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Informatiesessie voor woningeigenaren in Bergen (NH)

Pilot verduurzaming bestaande koopwoningen van start
De gemeente Bergen nodigt woningeigenaren van harte uit om
naar de informatiesessie van De
Woonpas te komen. Woningen
in Bergen komen in aanmerking om verduurzaamd te worden, zonder dat de maandlasten
voor de woningeigenaar stijgen.
De gemeente Bergen is de eerste gemeente in Nederland die
haar inwoners deze regeling
aanbiedt.
Zo werkt het
De Woonpas wil woningverduurzaming bereikbaar maken voor iedereen. Via de gemeente worden
de aanpassingen aan de woning
bekostigd, zoals betere isolatie
en zonnepanelen. De woningeigenaar betaalt de investering terug aan de gemeente via de zogenaamde baatbelasting. Het
bedrag van deze baatbelasting is
nooit hoger dan het bedrag dat je
kunt besparen op de energierekening. Dat wordt vooraf berekend
en vastgesteld. Hierdoor blijven
de maandlasten gelijk en woon je
in een comfortabel duurzaam huis.

mee een flinke slag met het verduurzamen van bestaande woningen waardoor CO2 uitstoot wordt
gereduceerd. Bovendien wordt
hiermee invulling gegeven aan
belangrijke opdrachten uit het klimaatakkoord.

Bovendien wordt de woning relatief meer waard en ben je als woningeigenaar beschermd tegen de
toekomstige stijging van de energieprijs.
Jan Houtenbos, wethouder gemeente Bergen: “Dit is een unieke pilot en past uitstekend bij onze
wens voor een duurzamere gemeente Bergen. Ik hoop en reken
op veel enthousiasme bij onze inwoners. Op deze manier dragen
we samen een steentje bij aan een
betere toekomst. Ik ben trots op dit
project.” De gemeente slaat hier-

Primeur in Nederland
Dick Dekker, directeur van de
Woonpas: “Wij waarderen het dat
de gemeente Bergen als eerste
deze regeling aanbiedt aan haar
inwoners. We beginnen in Bergen met 10 woningen. Het doel is
om uiteindelijk 15.000 woningen
per jaar via deze regeling te verduurzamen. Om dat te realiseren
werken we nauw samen met onze
partners zoals de Erasmus Universiteit en de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor de uitvoering
van de maatregelen aan de woningen willen we in de toekomst zoveel mogelijk samenwerken met
lokale leveranciers en bouwbedrijven.”
Pilot van start
Voor de pilot die nu in Bergen van

start gaat, komen 10 koopwoningen in aanmerking. Na een succesvolle pilot komt de regeling
beschikbaar voor alle woningeigenaren in de gemeente. Op dit
moment kunnen alleen woningen
die op eigen grond staan kunnen
meedoen, appartementen zijn in
deze fase nog niet geschikt voor
deelname. Mogelijk kunnen die
in een later stadium wel aanhaken. Na de informatiesessie kunnen woningeigenaren zich definitief aanmelden voor de pilot.
Praktische informatie
De informatieavond vindt plaats
op 12 september om 19.30 uur in
dorpscentrum de Blinkerd, aan de
Heereweg 150 in Schoorl. U kunt
zich hiervoor aanmelden op het
mailadres: gemeentebergen@dewoonpas.nl met in het onderwerp,
“aanmelding infoavond De Woonpas” en uw gegevens in de mail.
Namens de gemeente is wethouder Jan Houtenbos aanwezig om
vragen te beantwoorden en de
plannen toe te lichten. Kijk voor
meer informatie op www.dewoonpas.nl.

Op zoek naar werk? Pak je kans!

Kom naar de banenmarkt 1 oktober in het AFAS Stadion Alkmaar
Op dinsdag 1 oktober a.s. organiseert het WerkgeversServicepunt
Noord-Holland Noord (WSP-NHN) in samenwerking met Kracht on
Tour (gericht op werk en persoonlijke ontwikkeling voor vrouwen)
een grote banenmarkt in het hoofdgebouw van het AFAS-Stadion in
Alkmaar. Met als motto ‘Nieuwe kansen op werk’ zijn ruim 60 werkgevers aanwezig op de markt met leuke vacatures. Ook is er informatie over omscholingstrajecten of werken in het buitenland. Alle
werkzoekenden die op zoek zijn naar een (andere) baan, zijn van
harte welkom.
Belangstellenden kunnen op deze
Banenmarkt kennismaken met
verschillende bedrijven en organisaties. Alle branches zijn vertegenwoordigd. Er zijn diverse workshops, er worden sollicitatietips
gegeven en werkzoekenden kunnen hun cv laten checken en een

professionele foto laten maken die
gebruikt kan worden voor het cv
of LinkedIn profiel. Voor werkzoekenden die het spannend vinden
om in gesprek te gaan met werkgevers, zijn er arbeidscoaches
aanwezig die hierin kunnen begeleiden.

