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Uitspraken Raad van State 1 oktober ‘startdatum’ voor
Watertorengebied en
aanmelden waarderingsweek In deze krant
Lunch mee met
1 het college
Egmonds voetbalcomplex ‘Vrijwilligers Bedankt!’
11 september heeft de Raad van
State uitspraak gedaan over de
bestemmingsplannen Watertorengebied in Egmond aan Zee
en Voetcomplex Egmond aan
den Hoef. De Raad van State
heeft de plannen vernietigd. De
gemeente gebruikt de komende
periode om na te denken over
de gevolgen van de uitspraken
voor de projecten.
Bestemmingsplan
Watertorengebied
Tegen het bestemmingsplan voor
het watertorenterrein is door enkele omwonenden beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS).
De beroepsgronden gingen onder
andere over de verkeer- en parkeersituatie, de ligging van de woningen en sporthal en de mogelijkheid voor ondergeschikte horeca
bij de sporthal.
Het bestemmingsplan is door de
RvS vernietigd omdat bij de opstelling van het bestemmingsplan
gebruik is gemaakt van de zogenaamde PAS-methodiek. Deze
methode is in mei van dit jaar in
een andere zaak door de RvS afgekeurd. Dit heeft gevolgen voor
alle plannen in Nederland waarbij
deze methodiek is gebruikt. Daarnaast heeft de afdeling twee onjuistheden geconstateerd op de
plankaart bij het bestemmingplan.
Van alle overige beroepsgronden
over onder andere de verkeeren parkeersituatie, de ligging van
de woningen en sporthal heeft de
Raad van State aangegeven dat
deze niet slagen.

Bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef
Tegen het bestemmingsplan voor
de fusielocatie van de Egmondse voetbalclubs is door een aantal belanghebbenden beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS).
De beroepen gingen onder andere
over het aantal velden, de veldverlichting, geluidsoverlast, parkeerproblematiek en compensatie van
verdwijnende bollengrond.

In de gemeente Bergen zijn wij
blij met alle vrijwilligers! Daarom willen we de vrijwilligers
hartelijk bedanken voor hun inzet, tijd en toewijding. Doet u
ook mee tijdens de jaarlijkse
waarderingsweek ‘Vrijwilligers
Bedankt! ? Er worden dan tal
van gratis workshops, rondleidingen, voorstellingen en andere leuke en interessante activiteiten georganiseerd.

Het plan is vernietigd op drie
punten:
•	Bij de opstelling van het bestemmingsplan is gebruik gemaakt
van de zogenaamde PAS-methodiek. Deze methode is in mei
van dit jaar in een andere zaak
door de RvS afgekeurd. Dit
heeft gevolgen voor alle plannen in Nederland waarbij deze
methodiek is gebruikt.
•	De RvS oordeelt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan
naar de effecten van het gebruik
van gewasbestrijdingsmiddelen
op het woon- en leefklimaat en
het gebruik van het parkeerterrein als transferium.
•	De RvS oordeelt dat de regionale afstemming met Heiloo en
Uitgeest schriftelijk had moeten
plaatsvinden.

Dit jaar vindt ‘Vrijwilligers Bedankt!’ plaats van 2 tot en met 10
november. Inwoners van de gemeente Bergen die actief zijn als
vrijwilliger kunnen zich vanaf 1 oktober 2019 om 9.00 uur voor één
van deze gratis activiteiten in-

Van alle overige beroepsgronden
over onder andere licht- en geluidsoverlast, compensatie van
natuur en bollengrond en verkeer
en parkeren heeft de Raad van
State aangegeven dat deze niet
slagen.

Lunch mee met het college
Een goed gesprek, genieten van een lekkere lunch en
uw vraag nu eens persoonlijk
stellen: het kan allemaal tijdens de lunch met het college van Bergen. Op 24 september vergaderen burgemeester
en wethouders in Strandpaviljoen Struin in Schoorl. Inwoners van Schoorl zijn van harte uitgenodigd voor de lunch,
die aansluitend geserveerd
wordt.

uur tot 13.30 uur deel te nemen
aan het lunchbuffet en het college te spreken in Strandpaviljoen
Struin, Camperduin.

