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Colleges stellen Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol vast
Met het vaststellen van de Bestuurlijke Agenda Schiphol
2019-2022 verlengen de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem,
Heiloo en Velsen de samenwerking om aandacht te vragen
voor de hinder van vliegverkeer.
Via de Bestuurlijke Agenda zetten de gemeenten hun handtekening onder een aantal prioriteiten gericht op geluidhinder,
nachtvluchten en gezondheid.
Inwoners ervaren overdag en ’s
nachts hinder van het vliegverkeer. Dat is direct het gevolg van
het intensieve gebruik van de Polderbaan. Onze regio ligt direct onder de aan- en uitvliegroute van
deze vliegbaan. In sommige gevallen leidt dit ’s nachts tot (ernstige) slaapverstoring. Door samen

te ligt van de Polderbaan.

te werken en de invloed te bundelen willen de negen gemeenten nadrukkelijk in gesprek blijven
over hoe de groei van Schiphol in
goede banen kan worden geleid.
Want Schiphol is ook een mainport en dient daarmee ook de economie en de werkgelegenheid. Via
de Bestuurlijke Agenda leggen de
bestuurders de focus op het goed
tegen elkaar afwegen van de verschillende belangen. Maar groei
heeft ook direct impact doordat
deze regio onder de aanvliegrou-

Gefeliciteerd!
In de gemeente Bergen werd op
woensdagmorgen 3 juli een naturalisatieceremonie gehouden.
Daarvoor waren de heer Schőnig
uit Egmond aan den Hoef; de heer
en mevrouw Al-Alami – Albragith
uit Egmond-Binnen en mevrouw
Khaled uit Egmond aan Zee op uitnodiging naar het gemeentehuis
gekomen. Daar werden zij vergezeld van familie, vrienden en be-

kenden hartelijk ontvangen door
burgemeester Hetty Hafkamp.
Na het afleggen van de verklaring
van verbondenheid aan de Nederlandse staat door de genodigden, ontvingen zij uit handen van
de burgemeester het officiële bewijs van hun Nederlanderschap,
het Koninklijk Besluit.
Van harte gefeliciteerd.

Onderzoek naar ervaringen met Wmo in 2018

Jaarlijks onderzoek onder cliënten weer van start
De gemeente onderzoekt jaarlijks hoe het met de ervaringen
van cliënten met ondersteuning
vanuit de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) is gesteld.
Wij benaderen een deel van
de inwoners die gebruik hebben gemaakt van deze ondersteuning. Zij ontvangen eerst
een vooraankondiging, gevolgd
door de vragenlijst. Net als vorig jaar wordt het onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ.
Deelname onderzoek
Hebt u in 2018 gebruik gemaakt
van ondersteuning vanuit de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning)? Dan zouden wij het zeer op
prijs stellen als u de vragenlijst invult. Het invullen kunt u zelf doen,
of samen met een familielid, vriend
en/of mantelzorger. Meedoen aan

het onderzoek is geheel vrijwillig,
anoniem en heeft geen gevolgen
voor de ondersteuning die u ontvangt.
Resultaten
Wij vinden het erg belangrijk dat u
mee doet, want de gemeente gebruikt de resultaten om hiermee
de ondersteuning voor onze inwoners te verbeteren. Hoe meer
mensen deelnemen, hoe betrouwbaarder en bruikbaarder de resultaten. Daarnaast vergelijken wij
onze uitkomsten met die van andere gemeenten zodat we van elkaar kunnen leren.
Vragenlijst niet ontvangen
Op basis van een steekproef zijn
een aantal inwoners geselecteerd
voor deelname, het kan dus zijn
dat u geen vragenlijst ontvangt. U
hoeft dan niets te doen.

De prioriteiten voor aankomende jaren
Met de nieuwe Agenda legt de regio nadruk op aandacht voor vlieghinder en hinderbeleving en vermindering van nachtvluchten. De
regio zet in op onderzoek naar de
lange termijneffecten van luchtvaart op Schiphol op de gezondheid en een vervolgonderzoek
naar oorzaken van slaapverstoring door vliegverkeer (geluidsniveau, frequentie, tijdstip). Verder
pleit de regio voor onderzoek naar
de mogelijkheden voor een uitbreiding van het wettelijk beschermde gebied, omdat ook buiten het
wettelijke
beschermingsgebied
in Castricum, Heiloo, Alkmaar en
Bergen veel hinder wordt ondervonden. Ook wil de regio dat er
onderzoek wordt gedaan naar de
mogelijkheden van het vastzetten
van de maximale 48 Lden geluidscontour. Zo ontstaat duidelijkheid
voor bewoners over de verwachte (toekomstige) hinder.
Onderzoek naar gedeeltelijke
nachtsluiting
Net als in de vorige Bestuurlijke
Agenda krijgt de hinder van nachtvluchten wederom alle aandacht.
De regio Alkmaar-IJmond-Haar-