Open Monumenten Weekend
rondom ‘Plekken van Plezier’
Op 14 en 15 september
Nog een paar nachtjes slapen
en dan opent wethouder Erfgoed en Cultuurhistorie, Antoine
Tromp, het Open Monumenten
Weekend. Dit jaar is het thema
‘Plekken van Plezier’. Het OMW
is hét moment voor monumenteigenaren, vrijwilligers en overige inwoners om elkaar te ontmoeten. Waar en wanneer dat
kan leest u in het programma:

https://www.openmonumentendag.nl/comite/bergen/

Persoonlijk contact
Veel werkgevers zijn op zoek naar
personeel, de banenmarkt is een
manier om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact
te brengen. Voor werkzoekenden
is het een mooie gelegenheid om
de horizon te verbreden en kennis
te maken met werkgevers in minder voor de hand liggende sectoren. Het mooie van de banenmarkt is dat werkzoekenden direct
in contact komen met werkgevers.
Juist die persoonlijke eerste indruk voegt zoveel toe. Je kunt in
korte tijd veel werkgevers spreken
en legt zo veel persoonlijke contacten.
Vooraf aanmelden
De Banenmarkt is op dinsdag 1
oktober van 9.00 tot 13.00 uur in
het AFAS Stadion (hoofdgebouw)
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in Alkmaar en gratis te bezoeken.
Werkzoekenden kunnen zich aanmelden via www.wsp-nhn.nl/banenmarkt. Ook staat hier meer informatie over het programma en
de workshops.
WerkgeversServicepunt NHN
Het WSP-NHN is een samenwerking tussen UWV, gemeenten,
waaronder de gemeente Bergen,
Uitgeest, Castricum en Heiloo en
WNK op het gebied van arbeidsbemiddeling. Zij bieden één aanspreekpunt waar werkgevers
terecht kunnen met hun arbeidsmarktvragen. Adviseurs van het
WSP-NHN bemiddelen tussen
werkgevers en werkzoekenden en
adviseren werkgevers over mogelijke subsidies, regelingen en/of
begeleiding op de werkvloer.
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Burendag 28 september
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Activiteiten Sociaal
Team Egmond

Kort nieuws
Opknapbeurt
fietspaden langs de
Zeeweg en
Vennewatersweg

De tegels van het fietspad
langs de Zeeweg worden ter
hoogte van de kruising naar
Egmond aan den Hoef vervangen door asfalt. Het fietspad langs de Vennewatersweg van Egmond-Binnen
wordt breder en krijgt een
nieuwe laag asfalt.
Planning Zeeweg
De werkzaamheden starten
maandag 16 september met
het fietspad aan de noordzijde. Fietsers kunnen dan gebruik maken van het fietspad
aan de zuidzijde. Volgens de
planning is dit deel van het
fietspad klaar op 3 oktober.
Daarna volgt het zuidelijke
deel van het fietspad. Deze
werkzaamheden starten op 7
oktober en duren tot 10 oktober. De fietsers kunnen dan
het noordelijke deel van het
fietspad gebruiken.
Planning Vennewatersweg
Egmond-Binnen
Aannemer KWS start op 23
september met de werkzaamheden. Het fietspad is naar
verwachting 4 oktober gereed.
Tijdens de werkzaamheden
maken fietsers gebruik van de
rijbaan.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met dhr.
F.Schönig of dhr. H.Hofman
via telefoonnummer
0728880000.
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Burendag 28 september

Agenda
Commissie Bestemmingsplannen
Dinsdag 17 september om 19.30 uur in De Blinkerd in Schoorl
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.

Maaien bermen

Werkzaamheden langs sloten
De komende weken zijn er werkzaamheden aan bermen, sloten
en vijvers door de hele gemeente.
De werkzaamheden duren tot 25
oktober en kunnen enige geluid- of
verkeershinder opleveren.
Maaien en verwijderen riet
Het werk bestaat uit het maaien van de bermen en het weghalen van planten en riet bij de oevers. Hierdoor worden problemen
voorkomen met het afvoeren van
het water. Het slootafval blijft nog
even op de oevers liggen voordat
het wordt weggehaald. Zo kunnen
diertjes zelf wegkomen en kan het
materiaal drogen.
Na afloop van de werkzaamheden controleert Hoogheemraad-

schap Hollands Noorderkwartier
of alle werkzaamheden goed zijn
uitgevoerd. Er mogen geen obstakels meer zijn in de watergangen
die de doorstroming van het water
kunnen belemmeren.
Verwijder bootjes en obstakels
Het werk is beter te doen als er
geen obstakels zijn in en rond
de sloten en vijvers. Haal daarom boten, aanhangers en andere obstakels weg als u ziet dat er
werkzaamheden bij u in de buurt
starten. Bel de gemeente eventueel voor meer informatie.
Meer informatie
Heeft u vragen, neem contact op
met Richard van der Veer, T 088
909 76 52.

