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Vrijwilligers rapen zwerfafval van
strand tussen Egmond en Castricum

Ruim 130 vrijwilligers waren
maandagochtend 12 augustus
naar het strand van Egmond aan
Zee gekomen, om mee te helpen
zwerfafval op te ruimen. Want
daar liggen de stranden (in de
hele wereld) helaas vol mee: van
wattenstaafjes, plastic flessen,
blikjes, ballonnen en doppen,
tot gloeilampen, schoonmaakmiddelen, cartridges, jerrycans,
houten pallets en visnetten.
Wethouder Jan Houtenbos ondersteunt de Boskalis Beach
Cleanup Tour dan ook van
harte en opende graag deze
etappe in strandpaviljoen Nautilus aan Zee.
Nadruk op wegwerpplastic
Stichting De Noordzee organiseert
ieder jaar deze landelijke strandschoonmaakactie. Vanuit het onderste en bovenste puntje van Nederland wordt er begonnen en zo
lopen ze al schoonmakend naar
elkaar toe. Vrijwilligers konden
zich aanmelden en de etappe van
Egmond aan Zee zat in korte tijd al
helemaal vol. Dat bleek ook uit de
grote groep mensen die kwam helpen opruimen. De nadruk van dit
deel van de tour lag op wegwerp-
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plastic (single use plastic) en de
restanten van ballonnen.

Zwerfplastic wordt bankje
Van het opgehaalde plastic tussen Egmond aan Zee en Castricum aan Zee, gaat de coöperatie
Plastic Fantastic trouwens iets bijzonders maken: een bankje, dat in
de hal van het gemeentehuis komt
te staan. Ze recyclen hiervoor het
opgeraapte plastic en maken er
samen met Save Plastics professionele producten van, zoals: bruggen, lantaarnpalen en meubels.

Beach Cleanup
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Met de hond aan zee

Spreekuur wijkagent
Egmond

Tot en met 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

Nieuws van
Staatsbosbeheer:

Over bloemetjes en bijtjes

Rode vlag, gele vlag
of lekker zwemmen?
Wie naar zee wil gaan voor een
frisse duik, doet er goed aan
even de vlag te checken. Het is
jammer om eenmaal aangekomen bij het strand de rode vlag
te zien wapperen. Dan kan het
zwemfeest niet doorgaan, de
omstandigheden zijn te gevaarlijk om te kunnen zwemmen.
Voorkom teleurstellingen en check
voor vertrek de condities op het
strand. Je kunt bijvoorbeeld de
app van de reddingsbrigade Egmond downloaden. Zoek in de
app-store op Lifeguard Egmond of
Egmondse Reddingsbrigade.
Met deze app is snel te zien of
het veilig is om te zwemmen.
De informatie op de app is actueel weergegeven. Een alternatief is om de webcam van
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Afspreken kan ook voor een
rijbewijs of identiteitskaart.
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Kort nieuws

Schoon strand belangrijk voor
kustgemeente
De gemeente heeft dit bankje gekocht, omdat ze het belang van
een schoon strand onderschrijft.
Wethouder Houtenbos: “Als kustgemeente vinden we het natuurlijk helemaal belangrijk dat onze
bezoekers van een schoon strand
kunnen genieten. We ondersteunen dit initiatief daarom niet alleen
met een financiële bijdrage, maar
ook door al het opgehaalde afval
te verzamelen, af te voeren en te
verwerken. En dus door het bankje
aan te schaffen, waar u binnenkort
op kunt zitten in het gemeentehuis.”

Maak een afspraak op www.bergen-nh.nl
Dan bent u sneller aan de beurt!

In deze krant
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www.bergenaanzee.com te bekijken
om realtime te zien of de reddingsbrigade een vlag heeft gehesen.
De verschillende vlaggen op
een rijtje
De gele vlag: Het is
gevaarlijk om te baden of te zwemmen.
Meestal heeft dit te
maken met het weer.
Drijvende voorwerpen zijn verboden.
De rode vlag: Het is
verboden te baden
of te zwemmen.

?

De vraagtekenvlag:
Er is een kind gevonden.

Staatsbosbeheer organiseert
jaarlijks met de imkers van Bijenvereniging Noord-HollandsMidden een bijententoonstelling in Buitencentrum Schoorlse
Duinen. Hier kan het publiek
kennismaken met wilde bijen
en honingbijen. Op verschillende dagen tijdens de expositie
zijn er activiteiten, zoals honing
slingeren en was smelten.
Buitendag
Op de Buitendag op 18 augustus kunnen kinderen meedoen
aan de volgende activiteiten:
Zoek de koningin en doe een
bijendans. Elk uur is er een bijensafari met een gids. Ontdek
welke belangrijke rol bijen spelen bij de groei van bijvoorbeeld
fruit en het maken van snoep.
Maak een zadenbom en knutsel zelf een bijtje. Sluit de dag
af met het maken van popcorn.
Deelnemen aan deze 4 activiteiten kost 5 euro. Vrije inloop
tussen 11.00 uur en 14.00 uur.
Opgeven kan via www.staatsbosbeheer.nl/buitendagschoorl
Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1, 1871 HA
Schoorl. Openingstijden: maandag t/m zondag van 10.00 17.00 uur. Toegang is gratis.
Telefoonnummer 072 509 33
52 Betaald parkeren van 10.0019.00 uur.
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Met de hond naar het strand
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Voor honden (en hun baasjes)
gaat er niets boven lekker uitwaaien aan het strand. In de zomer zijn de mogelijkheden beperkt. Maar wat zijn de regels?