lem zet in op het beperken van het
aantal nachtvluchten, met het oog
op de beperking van de slaapverstoring en de effecten daarvan op
de gezondheid. Waarbij inzichtelijk
moet worden gemaakt in hoeverre
het verplaatsen van het nachtelijk
verkeer naar elders of naar overdag mogelijk is. Maar stellen daarnaast dat nu gestart wordt met een
onderzoek naar een gedeeltelijke
nachtsluiting.
Succesvolle samenwerking
De samenwerking via een Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer is
succesvol. De prioriteit voor het
verminderen van slaapverstoring
door nachtvluchten leidde ertoe
dat het onderwerp nu ook bij de
minister en de Tweede Kamer de
aandacht krijgt. Er wordt nu zelfs
gesproken over een gedeeltelijke
nachtsluiting. Een positieve ontwikkeling voor de regio. Met de
nieuwe Bestuurlijke Agenda 20192022 bouwt de regio voort op deze
successen, maar zoekt zij ook de
aansluiting met de standpunten
van de Bestuurlijke Regie Schiphol. Die standpunten zijn opgeschoven in de richting van meer
hinderbeperking en het nakomen
door Schiphol van de gemaakte
afspraken.

Burgemeester praat bij
Fiets op slot
Regelmatig heb ik overleg met
de politie. We praten dan onder
andere over de veiligheid in de
gemeente. In mijn laatste overleg kwam het onderwerp ‘fietsendiefstal’ ter sprake. Het blijkt
dat de laatste tijd het aantal fietsendiefstallen in de gemeente
toeneemt. En vooral elektrische
fietsen zijn erg in trek.
Het is ons allemaal wel eens
overkomen denk ik. Je pakt de
fiets om een middag of avond
in het dorp of aan het strand
door te brengen. Om lekker op
een terras in het dorp of bij een
strandpaviljoen te zitten. Of om
in een van de vele leuke restaurants die we in de gemeente hebben, wat te eten. Dan wil
je na zo’n gezellige middag of
avond je fiets pakken om weer
naar huis te gaan. En dan staat
je fiets er niet meer. Eerst geloof
je je ogen niet, maar dan blijkt
het toch echt zo te zijn: je fiets
is weg!
Daarom hier een paar tips die
ik u wil meegeven: Zet uw fiets
vast met een tweede slot. En zet
uw fiets met dit tweede slot altijd
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Kort nieuws
Spreekuur wijkagent Egmond

Vanaf 10 juli t/m 28 augustus
2019 zit de wijkagent van Egmond elke woensdag van 09.30
uur t/m 12.00 bij Post aan Zee op
de Voorstraat 82a te Egmond aan
Zee. Men kan hier terecht om zaken te melden / bespreken die de
politie aangaan of in de wijk spelen.
Dus mocht u iets willen bespreken dan bent u, onder het genot
van een bakje koffie, van harte
welkom!
Opmerking: Aangiften worden
hier niet opgenomen
Volg ons ook op Instagram!
We waren er al voorzichtig mee
begonnen maar maken nu een
doorstart: onze gemeente is op
Instagram.
•	Volg gemeentebergen voor foto’s en story’s van nieuws, evenementen en bijzondere plekjes
in onze gemeente.
•	Tag je je foto met #mijnbergen
dan maak je kans op een repost
van jouw foto.
Tot ziens op Instagram!

Op vakantie? Gebruik de
KopieID app

Vraagt iemand om een kopie van
uw identiteitsbewijs? Doe dit dan
veilig met de KopieID app. Via
deze app kunt u in de kopie de
identiteitsgegevens doorstrepen
die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken.

Maakt het moeilijker om te
frauderen
vast aan bijvoorbeeld een hek
of fietsenrek. Als het kan, plaats
uw fiets dan in het zicht. Dieven
houden er niet van om bekeken te worden. Meer goede tips
vindt u op de website www.stopdiefstal.nu. En aan de ondernemers en horecaondernemers
in onze gemeente: waarschuw
uw klanten en gasten voor fietsendiefstal. Een gewaarschuwd
mens telt tenslotte voor twee!
Hetty Hafkamp
Burgemeester

Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het
doel en de datum van de kopie.
Komt de kopie dan ooit in handen
van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het
dankzij de KopieID app moeilijker
om ermee te frauderen.
Download de KopieID app
U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.
De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.
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Nieuwe afspraken over woonruimteverdeling

Colofon
Redactie
Team Communicatie, gemeente Bergen
Mail
communicatie@bergen-nh.nl
Telefoon
(072) 888 00 00
Vormgeving & drukwerk Rodi Media
Fotoredactie	Team Communicatie,
Habro Fotografie/Hans Brouwers
Verspreiding	Wekelijks op woensdag huis-aan-huis in gemeente Bergen. Via post-abonnement van Rodi Media; ophalen bij diverse openbare plekken in de gemeente en als digitaal abonnement: aanmelden via www.bergen-nh.nl
Bezorgklachten	Rodi Media (0226) 33 33 11, www.bergensnieuwsblad.nl of
www.contactmetdeegmonden.nl.
Nabezorging: vóór vrijdag 12.00 uur melden.