Van harte welkom
Ieder kwartaal vergadert het college op locatie. De vergadering
zelf is zoals altijd besloten, maar
na afloop van de vergadering
bent u als inwoner van het dorp
van harte welkom om van 12.30

Aanmelden
U kunt zich tot 22 september per
mail aanmelden via communicatie@debuch.nl o.v.v. ”Aanmelden lunch” om verzekerd te zijn
van een plaats aan tafel. U bent
van harte uitgenodigd!
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Politieke partijen
aan het woord
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Bekendmakingen

Kort nieuws
schrijven via de website www.vrijwilligers-bedankt.nl. Dus zet deze
datum alvast in de agenda!
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Stichting Welzijn Bergen via c.meliefste@welzijnbergen.nl of telefoonnummer 072
5095267.

Burgemeester praat bij

Regelmatig heb ik overleg met
de politie. In ons laatste overleg
bespraken we dat inwoners de
afgelopen tijd overlast ervaren
van ‘Irish Travellers’ ofwel rondreizende Ierse klusjesmannen.
Deze klusjesmannen bieden,
vaak op een agressieve manier,
hun diensten aan zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van
dakgoten of het schilderen van
buitenmuren. Omdat het op een
agressieve manier gaat, durven
inwoners niet te weigeren.
Maar als ze eenmaal aan het
werk zijn maken de klusjesmannen zich onder andere schuldig
aan diefstal, bedreiging en oplichting. Ze zeggen dat ze werken voor een mooie prijs, maar
uiteindelijk valt het bedrag een
stuk hoger uit dan afgesproken.
Tijdens de werkzaamheden ontdekken ze zogenaamd allerlei
gebreken, terwijl er in werkelijkheid niets mis is met uw huis. En
weigert u te betalen, dan deinzen de oplichters niet terug voor
intimidatie en afpersing.
De politie adviseert u om niet
met deze mensen in zee te
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gaan. U herkent travellers aan
eenvoudige folders, het gebrek
aan offertes of aan onduidelijke
offertes. Ze spreken vaak Engels, meestal met een Iers accent. Komt u toch met ze in aanraking, bel dan de politie via
telefoonnummer 0900-844. Is er
spoed geboden, bijvoorbeeld bij
een bedreigende situatie, dan
kunt u het alarmnummer 112
bellen.
Hetty Hafkamp
Burgemeester

Hebt u de Veiligheidsmonitor al
ingevuld?

In augustus hebben 740 willekeurig geselecteerde Bergenaren een vragenlijst ontvangen waarin hun mening wordt
gevraagd over criminaliteit,
onveiligheid, buurtproblemen
en het optreden van gemeente en politie in de gemeente
Bergen. I&O Research voert
dit onderzoek landelijk uit.
Heeft u deze vragenlijst ontvangen, maar nog niet gereageerd? Doet u dit dan alsnog,
het kan digitaal of schriftelijk.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek
bij het vormgeven en evalueren van het veiligheidsbeleid. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de
leefbaarheid en veiligheid in
uw buurt.

Volg ons ook op
Instagram!

Onze gemeente is te volgen 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!
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Politieke partijen aan het woord…

Agenda
Algemene raadscommissie
Donderdag 19 september om 19.30 uur in De Blinkerd in Schoorl

Colofon
Redactie
Mail

Team Communicatie, gemeente Bergen
gemeentekrant@debuch.nl
(Graag in het onderwerp ‘Bergen’ vermelden)
(072) 888 00 00

Telefoon
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

PAS-uitspraken
hoopgevend of
teleurstellend?
De Raad van State heeft
als hoogst bestuursrechter van
Nederland vorige week uitspraak
gedaan over een aantal bestemmingsplannen in onze gemeente,
te weten de voetbalfusie in de Egmonden en de woningbouwlocatie
Watertoren in Egmond aan Zee.
Tegelijk is ook uitspraak gedaan
over de afslag A9 ter hoogte van
Heiloo. Deze bestemmingsplannen zijn gesneuveld op de “stikstof-crisis” die Nederland momenteel in zijn greep heeft. Daarmee
is de realisatie niet meer mogelijk.
De PAS-methodiek die sinds 2015
de negatieve gevolgen van overbelasting van stikstof op de natuur
moest voorkomen mag niet meer
worden gebruikt. Voorheen mocht
er gebouwd worden, als dan achteraf maar voldoende gecompenseerd werd. Dat is in strijd met Europese regels.
Ondertussen gaat het economisch
goed in Nederland, het is hoogconjunctuur. We vliegen naar onze vakantiebestemming, een stedentripje met een budgetmaatschappij