Commissie Bestemmingsplannen
Locatie: De Blinkerd in Schoorl (raadzaal)
Datum: 17 september 2019
Tijd
: 19.30 uur
Agenda:
Nr Tijd
1
19.30

Onderwerp
Opening

2
19.30-19.45 Bestuurlijke onderwerpen
		
• Toezeggingenlijst commissie
			 bestemmingsplannen (geen)
		
• Mededelingen portefeuille-houder inzake
			 bestemmingsplannen
		
• Mededelingen commissieleden inzake
			 bestemmingsplannen
3
19.45-20.05 Voorstel betreft principeverzoek vestiging van
		
een wellnesshotel Duinweg 133 Schoorl
4
20.05-20.25 Voorstel betreft principe-uitspraak vestiging
		
agrarisch bloembollenbedrijf nabij de
		
Limmerweg 5 in Egmond Binnen
20.25 uur

Sluiting

Organiseer nu de activiteit die uw buurt bijeen brengt
Op 28 september is het Burendag: het perfecte moment om
bekende en onbekende buurtgenoten te ontmoeten. Een Burendag organiseer je zelf. Nu is
het moment om een gezellig samenkomen met buurtgenoten
te plannen. Doe iets voor elkaar,
en voor uw buurt!
Ontmoeting
De mogelijkheden voor een geslaagde Burendag zijn eindeloos:
organiseer een gezellige koffietafel of een interessante lunch waarbij bewoners allemaal iets meenemen. Of kies ervoor om een bloem
of een kaartje af te geven omdat u
het burencontact waardeert. Misschien willen uw kinderen op deze
dag hun buitenspeelgoed delen met
buurtkinderen? Of u helpt, eventueel met anderen, een buur die om

hulp verlegen zit. Kinderen zullen u
dankbaar zijn wanneer u een speurtocht uitzet in de wijk. Wat u ook organiseert, uw buurt wordt er leuker,
socialer en veiliger op.
Bemiddeling
Is er een buur waar u minder goed
mee om kunt gaan? Dan is Burendag misschien aanleiding om daar
iets aan te veranderen. Hebt u daar
hulp bij nodig, dan kunt u bellen met

De Bemiddelingskamer die zich inzet om de leefbaarheid tussen buren te vergroten. Inwoners van
Bergen kunnen hierover meer informatie krijgen via www.debemiddelingskamer.nl of bellen met 0639839515. Buurtbemiddeling wordt
gefinancierd door de gemeente en
woningcorporatie Kennemer Wonen. Ga voor informatie over Burendag en de financiering van activiteiten naar www.burendag.nl.

Gluren bij de buren met de Nationale
Duurzame Huizen Route
Denkt u over het nemen van
duurzame maatregelen in uw
woning, maar zou u graag uit
eerste hand horen hoe de ervaringen met die maatregelen
zijn? Dan kunt u terecht op het
platform Nationale Duurzame
Huizen Route.

genaren, die graag hun ervaringen delen. Ook is er de mogelijk
om de huiseigenaren persoonlijk
te ontmoeten tijdens de Duurzame
Huizen Route op zaterdagen 2 en
9 november 2019. Hierbij stellen
huiseigenaren hun woning open
voor geïnteresseerden.

Vind duurzame woning in uw
buurt
De Nationale Duurzame Huizen
Route is een onafhankelijk platform waar huiseigenaren zich het
hele jaar door kunnen oriënteren op duurzaam wonen en bouwen. Via de website www.duurzamehuizenroute.nl kunnen vragen
worden gesteld aan trotse huisei-

Schrijf uw woning in
Gemeente Bergen ondersteunt de
Duurzame Huizen Route. Zij moedigt inwoners aan om hun woning
in te schrijven en open te stellen.
Heeft u ervaring opgedaan met het
toepassen van duurzame maatregelen zoals isolatie, zonnecollectoren en/of een warmtepomp?
Vindt u het leuk om uw kennis en

ervaringen te delen? Meld uw huis
aan via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.
Klimaatakkoord
Het treffen van duurzame maatregelen maakt uw woning klaar
voor de toekomst: met de energietransitie stappen we over van fossiele brandstoffen naar duurzame
elektriciteit en warmte. Dit is door
de overheid opgenomen in het Klimaatakkoord. Nederland mag in
2050 geen gebruik meer maken
van fossiele brandstoffen. Bent u
nog op zoek naar passende maatregelen? Meer informatie is te vinden op www.duurzaambouwloket.
nl.

