
Notulen jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) op 5 juli 2022 in De Schulp. 
 
Opening 
De voorzitter Henk Weeteling heet iedereen van harte welkom en stelt het bestuur voor. Eindelijk weer een 
fysieke jaarvergadering! Goed dat ook de gemeente aanwezig is middels de gebiedsregisseur Nicole Zwartelé 
en RES-presentatoren. 
 
Er wordt een nieuw bestuurslid voor gesteld de heer Friso Lustig. De leden gaan akkoord met zijn benoeming 
en geven ook een akkoord aan het bestuur om door te gaan. 
 
Twee bestuursleden treden na vele jaren van succesvolle inzet af: 
Ruud Kouwenhoven meer dan 20 jaar in het bestuur van de VDEB en wordt benoemd tot erelid. Kees ter 
Hofstede ruim 14 jaar in het bestuur van de VDEB en wordt benoemd tot erelid. De voorzitter vraagt dringend 
of nieuwe bestuursleden zich willen aanmelden daar anders de continuïteit van de Vereniging gevaar loopt. 
 
Financieel overzicht 2021/2022 en budget 2022 
Penningmeester Onno Ooijevaar presenteert de financiële overzichten 2021/2022. Deze zijn door de 
kascommissie o.l.v. Klariska goedgekeurd en worden nu ook door de aanwezige leden goedgekeurd. 
Een lid merkt op de gewijzigde kosten voor de VDEB website. Dit komt omdat de professionele website 
beheerder dit nu gratis wil doen mits de werkzaamheden beperkt blijven. 
Onno Ooijevaar presenteert ook het budget 2022 wat ook wordt goedgekeurd. 
De subsidie van de gemeente is voor de komende jaren beduidend minder. Wel zijn enkele sponsoren 
gevonden die een en ander zullen bijdragen voor maatschappelijke activiteiten. 
 
Werkgroep Wonen 
Deborah Dekker-Roozendaal presenteert enthousiast als voorzitter van de werkgroep Wonen de bouwplannen 
voor Egmond-Binnen. De gemeenteraad gaat op 7 juli stemmen over plan Zuid. 
 
Het Haventje 
Leon Damink is de geestelijke vaarder en projectleider van dit mooie project en had een presentatie 
voorbereid. Hij kon helaas niet aanwezig zijn en daarom heeft Henk Weeteling dat waargenomen. Echt een 
schitterend Haventje “’T Stet” geworden! 
 
Ook de informatie borden bij het Haventje en op de Brink zijn door Henk toegelicht. Uiteraard met heel veel 
dank aan alle vrijwilligers en gemeente Bergen die dit tot stand hebben gebracht! 
 
Beweegtuin 
Deborah Dekker Roozendaal heeft ons een toelichting gegeven over de prachtige beweegtuin bij De Schulp. 
Een juweeltje wat dankzij enthousiaste vrijwilligers, gemeente Bergen, Holland Sport, Stichting Welzijn Bergen 
en JOEB tot stand is gekomen. 
 
Verplaatsing Muziektent 
Jos Apeldoorn heeft een mooie presentatie verzorgt over de plannen voor het verplaatsen van de muziektent 
van het Kerkplein naar De Schulp. Proficiat! 
 
Werkgroep Verkeer 
Rob Tijsen heeft in een zeer informatieve presentatie verteld de stand van zaken in ons mooie dorp ten aanzien 
van verkeer en de renovatie van de Herenweg (noordelijk deel) Er is veel werk door de werkgroep verricht. 
Verkeerstellingen worden bekeken maar ook bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen in ons dorp. Dit daar 
parkeren in sommige straten een groot probleem is. Zo wordt ook het parkeerprobleem rondom de Brink 
genoemd. Werkgroep verkeer probeert uit te zoeken wat willen bewoners als max. verkeersdruk zoals het 
aantal vrachtauto’s beperken etc. 
 
Ook de gevaarlijke kruising Randweg/Adelbertusweg wordt genoemd. Haaien tanden op fietspad zijn slecht 
zichtbaar en fietspad over kruising wordt slecht aan gegeven vinden bewoners. 
Werkgroep verkeer wil ook gaan kijken hoe vriendelijk ons dorp is voor rolstoelgebruikers zoals makkelijk op en 
af trottoirs e.d. 



 
Regionale Energie Strategie 
Marit Smelter en Tim Boekel van de gemeente Bergen gaven een korte presentatie over de RES dus waar 
komen de windmolens en zonneparken. Ook het probleem van Liander dat in sommige delen van Noord-
Holland het elektriciteit net vol is. En Marit over “van het gas af”. Ook de aanstelling van energie coaches in de 
kernen om de bewoners van informatie te kunnen voorzien. Zij wees ook op het Duurzaam Bouwloket voor 
subsidies al vonden sommige bewoners de drempel voor subsidies in verhouding tot de investering te hoog. 