voor 100 euro, een cruisereis staat
ook bij vele op het wensenlijstje en
oh ja we bestellen via een Chinese
website zo’n goedkoop apparaatje
dat gratis wordt bezorgd per luchtpost. Het veroorzaakt allemaal
stikstof, heel veel stikstof. Een
cruiseschip alleen al stoot per dag
net zoveel stikstof uit als één miljoen auto’s en er varen heel veel
van dit soort schepen dag in dag
uit rond. Dat staat Europa wel toe.
Nederland heeft zichzelf klemgezet met de stikstof in combinatie met de vele Natura2000 gebieden in dichtbevolkt gebied. Gevolg
18.000 projecten sneuvelen mogelijk. Waarbij het niet enkel woningbouwprojecten zijn maar ook
projecten die de veiligheid van Nederland moeten waarborgen. Zo
mogen dijkversterkingen niet meer
worden uitgevoerd. Defensieplannen en militaire activiteiten zijn in
gevaar. Windmolenparken die zorgen voor een reductie van stikstof
mogen niet worden aangelegd.
Als Nederland niet snel een antwoord heeft op de “stikstof-crisis”
veroorzaken we zelf onze eigen recessie. De belangen zijn groot om
met een passende oplossing te ko-

PAS op de
plaats met
woningbouw in
onze gemeente?

nog gekker?
Het lijkt er nu zelfs op alsof men
met de PAS ook het toverstokje heeft gevonden om bij de rechter af te dwingen dat activiteiten
niet kunnen worden gestart. Deze
week sprak iemand op tv triomfantelijk uit dat de beoogde Formule
1 race in 2020 in Zandvoort hierdoor wel eens niet door zou kunnen gaan.
Dezelfde mensen die het glas wijn
heffen op deze ‘overwinningen’
schieten ons aan om te vragen
wanneer er nu eindelijk woningen
voor hun kinderen worden gebouwd. Ze kunnen nergens meer
wonen of huren en wonen nog
steeds thuis. En de woningen die
er zijn blijken onbetaalbaar.
De keteneffecten van de PAS uitspraak reiken dus veel verder dan
milieu alleen. Bij vertrek van onze
kinderen uit onze kernen staat de
vitaliteit onder druk en verdwijnen
ook de voorzieningen uit de dorpen. Denk aan scholen en winkels.
We hebben het dan sec nog over
lokale effecten. Onze kernen zullen veranderen in toeristen reservaten als onze kinderen niet kun-

De afgelopen week zijn er opnieuw
twee uitspraken gedaan over 2
projecten die in onze gemeente op
stapel staan. De voetbalfusielocatie en het realiseren van een Sporthal met de bouw van (CPO) woningen. De uitspraken waren wat ons
betreft glashelder. Alleen het natuurbeschermende
Programma
Aanpak Stikstof (PAS) is een belemmering om van start te kunnen
gaan. Minder stikstofuitstoot heeft
een beschermende werking voor
onze natuurgebieden.
Hoe pijnlijk ook, we zijn niet de enige gemeente die getroffen wordt
door de PAS. In heel Nederland
staan er momenteel 18000 belangrijke projecten in de hold. Veel woningbouwprojecten die na de achterliggende crisesjaren eindelijk
konden worden gebouwd staan stil
en wachten op een oplossing vanuit Den Haag. Het gaat niet alleen
om woningbouwprojecten. Zelfs de
renovatie van de afsluitdijk komt
door de PAS stil te staan. Kan het