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.

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

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!

Algemene raadscommissie
Locatie:
Datum:
Tijd:		

De Blinkerd te Schoorl,
19 september 2019
19.30 uur

Agenda:
Nr
1
2

Tijd
19.30
19.30-19.40

3
19.40-19.55
		
		
		
		
4
19.55-20.15
5
20.15-20.30
		
		
6
20.30-21.15
7
21.15-21.45
21.45 uur

2

Onderwerp
Opening
Algemeen spreekrecht (Tot 12 uur kan men zich aanmelden voor het spreekrecht)
Overige onderwerpen
a. Toezeggingenlijst van de Algemene Raadscommissie bijgewerkt tot en met
3 september 2019
b. Mededelingen uit het college
c. Rondvraag commissieleden
Voorstel betreft zienswijze 1e en 2e begrotingswijziging 2019 van GGD HN
Voorstel betreft wensen en bedenkingen wijziging Algemene Verordening
recreatieschap Geestmerambacht en oprichten beheerstichting natuurpark
Geestmerloo
Voorstel betreft de uitgangspunten Grondbeleid gemeente Bergen 2019-2022
Voorstel betreft de beleidsnotitie snippergroen (volgt)
Sluiting (streeftijd)
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Inwoners blijven mobiel en onder de mensen

Activiteiten Sociaal Team Egmond

Nieuwe cursussen voor
vrijwilligers en mantelzorgers
Meer keus, nieuwe initiatieven en
meer kennis voor de honderden
vrijwilligers in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Dat is wat de Vrijwilligersacademie voor Bergen, Uitgeest,
Castricum en Heiloo u te bieden
heeft. Bent u vrijwilliger of mantelzorger? Dan kunt u op www.vrijwilligersacademiebuch.nl terecht
voor een steeds groter aanbod
cursussen, workshops en trainingen. Laat u inspireren!

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 ma-

Bekendmakingen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
• Noordlaan 46, 1861GN, Bergen (NH), het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning
voor het vergroten van de woning, 28 augustus 2019
(WABO1901426);
• Russenweg 24, 1861JP, Bergen (NH), het vernieuwen
van een dakkapel en het vernieuwen en vergroten van
een dakkapel, 29 augustus 2019 (WABO1901432);
• Prins Bernhardlaan 5, 1862EM, Bergen (NH), het
vergroten van de woning (kap), 29 augustus 2019
(WABO1901431);
• Sabine van Beierenlaan 7, 1934GZ, Egmond aan den
Hoef, het plaatsen van een dakkapel, 29 augustus 2019
(WABO1901434);
• Heereweg 306,1871GM, Schoorl, het spitsen van het
voorhuis en de stolp in drie afzonderlijke wooneenheden, 29 augustus 2019 (WABO1901438);
• Dennenlaan 3, 1931BZ, Egmond aan Zee, het wijzigen
van de voorgevel, 29 augustus 2019 (WABO1901435);
• Hertshooiweg 18, 1861XD, Bergen (NH), het kappen
van een boom, 31 augustus 2018 (WABO1901445);
• Limmerweg 40, 1935AM, Egmond-Binnen, het kappen
van een boom, 1 september 2019 (WABO1901446);
• Heereweg 123, 1871ED, Schoorl, het bouwen van een
woning, 2 september 2019 (WABO1901447);
• Op het strand van Bergen aan Zee bij km paal 32 in Bergen aan Zee, het plaatsen van een tribune, een container
en een partytent, 30 augustus 2019 (WABO1901455).
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.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ken met deze verschillende soorten vervoer.

Samenwerking
De Vrijwilligersacademie is een
samenwerking van de vier steunpunten voor vrijwilligerswerk in de
gemeenten. Deze samenwerking
levert bijzondere resultaten op.
Een mooi voorbeeld is de combinatie van een theatervoorstelling
en workshop voor taalcoaches
die op 21 november zal plaatsvinden. Tachtig taalcoaches en taalmaatjes gaan aan de slag met de
vraag: ‘Hoe kun je op een leuke manier met je taalmaatje Nederlands oefenen’. Tevens een
mooie manier om elkaar te leren
kennen en ervaringen uit te wisselen. Aanmelden voor deze cursus kan nog.