Het strand is van ons allemaal,
dus wat u er ook doet, u moet een
ander nooit in de weg zitten. Daarom mag uw hond ’s zomers op
alle stranden alleen voor 10 uur
en na 19 uur loslopen. Heeft u uw
hond aan de lijn, dan mag hij of zij
overdag tussen 10 en 19 uur lekker mee op het activiteitenstrand.
Op de overige stranden zijn honden niet welkom op deze uren: zo
voorkomt u dat uw hond tussen de
zonnebadende badgasten door
draaft.
Opruimen, ieders plicht
Op het strand wordt er hetzelfde van u verwacht als in de rest
van de gemeente: u ruimt de poep
van uw eigen hond op. Belangrijk,
want zo blijft het leuk voor iedereen, ook voor de kinderen die op
het strand spelen en mensen die
op blote voeten lopen. Opruimen
is gemakkelijk, met de speciale
zakjes die bij de strandopgangen
worden aangeboden. Of anders
met een boterhamzakje of een
zelf aangeschaft exemplaar. Het is
een kwestie van gezond verstand
maar het is ook verplicht. De gemeente handhaaft erop.

Na 19 uur mag Hero los lopen

Heeft ú al een DigiD inlogcode?

HVC-afvalinzameling
Klantenservice:
0800 - 0700
Website:
www.hvcafvalinzamling.nl
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•
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•
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•
•

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Jan Dirk z’n Dal 57, 1931DL, Egmond aan Zee, het plaatsen van een dakopbouw, 30 juli 2019 (WABO1901309);
Sileneweg 4, 1861XG, Bergen (NH), het plaatsen van
een zorgunit aan de voorzijde van de woning, 1 augustus 2019 (WABO1901318);
Het duingebied in Egmond en Bergen (kadastrale
percelen Egmond, sectie D, nr.89, Bergen, sectie G,
nrs.297 en 300), het reactiveren van stuifkuilen in het
kader van een natuurherstelproject, 1 augustus 2019
(WABO1901321);
Hallstein-Nes (achter 11), 1862AS, Bergen (NH), het
kappen van een berk, 2 augustus 2019 (WABO1901323);
Van Blaaderenweg (voor 65 tot 77), 1862JP, Bergen
(NH), het kappen van vier essen, 2 augustus 2019
(WABO1901324);
Prinsesselaan 11, 1861EM, Bergen (NH), het kappen
van een eik, een taxus en een iep, 2 augustus 2019,
(WABO1901326);
Van Blaaderenweg (ter hoogte van 19 tot 33), 1862JP,
Bergen (NH), het kappen van 21 essen, 2 augustus
2019 (WABO1901325);
Verlengde Geestweg 9, 1861VC, Bergen (NH), het plaatsen van twee dakkapellen en een erker aan de voorkant van de woning, 2 augustus 2019 (WABO1901328);
Sint Adelbertusweg 38 Z, 1935EM, Egmond-Binnen,
het plaatsen van een aanbouw en een dakkapel, 2 augustus 2019 (WABO1901329).

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
• Maria van Arkellaan 4, 1934GX, Egmond aan den Hoef,
het veranderen van de woning (gevelwijziging), 23 juli
2019 (WABO1900739);
• Hertenlaan 2, 1861EJ, Bergen (NH), het na sloop
bouwen van een nieuw bijgebouw, 1 augustus 2019
(WABO1901081);
• Elzenlaan 28, 1865BM, Bergen aan Zee, het verbouwen van de woning, 1 aug 2019, WABO1901303);
• Mezenlaantje 12, 1861ME, Bergen (NH), het veranderen en vergroten van een woning, 1 augustus 2019
(WABO1900973);
• Russenweg 2, 1861JP, Bergen (NH), het formeel wijzigen van het gebruik van het hoofdgebouw met bijbehorende gronden, van pension in het gebruik als woning
met bijgebouwen en tuin (conform bestaande situatie),
5 augustus 2019 (WABO1900875);
• Breelaan 103, 1861GD, Bergen (NH), het gewijzigd
uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor
de nieuwbouw van een woning, 5 augustus 2019
(WABO1901258);
• Postweg 4, 1871AA, Schoorl, het vervangen van de dak-
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pannen en het aanbrengen van isolatiedakplaat en rieten dakbedekking, 6 augustus 2019 (WABO1901068);
• Duinweg 113, 1871AG, Schoorl, het plaatsen van
een overkapping bij de voordeur, 6 augustus 2019
(WABO1901138).
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
• Komlaan 5, 1861EE, Bergen (NH), het maken van een
uitweg (WABO1900927);
• Sportlaan 2 en 4, 1931AV, Egmond aan Zee, de
nieuwbouw van een hospice en een zorghotel
(WABO1900753);
• Groeneweg 32, 1861PH, Bergen (NH), het bouwen van
een woning met bijgebouw (WABO1901043);
• Lijtweg, tussen de Nesdijk en de Kloosterlaan, 1861VA
en 1861VB, en een gedeelte van de Kloosterlaan naast
de Ursulinenlaan 2,1861SN, Bergen (NH), het reconstrueren van een weg (WABO1901094);
• Plein op de hoek van de Sint Adelbertusweg en de Herenweg, 1935AC, Egmond Binnen, het plaatsen van
een bronzen borstbeeld (WABO1901042).
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken
verlengd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de gemeente.
Bergen, 14 augustus 2019
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. Schroor

burgemeester,
drs. H. Hafkamp