men voor het stikstof probleem.
Een methode kan zijn salderen.
Op het moment dat je bijvoorbeeld
3 sportlocaties die door het huidige gebruik stikstof veroorzaken samenvoegt tot één nieuwe locatie,
dan neemt het totaal aan stikstof
niet toe. En zeker als je dit doet
in combinatie met het aardgas-vrij
maken van nieuwe gebouwen, dan
neemt het mogelijk zelfs af. Alleen
moet je dat doen zonder de PASrekentool te gebruiken. Want die
mag niet meer…..
Namens de CDA fractie
Danny Zwart
fractievoorzitter

nen wonen.
Het is te hopen dat er vanuit Den
Haag in Oktober snel een afdoende oplossing wordt geboden om
de PAS op een solide manier het
hoofd te bieden. Ook wij vinden
natuurbescherming
belangrijk.
Maar zoals Nederland nu stil dreigt
te vallen en op slot staat is van de
zotte!
Peter de Lange
Commissielid D66 Bergen

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden

Intekening van start voor Wijksafari in Egmond aan den Hoef
Het klimaat verandert en we
moeten meer rekening houden
met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien. Door
tuinen en plantsoenen hierop in
te richten, zijn de gevolgen van
extreem weer te beperken. De
gemeente Bergen houdt daarom samen met groenorganisaties opnieuw een Wijksafari, dit
keer op zaterdag 28 september
in dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef. De intekening is gestart.
Een goed ingerichte tuin kan de
gevolgen van extreem weer beperken en draagt bij aan een groene wijk. Zorg ervoor dat het water
weg kan lopen in de grond, dan raken het riool en de sloten minder
belast. En zorg voor variatie, dat
is fijn voor vogels en insecten. Zo

•	
Een minicursus tuininrichting
door Groei & Bloei.
•	Een gesprek met de groen-/wijkbeheerder over de groeninrichting.
• De plantjesmarkt.

heb je al gauw een groene tuin.
Voor het openbaar groen, denk
aan plantsoenen en groenstroken,
geldt eigenlijk hetzelfde.
Experts
Wie meer wil weten, of zelf ideeën wil inbrengen, is welkom bij de
Wijksafari op zaterdag 28 september. Wethouder Jan Houtenbos is
er in elk geval bij.

Ook zijn er experts aanwezig van
onder meer de vereniging Groei
en Bloei, gemeente Bergen, de
Vogelbescherming en Landschap
Noord-Holland voor vragen over
plantenkeuze, waterbestendigheid
van de tuin, vogels in de tuin, geschiedenis of landschap.

Om 13.30 uur is er ontvangst met
koffie en koek in Dorpshuis Hanswijk, aan Hanswijk 1 in Egmond
aan den Hoef.
Na een korte inleiding over de
groene tuin volgt de wandelroute
langs tuinen in de wijk: welke zijn
al goed bestand tegen een hoosbui? Experts delen onderweg hun
ideeën en suggesties. De wande-

laars keren om 15.00 uur terug bij
het dorpshuis Hanswijk. Dan start
het programma waar iedereen aan
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mee kan doen, dus ook wie niet is
mee geweest met de Wijksafari.
Men kan naar keuze terecht bij:

Het programma eindigt rond
16.30 uur.
Vooraf opgeven stelt de organisatie op prijs. Dat kan via een e-mail
aan info@degroenereiger.nl met
vermelding van het aantal personen.
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Inwoners blijven mobiel en onder de mensen

Activiteiten Sociaal Team Egmond
Zoekt u meer verbinding met
een ander en wilt u wat vaker
de deur uit? Tijdens de landelijke week “Uit de Eenzaamheid” organiseert het Sociaal
Team Egmond activiteiten om
dit te stimuleren.

Aanschuiftafel Egmond
Het Sociaal Team Egmond organiseert op vrijdag 27 september
een aanschuiftafel voor de inwoners van de Egmonden, gerund
door vrijwilligers. Een avond van
de Egmonders, voor de Egmonders!
Op 27 september, vanaf 18.00
uur zijn de deuren open in het
wijkgebouw Hanswijk 1 in Egmond aan den Hoef. Er staat een
(h)eerlijke maaltijd à €7,50 voor u
klaar. U kunt zich gratis laten halen en brengen door de MAXMobiel of de duofiets. Hiervoor kunt
u reserveren:

•	Reserveringen MAXMobiel. Ellen Dekker, Tel.06-83329632
•	Reserveringen duofiets. Sandy
Dekker, Tel.072-3030516.
Doe een testrit in de
MAXMobiel
Donderdag 3 oktober kunt u gratis testritten maken in de MAXMobiel, op de duofiets of driewieler
onder professionele begeleiding
van medewerkers van de Bikeshop. Een prettige manier om
kennis te maken met deze verschillende soorten vervoer.