Openingstijden
Gemeentehuis
Adres
Publieksbalie

Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar
Ma. en vr. 08.30 - 12.30 uur
Di. en wo. 08.30 - 16.30 uur
Do. 08.30 - 12.30 uur / 17.00 tot 20.00 uur
Telefoon
(072) 888 00 00, ma. t/m vr.
08.00 - 17.00 uur
Postadres
Postbus 175, 1860 AD Bergen
e-mail: info@bergen-nh.nl,
website: www.bergen-nh.nl
Instagram: gemeentebergen
Afspraak via website www.bergen-nh.nl
Spreekuur college
Di.
08.30 - 9.30 uur
Met wethouder of burgemeester op afspraak via de website
of bovenstaand telefoonnummer.
HVC-afvalinzameling
Klantenservice:
0800 - 0700
Website:
www.hvcafvalinzamling.nl

Politieke partijen even niet aan het woord

De politieke partijen zijn in verband met de zomervakantie niet
aan het woord. In de Gemeentekrant van 4 september kunt u

weer de eerste columns van de
raadsfracties verwachten.
De fracties wensen u een hele
fijne vakantie.

‘Blazen’ op Hargen Sail
Vrijdag stond Link Projecten met
een mobiele blaasactie op Hargen Sail. Samen met Maikel Groet
van Jongerenwerk Bergen hebben ze er een gezellige en drukke
avond van gemaakt. Er werd geblazen, enquêtes ingevuld en over
de lijn gelopen (met alcoholbril). In
ruil voor de eerlijkheid konden de
eerste 250 deelnemers een Hargen Sail festival hoedje verdienen.
En ...... ze zijn op gegaan.

In alle gemeenten van Regio
Alkmaar vervalt op 1 juli 2019 de
huidige Huisvestingsverordening, maar ook na 1 juli is er behoefte aan regels over de woonruimteverdeling.
De gemeenten, de corporaties
verenigd in het SVNK en hun
huurdersorganisaties
hebben
daarom een nieuwe versie gemaakt van de Huisvestingsverordening en de bijbehorende beleidsregels. Deze verordening en
beleidsregels moeten ingaan per
1 juli 2019. Regio Alkmaar bestaat
uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard,
Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Hoofdlijnen ongewijzigd
In de nieuwe verordening en beleidsregels blijven de belangrijkste
regels ongewijzigd:
•	
Iemand kan voor een socialehuurwoning in aanmerking komen als hij zich inschrijft als woningzoekende.
•	
Van degenen die reageren op
een woning, gaat degene met
de langste inschrijftijd voor.
•	
Mensen met urgentie hebben
voorrang.
•	Mensen met een huisvestingsindicatie hebben voorrang bij ‘nultredenwoningen’.
Nieuwe bepalingen
In de nieuwe verordening zijn ook
enkele nieuwe bepalingen opgenomen en is er een bepaling vervallen:

•	Voorrang voor grote gezinnen
vervalt
In de huidige verordening is opgenomen dat grote woningen met
voorrang verhuurd worden aan
grote gezinnen. Deze voorrangscategorie vervalt.
•	Volgorde urgentiebepaling
De volgorde voor de urgentiebepaling is gewijzigd. Voortaan wordt
de urgentie als volgt bepaald:
-	
Urgentie voor woningzoekenden uit de tijdelijk opvang
-	Dan de sociaal medische urgenten
-	
Daarna de herstructureringsurgenten
•	Voorrang jongeren
In de nieuwe verordening bestaat de mogelijkheid om voorrang te geven aan jongeren tot
23 jaar. Woningen met een huurprijs tot de ‘kwaliteitskortinggrens’
uit de Huurtoeslag (€ 424,44 in
2019) kunnen met voorrang worden aangeboden aan jongeren tot
23 jaar. De kandidaat behoudt zijn
inschrijfduur voor een periode van
5 jaar, waarna hij weer door kan
verhuizen.

•	Spoedzoekers
Voortaan worden ook enkele woningen via loting aangeboden. Dit
is een pilot die wordt toegepast
voor de periode van een jaar. Zo
kunnen ook mensen met een korte inschrijftijd in aanmerking komen voor een woning. Na een
jaar wordt geëvalueerd of de pilot
wordt voortgezet, of omgezet naar
een definitieve aanpassing van de
verordening.
• Maatregelen die de doorstroming faciliteren
In de nieuwe verordening bestaat
de mogelijkheid om doorstroming
te faciliteren. Voordat deze maatregelen kunnen worden vastgesteld is het van belang om te weten waar behoefte aan is en op
welke manier de maatregelen effectief kunnen worden ingezet. Er
wordt daarom eerst onderzoek gedaan, alvorens invulling te geven
aan doorstroommaatregelen. Er
bestaat al wel de mogelijkheid om
via de prestatieafspraken per gemeente afspraken te maken over
voorrang voor omwonenden van
een nieuwbouwcomplex.
Een overzicht van alle wijzigingen staat in de B&W nota en het
raadsvoorstel.
Meer informatie
Gemeenten en corporaties passen de informatie op hun website binnenkort aan met de nieuwe
afspraken. Kijk daarvoor op www.
svnk.nl en www.bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/huren/

