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Onderwerp : uitnodiging informatiebijeenkomst woningbouwplannen Dorp en Duin 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Afgelopen juni organiseerden wij de ‘Week van Egmond’. Tijdens deze week hebben wij úw 
mening en de mening van uw dorpsgenoten gevraagd over mogelijke woningbouwplannen in 
de Egmonden. We zoomden hier specifiek in op de locaties Egmond-Binnen Zuid en 
Egmond aan den Hoef Noord en Oost tezamen; Project Dorp en Duin Er zijn inloopavonden 
en rondetafelgesprekken georganiseerd en er was de mogelijkheid om, via een enquête, 
online uw mening te geven. We hebben alle ideeën en opmerkingen uit deze week 
verzameld en opgenomen in een verslag. Dit verslag kunt u teruglezen op website 
www.ikdenkmeeoverbergen.nl (pagina ‘Dorp en Duin’). Met de input uit dit document hebben 
we een eerste voorlopig ontwerp voor zowel Egmond-Binnen Zuid als Egmond aan den Hoef 
Noord en Oost opgesteld. Hierover willen wij graag met u het gesprek aangaan. 
 
Uitnodiging informatiebijeenkomst maandag 11 oktober 2021  
Als direct omwonende van de woningbouwlocatie nodigen wij u en andere direct 
omwonenden uit voor een gezamenlijk rondetafelgesprek. Dit gesprek gaat vooraf aan de 
algemene informatiebijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is. Het rondetafelgesprek 
vindt plaats op 11 oktober om 17:30 in dorpshuis De Schulp. Tijdens deze bijeenkomst zullen 
we de voorlopige plannen presenteren en toelichten. De inbreng van u als omwonende is 
daarbij zeer waardevol. Uiteraard is hierbij ruimte voor het stellen van vragen en het plaatsen 
van opmerkingen.  
 
Het programma 
17:15 – 17:30 Inloop rondetafelgesprek voor direct omwonenden  

17:30 – 20:00 Start rondetafelgesprek met toelichting plannen en ruimte voor het stellen 
vragen en opmerkingen (rond 18:15 wordt er soep met broodjes geserveerd) 

20:00 – 22:00 Start algemene informatieavond voor iedereen toegankelijk (tevens in 
dorpshuis De Schulp)  
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Aanmelden 
Wij horen graag of u als omwonende aanwezig bent bij het rondetafelgesprek. Stuur hiervoor 
een bevestiging per mail naar info@bergen-nh.nl met als onderwerp ‘aanmelden 
informatiebijeenkomst Dorp en Duin’. Zo kunnen wij de avond zo goed mogelijk organiseren. 
Wij hopen op uw komst. Wilt u langskomen tijdens de algemene informatieavond? Dat kan 
ook. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.  
 
Vragen? 
Indien u niet aanwezig kunt zijn maar toch graag input wil leveren, neem dan contact via 
info@bergen-nh.nl onder vermelding van ‘nieuwe afspraak informatiebijeenkomst Dorp en 
Duin’. Wij proberen dan in overleg een nieuwe afspraak in te plannen. 
 
Vervolgprocedure 
Na deze bijeenkomsten verwerken we de input en passen de plannen waar mogelijk aan. 
Daarna worden de stukken gereedgemaakt voor behandeling in de raad waar de 
besluitvorming plaatsvindt.  
  
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Klaas Valkering, Wethouder gemeente 
Bergen NH via telefoonnummer 072 888 0000. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 
21uit03050 vermelden? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
N.G.M. (Klaas) Valkering 
Wethouder gemeente Bergen NH 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Monique Zwanenburg 
managementassistent  
0 Zelf ondertekenen 
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