Bekendmakingen
Besluit burgemeester inzake
cameratoezicht Binnenhof Bergen
De burgemeester van de gemeente Bergen heeft op
11 september het besluit genomen:
1.	
Tot het instellen van cameratoezicht op het
Binnenhof in Bergen centrum in de omgeving
van de woningen 37A en 37B;
2.	Dat het onder 1 beschreven besluit tot het instelling van cameratoezicht wordt bekend gemaakt via een officiële publicatie en bebording;
3.	Dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie daarvan in het Gemeenteblad.
Bergen, 11 september 2019
De burgemeester,
Mevrouw drs. H. Hafkamp
Vastgesteld wijzigingsplan bestemming Natteweg 23
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op
21 mei 2019 het wijzigingsbestemmingsplan Natteweg
23 met planidentificatienummer NL.IMRO.0373.WZP1000Natteweg23-C001 hebben vastgesteld.
Inhoud wijzigingsplan
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de bouw van twee
woningen aan de Natteweg 23 in Bergen. In het geldend
bestemmingsplan Bergen Dorpskern-Zuid ligt op het perceel een wijzigingsbevoegdheid op grond waarvan het
bouwvlak kan worden gewijzigd of nieuwe bouwvlakken
kunnen worden geprojecteerd. Het wijzigingsplan Natteweg 23 is een uitwerking van deze bevoegdheid.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het vastgestelde wijzigingsplan en de daarbij behorende
stukken zijn met ingang van 19 september 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage in het
gemeentehuis van Bergen NH, Jan Ligthartstraat 4, 1817
MR, Alkmaar.
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
kan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden
ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:
•	een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het
ontwerp-wijzigingsplan naar voren heeft gebracht;
•	een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan naar voren te brengen;
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn
ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres

Planning testritten 3 oktober
•	10.15uur met koffie en thee.
Locatie: Post aan Zee, Voorstraat 82A, Egmond aan Zee
•	11.00uur. Locatie: Prins Clausstraat, Egmond aan Zee
•	11.45uur. Locatie: Hanswijk 1,
Egmond aan den Hoef
•	12.30uur. Locatie: Huiskamerproject Samen aan Tafel. De
Schulp, Visweg 35, EgmondBinnen
Wilt u 3 oktober ook mee-eten
bij de Schulp à € 7,50, dan kunt
u zich opgeven bij het Stichting Welzijn Bergen(Tel. 0725065204).
Cadeautje
Aan het einde van de tour krijgt
elke deelnemer een cadeaubon
voor wat drinken en een gebakje bij restaurant Natuurlijk in Egmond aan Zee.

Werkzaamheden Groot
Onderhoud Buerweg
Maandag 23 september start
Schot Infra met het groot onderhoud van de Buerweg in Bergen.
Werkzaamheden
De rijweg tussen de Slotrampweg
en de Mosselenbuurt wordt voorzien van een fundering en opnieuw bestraat met hergebruik van
de bestaande klinkers. De werkzaamheden in de wijk zullen gefaseerd uitgevoerd gaan worden
en duren tot medio februari 2020.
Er wordt gestart met de kruising
bij de Slotrampweg en vervolgens
wordt de weg opgedeeld in werkvakken van ca. 80 meter lengte.
Langs de smalle weg komen passeerstroken voor de auto’s.
Beperkte bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt
de weg afgezet in verband met de
veiligheid. Fietsers worden omgeleid door middel van borden. Aan