Samen fietsen kan nu met de duofiets in Egmond
Het Sociaal Team Egmond heeft
voor mensen die moeilijk kunnen fietsen, een nieuw vervoermiddel: de duofiets! Met ‘Fun2Go’ kunnen zij blijven fietsen.
Samen naar de kust rijden of
een leuke fietstocht door de omgeving van Egmond. Dit is allemaal mogelijk met de duofiets.
Bent u die fietsliefhebber die niet
meer in staat is om zelf te fietsen?
Het Sociaal Team Egmond heeft,
in samenwerking met de Bikeshop
Egmond aan Zee, hier een oplossing voor gevonden. De Fun2Go
is de meest gewilde duofiets. Dat
komt doordat op deze duofiets er
één persoon is die stuurt en remt,
maar u kunt beiden trappen. De

bestuurder en bijrijder zitten naast
elkaar. De draaibare stoel maakt
opstappen heel eenvoudig. Zo
blijft (samen) bewegen makkelijk
en leuk.

bruik te maken van een enthousiaste vrijwilliger die graag met u
meegaat. Het is wel belangrijk om
van te voren de fiets met (of zonder) vrijwilliger aan te vragen.

Kleine eigen bijdrage
Bij de bikeshop vindt u de duofiets
waarmee u voor een kleine eigen
bijdrage van minimaal €5,00 per
persoon per dag(deel) uit fietsen
kunt gaan. U kunt nu al gebruikmaken van deze duofiets om samen door de Egmonden en de
omgeving te fietsen.

Aanmelden en meer informatie
Voor aanmelden of meer informatie kunt u terecht in de winkel Bikeshop (Trompstraat 17 in Egmond
aan Zee) en vraagt u naar Sandy
Dekker. Telefoonnummer is 0723030516, of via de mail info@bikeshopegmond.nl.

Samen met een vrijwilliger
Wilt u toch uit fietsen maar geen
mantelzorger die met u meefietst?
Dan is er de mogelijkheid om ge-

De rijtijden zijn van maandag tot
en met vrijdag, van 9.00 tot 18.00
uur. Op zaterdag en zondag van
9.00 tot 17.00 uur.

Veilig naar het strand met kleine kinderen

Het is misschien wel de meest
vervelende, maar ook nog
steeds veel voorkomende situatie op het strand. (Groot)ouders/
verzorgers die hun (klein) kinderen uit het oog verloren zijn.
Het is niet altijd duidelijk wie er
meer schrikt: het kind of de zoekende achterblijvers.
Hieronder een aantal tips voor een
veilig dagje aan het water met kleine kinderen.
•	
Houd kinderen altijd in de gaten zowel in het water als op het
strand.
•	
Blijf in het water op een armlengte afstand van kleine kinderen.
•	Doe uw kind een 06-polsbandje om met hun naam en uw telefoonnummer erop of schrijf dit
met een pen op de arm van uw
kind.
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lange haren lopen vaak tegen
de wind in.
•	
Is uw kind terecht? Word niet
boos op uw kind, maar wees blij
het weer te zien en meld de vermissing af.
Telefoonnummers Reddingsbrigades. Tip: sla de nummers op
in uw telefoon.

•	Zorg dat u uw mobiele telefoon
mee hebt, aan staat en voldoende is opgeladen.
•	Spreek een herkenbaar punt af
voor als u uw kind kwijtraakt, bijvoorbeeld een strandtent of verdwaalpaal met herkenbare afbeelding (bv een Nijntjefiguur).
•	
Kind kwijt? Waarschuw direct
de Reddingsbrigade, meld het
bij een strandpaviljoen en begin met zoeken. Een verdwaald
kind loopt meestal eerst met de
zon in de rug weg. Meisjes met

Reddingsbrigade Bergen
T 072 589 74 59
Reddingsbrigade Egmond
T 072 506 18 87 / 072 506 33 12
(alarmlijn)
Reddingsbrigade Schoorl
T 072 509 16 43
App Lifeguard Egmond
Tip. Download ook de app Lifeguard Egmond voor actuele informatie over het strand (waarschuwingen, de aanwezigheid van
muien ed.)