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

zich opgeven bij Stichting Welzijn
Bergen (Tel. 072-5065204).

Wilt u 3 oktober ook mee-eten bij
de Schulp à € 7,50, dan kunt u

Cadeautje
Aan het einde van de tour krijgt

Gevarieerd aanbod
Als u zich inzet als vrijwilliger of
mantelzorger en u wilt zich verder verdiepen in een onderwerp,

Verleende omgevingsvergunningen
Joost Ivanghlaan 2A t/m 2T, 1862GJ, Bergen (NH, het
bouwen van 15 appartementen met parkeergarage en
het realiseren van een nieuwe uitweg, 27 augustus
2019 (WABO1900954);
Kerkelaan, Berkenlaan en Komlaan (gemeenteberm),
Bergen (NH), het kappen van vijf esdoorns en een berk
(met herplant), 28 augustus 2019 (WABO1901256);
Schumanlaan 17, 1862AA, Bergen (NH), het kappen van twee berken en een els, 28 augustus 2019
(WABO1901259);
Hargergat 4, 1871GK, Schoorl, het aanleggen van een
rookkanaal met een schoorsteenopstuk bij een rijksmonument, 29 augustus 2019 (WABO1901039);
Reigerslaan (in de gemeenteberm voor 16), 1861GP,
Bergen (NH), het kappen van een eik (met herplant), 29
augustus 2019 (WABO1901300);
Jaap Weijandweg (in de gemeenteberm voor 18),
1862XL, Bergen (NH), het kappen van drie coniferen,
29 augustus 2019 (WABO1901299);
Van Blaaderenweg (in de gemeenteberm ter hoogte van
65 tot 77), 1862JN, Bergen, het kappen van 4 essen
(met herplant), 3 september 2019 (WABO1901324);
Hallstein-Nes (in de gemeenteberm achter 11), Bergen (NH), het kappen van een berk, 3 september 2019
(WABO1901323);
Van Blaaderenweg (in de gemeenteberm ter hoogte van
19 tot 33), Bergen (NH), het kappen van 21 essen (met
herplant), 3 september 2019 (WABO1901325);
Prins Bernhardlaan 5, 1862EM, Bergen (NH), het kappen van een ceder, 3 september 2019 (WABO1901355).

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
• Herenweg 74, 1935AH, Egmond-Binnen, het veranderen en vergroten van een aanbouw (WABO1901195).
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dan is er een groot aantal cursussen en workshops beschikbaar. Van cursussen zoals “Reanimatie & AED” tot “Signaleren
van eenzaamheid’; het aanbod is
heel divers. Wilt u liever een cursus vanuit huis volgen, dan zijn er
ook cursussen digitaal als e-learning te volgen. De cursussen zijn
laag in prijs en soms zelfs gratis.
Inschrijven of vragen?
Voor het gehele aanbod en meer
informatie verwijzen we u graag
naar www.vrijwilligersacademiebuch.nl.
Heeft u vragen, neemt dan contact op met het steunpunt:
• Bergen: Vrijwilligers Centrale, Bagijnenstraat 11, 1811 KA
Alkmaar. Tel. 072-5191600
• Uitgeest: Middelweg 28, 1911
EG Uitgeest. Tel. 06-24178778
info@vipuitgeest.nl
• Castricum: Geesterduinweg
5, 1902 CB, Castricum. Tel.
0251-656562
• Heiloo: Westerweg 250, 1852
AR Heiloo. Tel. 072-5320281,
info@vipheiloo.nl
elke deelnemer een cadeaubon
voor wat drinken en een gebakje
bij restaurant Natuurlijk in Egmond
aan Zee.

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente.

Verleende APV vergunning(en)
• Verleende evenementenvergunning Midwinterduinloop
2019 op zaterdag 14 december 2019 van 11.00 uur tot
13.00 uur, start/finish Parallelweg tussen Oude Schulpweg en St. Adelbertusweg in Egmond-Binnen, verzenddatum besluit 3 september 2019 (APV1900646);
• Verleende evenementenvergunning Jazz en Sail Bergen aan Zee 2019 op zaterdag 7 en zondag 8 september 2019 op het strand van Bergen aan Zee, verzenddatum besluit 4 september 2019 (APV1900433).
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.

Verleende Horecavergunning
• Verleende Drank- en Horecavergunning commercieel
en terrasvergunning Bright Events (Fun Farm), Rijksweg 47 in Schoorl, verzenddatum besluit 4 september
2019 (HORECA190048).
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, 11 september 2019
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. Schroor

burgemeester,
drs. H. Hafkamp