van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Inwerkingtreding wijzigingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan, in
werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor
genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die
beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een
dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in
werking totdat op het verzoek is beslist.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
team Plannen en Projecten, tel. 088- 909 7523.
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
•	Herenweg 269,1934BC, Egmond aan den Hoef, het kappen van een eik, 4 september 2019 (WABO1901477);
•	Heereweg 123 ZA, 1871ED, Schoorl, het kappen van
een berk, 3 september 2019 (WABO1901482);
•	Boulevard 20, 1931CM, Egmond Aan Zee, het uitbreiden van recreatieappartementen, het maken van een
parkeerkelder en het maken van een nieuwe uitweg, 4
september 2019 (WABO1901467);
•	
Omloop 14, 1871AR, Boschmansweg 21, 1871AW,
Schoorl, het samenvoegen van twee woningen tot één
woning, 5 september 2019 (WABO1901469);
•	Boulevard Zuid 5, 1931AA, Egmond Aan Zee, het veranderen van de gevelbekleding van de loods, 5 september 2019 (WABO1901470);
•	Irenelaan 19, 1862EB, Bergen (NH), het uitbreiden van
de woning, 5 september 2019 (WABO1901471);
•	
Sint Adelbertusweg 42, 1935EM, Egmond-Binnen,
het kappen van een kastanje, 6 september 2019
(WABO1901479);
•	Duinweg 50, 1871AH, Schoorl, het kappen van vier eiken, 6 september 2019 (WABO1901483);
•	Lijtweg 24, 1861VB, Bergen (NH), het kappen van twee
eiken, 8 september 2019 (WABO1901486);
•	Kapelweidtje 11, 1861JH, Bergen (NH), het kappen van
een berk, 9 september 2019 (WABO1901489);
•	Hertenlaan 2, 1861EJ, Bergen (NH), het vergroten van
een kelder onder een bijgebouw, 9 september 2019
(WABO1901492);
•	
Waldeck Pyrmontlaan 3, 1862EV, Bergen (NH),
het vergroten van een dakkapel, 9 september 2019
(WABO1901493);
•	Hartenweidtje 4, 1861JG, Bergen (NH), het kappen van
een grijze berk, 9 september 2019 (WABO1901494);
•	
Schoorlse Duinen (kadastrale sectie E, nr.128), Bergen (NH), het aanpassen van voorzieningen t.b.v.
MTB-route Schoorlse Duinen, 10 september 2019
(WABO1901495).
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de zuidkant van Westdorp wordt
de landbouwweg langs het Wiertdijkje toegankelijk gemaakt voor
de bewoners van de wijk. De woningen worden in de straat bereikbaar gehouden door middel van
loopschotten. Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. De
mensen wordt verzocht om elders
in de omgeving de auto te parkeren. De bereikbaarheid voor nooden hulpdiensten wordt gewaarborgd.
Meer informatie
• Meer informatie over de werkzaamheden en het inrichtingsplan vindt u op de website van
de gemeente Bergen onder
plannen en projecten
• Vragen over de werkzaamheden
kunt u stellen aan Coen Heijne,
toezichthouder van de gemeente Bergen 06 – 58 82 41 0

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
•	
Groeneweg 32, 1861PH, Bergen (NH), het bouwen
van een woning met bijgebouw, 6 september 2019
(WABO1901043);
•	Eeuwigelaan (in de gemeenteberm ter hoogte van 54 tot
voorbij 64), 1861CN, Bergen (NH), het kappen van vijf
bomen, 9 september 2019 (WABO1901384);
•	Breelaan 32, 1861GE, Bergen (NH), het kappen van
vier grote en drie kleine coniferen, 9 september 2019
(WABO1901371);
•	Tymonskroft 6, 1935CE, Egmond-Binnen, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 10
september 2019 (WABO1901364).
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
•	
Boschmansweg 5, 1871AW, Schoorl, het (na sloop)
bouwen van een woning (WABO1900860);
•	Mericilaan 120, 1861ML, Bergen (NH), het veranderen
van de gevels (WABO1901245).
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 23 september 2019.
De vergaderingen van de adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bergen vinden plaats in het gemeentehuis
van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA in Castricum.
Deze locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Vanaf
vrijdag 20 september 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.
Bergen, 18 september 2019
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. Schroor

burgemeester,
drs. H. Hafkamp