11e jaargang - nummer 28 - juli 2019

Verslag van de raadsvergadering van 4 juli 2019
Verhuur en recreatief gebruik
woningen
Woningbezitters in Bergen van
huizen met een woonbestemming mogen hun huis zestig dagen per jaar verhuren in de zomermaanden. Verhuren in andere
periodes mag alleen als blijkt dat
dit handhaafbaar is. Dit besluit is
een aanscherping van het voorstel van het college die een langere verhuurperiode voorstelde,
namelijk drie maanden. KIES Lokaal en D66 stelden de kortere
periode voor. Doel is deze maatregel te regelen via een aangepaste huisvestigingsverordening.
Hiermee wil de gemeenteraad de
toekomstige koop van woningen
voor recreatieve verhuur minder
aantrekkelijk maken. Dit omdat
de potentiële verhuuropbrengst
in een kortere periode lager uitvalt. Probleem is dat mensen woningen als belegging kopen om
te verhuren, vaak het hele jaar
door. In Bergen worden 900 woningen op deze manier verhuurd,
de meesten in de goedkopere
klasse. Deze huizen worden onttrokken uit de woningvoorraad
zodat te weinig betaalbare woningen overblijven. Daarnaast leiden
commerciële
verhuurondernemers onder teveel concurrentie.
Ten derde komt dit de leefbaarheid niet ten goede volgens de
raad: inwoners worden met regelmaat geconfronteerd met nieuwe
buren.
Gemeentebelangen stemde als
enige fractie tegen het voorstel.
Volgens de partij is het niet van
deze tijd om uitsluitend verhuur
in de zomer toe te staan omdat
mensen het hele jaar door vakantie vieren. Verder vreest Gemeentebelangen voor inkomstenverlies
voor de lokale middenstand vanwege een kleiner aantal recreatieve huurders en ziet de fractie
op tegen de handhavingskosten.
Daarnaast zou geen fatsoenlijk
onderzoek hebben plaatsgevonden naar de schaarste van woningen en is de mate van overlast niet cijfermatig onderbouwd.
Over deze laatste twee punten
hadden ook GroenLinks (woord-

voering: Femke Ouendag) en
VVD zorgen. Zij zetten vraagtekens bij de juridische onderbouwing van de maatregel die nodig
is om de huisvestigingsverordening te kunnen wijzigen. Volgens deze fracties is niet de mate
van overlast aangetoond en is
de schaarste van woningen en
de gevolgen ervan onvoldoende
onderbouwd. GroenLinks vroeg
daarom om een schaarsteonderzoek. Volgens diverse andere
fracties is de overlast juist overduidelijk zichtbaar. Ook burgemeester Hetty Hafkamp is het niet
eens met Gemeentebelangen. Ze
stelt dat adviesbureau BügelHajema de schaarste heeft aangetoond met een juridische onderbouwing daarbij. Ze zegde toe na
de zomer te zorgen voor meer inzicht in de (juridische) onderbouwing om de huisvestingsverordening te kunnen vaststellen.
Andere voorwaarden in de nieuwe regels zijn dat de verhurende huiseigenaren een vergunning moeten aanvragen en dat
deze ook de bewoners moeten
zijn. Verder moet een tweede woning aangemeld worden en gaat
de gemeente voor alle vormen
van verhuur aparte vignetten uitgeven. Indien dit niet strijdig is
met de nieuwe wet op de privacy (dit wordt nog onderzocht op
verzoek van burgemeester Hetty
Hafkamp), komt er een openbare
database van adressen met daarin de data van de verleende vergunningen voor particuliere recreatieve verhuur. De burgemeester
benadrukte dat de verhuur van
woningen (weliswaar officieel
verboden) in het DNA zit van de
gemeente Bergen. “Wij zijn bij
uitstek een toeristische en recreatieve gemeente. Het zou raar zijn
om het helemaal te verbieden.”
De gemeente gaat de inwoners
spoedig in de gemeentekrant informeren over de nieuwe regels
en het proces ernaartoe. En zodra de huisvestingsverordening
is aangepast, krijgen de inwoners
een brief met de regels in de bus.
Bij de stemming stemden drie le-

den van de GroenLinks-fractie
niet mee, namelijk Solita GroenBruschke, Ineke Braak- van Kasteel en Froukje Krijtenburg. Zij
zijn zelf betrokken bij de recreatieve verhuur van woningen aan
toeristen en wilden alle schijn van
belangenverstrengeling voorkomen.
Parkhotel Bergen
De gemeenteraad wil de bouw
van een nieuw Parkhotel in het
dorp Bergen versneld mogelijk
maken. De gemeente laat daarom procedures voor het vaststellen van het bestemmingsplan en
de vergunningverlening gelijklopen (via de coördinatie regeling
ex. Art. 3.30). De raad stelde eerder al een bestemmingsplan vast
voor het Parkhotel, maar mede
vanwege procedures en weerstand voor een dubbellaagse
parkeergarage liep het plan vertraging op. Intussen stegen de
bouwkosten en opteert de eigenaar voor een nieuw en duurzamer hotel met een ondergrondse
parkeergarage op de plek van het
hotel en een naastgelegen perceel (het voormalige Fabrica).
Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan vereist. Naast snelheid maakt de coördinatieregeling het resultaat van de bouw al
in een eerder stadium zichtbaar,
waardoor weging van het plan beter mogelijk is. Versnelling is gewenst omdat het Parkhotel nu
leeg staat en het gebouw volgens
raad en college het aanzicht van
het dorp verfrommelt. Het besluit
betekent overigens niet dat de
gemeenteraad ook het bestemmingsplan vaststelt: dat moet in
een later stadium blijken. Valkering: “De raad heeft nog van alles te vinden van het bouwplan.”
Behoorlijk Bestuur Bergen stemde als enige fractie tegen. Volgens de fractie heeft de gemeente onvoldoende kennis van het
bouwplan en hebben college en
raad zich niet uitgesproken over
de realiseerbaarheid van het
plan. Wethouder Klaas Valkering
sprak dit tegen. “We zetten in op
een hotel en een parkeergarage.
De coördinatieregeling is niet be-

