden 
ontvangen. Wij hopen dat hier spoedig vooral 
betaalbare woningen voor jong en oud kunnen 
worden gebouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe afslag A9 bij Heiloo 
Op 9 oktober 2019 is er door VDEB samen met de 
gemeente Bergen en Heiloo een goed bezochte 
informatiebijeenkomst georganiseerd over de 
toekomstige nieuwe afslag A9. Dit vooral daar wij 
bezorgd zijn over een kortere route vanaf de A9, 
door ons dorp naar Egmond aan Zee of naar het 
strand. Hierdoor zou meer sluipverkeer kunnen 
ontstaan. De gemeente Heiloo heeft ons hierover 
uitgebreid geïnformeerd. De VDEB volgt dit 
uiteraard nauwlettend. 
 
Ingediende Zienswijze 
Omgevingsverordening  
Deze nieuwe Omgevingsverordening van de pro-
vincie Noord-Holland beperkt de dorpen langs de 
kust in hun mogelijkheden voor uitbreiding door 
nieuwbouw. Dit geldt niet alleen voor Egmond-
Binnen maar voor veel dorpen in Noord-Holland.  
Wij hebben samen met de Ondernemers Vereniging 
(OVJEB) en de Commissie Nieuwbouw (CNEB)  de 
handen ineen geslagen en gezamenlijk een 
zienswijze ingediend bij de provincie, waarin de 
problematiek voor Egmond-Binnen duidelijk is 
verwoord.  In de toekomst willen onze kinderen ook 
in Egmond-Binnen kunnen wonen. Wij hopen dan 
ook dat de provincie tot inzicht komt en een 
welwillend oog heeft voor het urgente huisvestings-
probleem. 

 
  

Colofon 
Dit is een nieuwsbrief van en uitgebracht door 
het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen 
Egmond-Binnen (VDEB).  Oplage: 1200, 
verspreiding vindt plaats onder alle inwoners 
van Egmond-Binnen. 
 
Vragen of meer informatie? 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over 
VDEB? Neem dan contact met ons op via 
info@dorpsbelangenegmondbinnen.nl 
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Ingediende Zienswijze ontwerp 
luchtvaartnota  
De Rijksoverheid (ministerie van W&I) heeft haar 
ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 eerder dit jaar 
gepubliceerd. Het was mogelijk hierop een reactie in 
te dienen (zienswijze), waar de VDEB gebruik van 
heeft gemaakt. In de nota geeft de overheid onder 
andere aan hoe zij graag zouden zien dat de 
luchtvaart zich in Nederland de aankomende 
decennia ontwikkelt.  Waarmee moet rekening 
worden gehouden? Welke plannen moeten worden 
opgesteld en welke onderzoeken moeten worden 
uitgevoerd?  De VDEB heeft in haar reactie namens 
Egmond-Binnen vooral aangegeven dat wij overlast 
ondervinden van vliegtuiglawaai en dat wij dit in de 
toekomst willen zien afnemen. Deze zienswijze en 
ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 zijn beiden op 
onze website in te zien. 
 
Wij denken niet dat onze zienswijze direct zal leiden 
tot een aanpassing van de luchtvaartnota. Wel 
menen wij en anderen dat het aantal ingediende 
reacties op deze nota van belang zijn. Ook hebben 
wij gezien dat het indienen van de reactie heeft 
geleid tot een krantenbericht.  
 
De gemeente Bergen heeft op onze reactie 
gereageerd (contact met de wethouder) en we zijn 
via de gemeente in contact gekomen met een 
luchtvaartdeskundige. Deze zal ons verder van 
informatie voorzien. Al met al levert zo’n zienswijze 
dus wel wat op en hebben we als dorp weer wat van 
ons laten horen! 