Kobus Apotheker (l) en Niklo Overveld (r) uit de wijk Saenegheest ontvangen van wethouder Jan Houtenbos een insectenkast.
(foto Habro-fotografie)

Op ‘groensafari’ in
Saenegheest in Bergen
Samen ontdekken hoe tuinen en
plantsoenen klimaatproof kunnen
worden. De wijksafari in Saenegheest op 6 juli was een succes!
Wethouder Jan Houtenbos liep de

safari samen met buurtbewoners
en andere belangstellenden mee.
Op de foto geeft Jan Houtenbos
een insectenkast aan twee jonge
bewoners van de Saenegheest.
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doeld om bijvoorbeeld een supermarkt of een tankstation neer
te zetten. Wij achten dit plan realiseerbaar.” ‘De wethouder liet
weten dat het bestemmingsplan
op zijn vroegst vanaf de tweede week van augustus ter inzage
ligt in het gemeentehuis maar dat
dit waarschijnlijk iets later wordt.
Ook volgen er inloopavonden
voor inwoners, die vlak voor of
direct na de zomervakantie starten. Valkering hoopt dat de bouw
al na een jaar kan starten. Maar
dat hangt mede af van de tijd die
de voorbereiding van het bestemmingsplan en burgerparticipatie
met zich meebrengt.
Verkoop van gemeentelijke
panden
Het college stopt voorlopig met
de verkoop van gemeentelijke panden. Eerst moet het vorige week gestarte onderzoek zijn
afgerond naar het afstoten van
panden door de gemeente Bergen. Dit liet wethouder Klaas Valkering weten nadat een motie
met die strekking op tafel kwam
van VVD en Gemeentebelangen.
De ‘verkooppauze’ is volgens de
twee fracties nodig omdat prijsbepaling en de verkoopprocedure onderdeel zijn van het onderzoek. Ook moet volgens de raad
zekerheid komen over het voortbestaan van panden met een historische waarde die de gemeente wil verkopen. Voorbeelden zijn
twee molens en het voormalig
gemeentehuisje in Schoorl. Ondanks de tijdelijke verkoopstop
van panden wil de wethouder tijdens de onderzoeksperiode wel
blijven praten over verkoop van
gemeentelijke gronden. Het college stuurt een lijst met af te stoten
panden naar de gemeenteraad.
Ook krijgt de raad een seintje als
verkopen na het onderzoek weer
kunnen plaatsvinden. Gemeentebelangen en VVD dienden de motie niet in na de toezegging van
Valkering.
Locatiekeuze UMTS mast Egmond-Binnen
Het college van B&W gaat bekijken wat de meest geschikte loca-

tie is voor een nieuw te plaatsen
UMTS mast in Egmond-Binnen.
KIES Lokaal en GroenLinks vroegen hierom in een motie. Het gaat
om de huidige mast aan de Vennewatersweg die op een andere locatie moet worden neergezet. De partijen noemen de in
2013 aangewezen plek aan de
Herenweg ongeschikt. De redenen: de Welstandscommissie
raadt de locatie af omdat het niet
zou passen in de landelijke omgeving, een onafhankelijk onderzoek ontbreekt en de extra kwaliteitseisen van de Provincie Noord
Holland zijn nog onduidelijk. Verder zou de dekking van de UMTS-mast tekortschieten, zo blijkt
uit onderzoek van de Universiteit van Twente. Hierdoor moet
de mast niet 45 maar 52 meter
hoog worden en zijn zendversterkers nodig voor voldoende dekking. PvdA, Behoorlijk Bestuur
Bergen, CDA en D66 steunden
de motie niet. Volgens CDA omdat het college nu bij de locatiekeuze geen richtlijn meekrijgt van
de gemeenteraad. Wat weegt het
zwaarst: bijvoorbeeld de technische mogelijkheden, de visie van
de welstandscommissie of de locatie met de minste bezwaren?
Wethouder Klaas Valkering ontraadde de motie. Hij speelde de
bal terug door aan de raad te vragen zelf met een locatie te komen
die op draagvlak kan rekenen. Hij
benadrukte dat de colleges van
Bergen sinds 2004 alle mogelijke
plekken in Egmond-Binnen onderzochten. Ook is volgens Valkering veel gesproken met omwonenden en de dorpsvereniging en
keek ook de provincie en de welstandscommissie naar de optionele locaties. “Deze locatie geeft
het beste resultaat, hoewel geen
van de onderzochte plekken optimaal is.” Valkering liet verder
weten dat een verhoging van de
huidige mast aan de Vennewatersweg volgens providers niet
mogelijk is. Hij steunde de motie niet, maar moet toch met alternatieve locaties komen omdat de
raad de motie aannam.
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Bekendmakingen
Gehandicaptenparkeerplaats
•	Aan de Nicolaas Puntweg 5 , 1861 NP Bergen, plaatsen bord gehandicaptenparkeerplaats.
Door plaatsing van bord E6 met onderbord 511 (kenteken 30-TRP-5) van bijlage 1 van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de locatie aan de Nicolaas Puntweg te Bergen is het parkeren uitsluitend toe te
staan aan het voertuig met dat kenteken, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbende een
bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. De
datum van verzending staat bij het besluit. Voor meer informatie kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen met de gemeente.
Ontwerp wijzigingsplan Evendijk
en Damweg in Schoorl
Burgemeester en wethouders van Bergen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Evendijk en Damweg in Schoorl met ingang van 11 juli 2019 voor 6 weken ter inzage ligt.
Inhoud wijzigingsplan
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het toevoegen van
twee extra bouwvlakken. Een bouwvlak op een perceel
aan de Damweg, kadastraal bekend gemeente Schoorl,
sectie D, nummer 2868 en een bouwvlak op een perceel
gelegen aan de Evendijk, kadastraal bekend gemeente
Schoorl, sectie D, nummer 1938. Zodat hier op termijn
twee vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden. In
het geldend bestemmingsplan ‘Schoorl kernen en buurschappen’ ligt op de aangegeven percelen aan de Evendijk en de Damweg een wijzigingsbevoegdheid op grond
waarvan het college bevoegd is tot het toevoegen van
extra bouwvlakken met in achtneming van een aantal
bepalingen. Het wijzigingsplan Evendijk en Damweg in
Schoorl is een uitwerking van deze bevoegdheid.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpwijzigingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planID NL.IMRO.0373.WZP4003evenkdamwgB001. Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage in het
gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817
MR Alkmaar.
Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij
voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen
omtrent het ontwerp. De schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij burgemeester en wethouders
van Bergen, postbus 175, 1860 AD Bergen. Voor een
mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met het
team Plannen en Projecten, tel. 072 888 0000. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen,
tel. 072 888 0000 of via info@bergen-nh.nl.
Publicatie ontwerpbesluit Hogere Grenswaarde
•	
Verzoek Hogere Waarde Wet geluidhinder voor het
toevoegen van een bouwvlak aan de Damweg in
Schoorl middels een wijzigingsplan
Bij de gemeente Bergen is een verzoek ingediend ter
vaststelling van een hogere grenswaarde in het kader
van de Wet geluidhinder voor het toevoegen van een
nieuw bouwvlak aan de Damweg in Schoorl, kadastraal
bekend gemeente Schoorl, sectie D, nummer 2868. Het
plangebied is gelegen binnen de geluidszone van de
Damweg.
Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen,
en alle spoorlijnen zijn, op basis van de Wet geluidhinder,
voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige

bestemmingen, zoals woningen, welke binnen een dergelijke zone langs een weg of spoorlijn zijn gelegen, dienen op een zodanige afstand hiervan te zijn gelegen dat
de geluidbelasting niet te hoog wordt (de zogenaamde
‘voorkeursgrenswaarde’ die de Wet geluidhinder stelt).
Uit het akoestisch onderzoek, dat in het kader van de
planontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat, als gevolg van
het wegverkeer op de Damweg, een hogere geluidbelasting optreedt, dan de voorkeur-grenswaarde van 48 dB
zoals aangegeven in de Wet geluidhinder.
De geluidbelasting op de gevel van de toekomstige woning is, met een geluidbelasting van ten hoogste 62 dB,
echter lager dan de in de Wet geluidhinder aangegeven
maximale ontheffingswaarde.
Het college van burgemeester en wethouders is van plan
om voor het bouwplan, op grond van artikel 83 jo 110a
van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen van ten hoogste 62 dB.
De stukken van dit ontwerpbesluit liggen met ingang van
11 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR
in Alkmaar. Om de stukken buiten de openingstijden in te
zien kunt u een afspraak maken met het Team Plannen
en Projecten, telefoon 072 8880000.
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van Bergen, Postbus 175,
1860 AD Bergen onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidhinder wijzigingsplan toevoegen bouwvlak aan de Damweg in Schoorl”.
Voor een mondeling zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, telefoon 072
888 0000.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen,
telefoonnummer 072 888 0000 of via info@bergen-nh.nl.
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
•	Verlengde Geestweg 35, 1861VC, Bergen (NH), het
verlengen van de termijn voor tijdelijke bewoning van
een bijgebouw gedurende de bouw van een nieuwe
woning, 25 juni 2019 (WABO1901096);
•	Lijtweg 166, 1861VP, Bergen (NH), het plaatsen van
een bijgebouw en een aan- en uitbouw, 28 juni 2019
(WABO1901114);
•	Lijtweg 19, 1861VA, Bergen (NH), het kappen van een
boom, 29 juni 2019 (WABO1901116);
•	Zuidlaan 12, 1861GT, Bergen (NH), het kappen van
een berk, 2 juli 2019 (WABO1901126);
•	
Dokter van Peltlaan (tussen 65 en 69, kadastraal
perceel sectie A, nr.3237), 1861KB, Bergen (NH),
het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning, 2 juli 2019
(WABO1901133);
•	Zuidlaan 12, 1861GT, Bergen (NH), het kappen van
een berk, 2 juli 2019 (WABO1901126);
•	
Dokter van Peltlaan (tussen 65 en 69, kadastraal
perceel sectie A, nr.3237), 1861KB, Bergen (NH),
het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning, 2 juli 2019
(WABO1901133);
•	Waldeck Pyrmontlaan 10, 1862EV, Bergen (NH), het
kappen van een conifeer, 27 juni 2019 (WABO1901109);
•	Guardini-Nes 17, 1862AJ, Bergen (NH), het plaatsen
van een nieuw kozijn in de voorgevel van de woning,
28 juni 2019 (WABO1901110);
•	Oosterweg 4A, 1862KD, Bergen (NH), het kappen van
een conifeer, 2 juli 2019 (WABO1901134);
•	Hargervaart 4 B, 1871PL, Schoorl, het plaatsen van
een aanbouw aan de zijgevel van de woning, 30 juni
2019 (WABO1901117);
•	Idenslaan (nabij 23), 1871CS, Schoorl, het kappen van
een zwarte els, 30 juni 2019 (WABO1901118);
•	Gerbrandtslaan 18, 1871AP, Schoorl, het bouwen van
72 recreatiewoningen, 2 juli 2019 (WABO1901135):
•	Teugelaan 5 A (tussen het verenigingsgebouw en kavel 20), 1871AJ, Schoorl, het kappen van een berk, 27
juni 2019 (WABO1901105);
•	
Wilhelminastraat 102, 1931BT, Egmond aan Zee,
het vervangen van de dakkapel, 29 juni 2019
(WABO1901115).
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Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de
datum waarop deze ontvangen zijn. U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen.
Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze publicatie is ter informatie.
Verleende omgevingsvergunningen
•	Komlaan 14, 1861EG, Bergen (NH), het plaatsen van
een stalen balk (interne constructieve wijziging), 27
juni 2019 (WABO1900503);
•	Herenweg 61, 1861PB, Bergen (NH), het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor het
bouwen van een potstal, 27 mei 2019 (WABO1900567);
•	Geestweg 31,1861TL, Bergen (NH), het plaatsen van
een dakkapel, 1 juli 2019 (WABO1900926);
•	Hogenweg 1a, 1871PH, Schoorl, het bouwen van een
ecologische woning, een bijgebouw en het maken van
een uitweg met duiker, 1 juli 2019 (WABO1802082).
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een
bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. De
datum van verzending staat bij de kennisgeving. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.
Verlenging beslistermijn
•	
Zuidlaan 41, 1861GS, Bergen (NH), het bouwen van een woning en het maken van een uitweg
(WABO1900700);
•	Achterweg 1 (naast 3), 1862XH, Bergen, het bouwen
van een woning (WABO1900662).
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken
verlengd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de gemeente.
Vergadering Welstandscommissie
De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie voor bouwplannen is op maandag 15 juli 2019. Vanaf
2019 vinden de vergaderingen van de adviescommissie
voor Ruimtelijke Kwaliteit Bergen plaats in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA in Castricum. Deze locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Vanaf vrijdag 12 juli 2019 kunt u de agenda raadplegen
via de gemeentelijke website www.bergen-nh.nl. Wilt u
als belangstellende de vergadering bijwonen? Dan kunt
u via e-mail contact opnemen met de in de agenda vermelde plantoelichter van de gemeente of bellen via telefoonnummer (072) 8880000.
Verleende APV vergunning
•	
Gemeente Bergen verleende evenementenvergunning kortebaandraverij en festival tijdens kermis Egmond a/d Hoef 2019 op 12 juli 2019 van 18.30 uur tot
22.30 uur, op 13 juli 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur
en op 14 juli 2019 van 12.00 uur tot 23.00 uur in Egmond aan de Hoef verzenddatum besluit 27 juni 2019
(APV1900213);
•	Gemeente Bergen verleende evenementenvergunning
De Witte Tent Kruising van 12 juli 2019 tot en met 17
augustus 2019 uur op het terrein van de heer van Mourik op de kruising Heereweg/Jaagkade Schoorl, verzenddatum besluit 27 juni 2019 (APV1900205);
Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een
bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. De
datum van verzending staat bij het besluit. Voor meer informatie kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen met de gemeente.
Bergen, 10 juli 2019.
Het college van Bergen,
secretaris,
Mr. M.N. Schroor

burgemeester,
drs. H. Hafkamp

