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Gratis folder ligt voor u klaar

In deze krant

Open Monumentendag
Het is weer tijd voor de Open
Monumentendagen! Op 14 en
15 september kunt u de pareltjes van ons cultureel erfgoed
gratis bezoeken. Met de gratis
nieuwe folder gaat u goed voorbereid op pad. U kunt hem afhalen in het gemeentehuis, de
bibliotheek en de VVV-informatiepunten.
Het landelijke thema van de Open
Monumentendagen dit jaar is:
“Plekken van Plezier” en die hebben wij in onze regio volop!
Denk aan de prachtige buitenplaatsen, de badplaatsen, historische landschappen, musea,
muziektenten, bioscopen, midget-

golfbanen, uitspanningen en nog
veel meer.
Veel vrijwilligers in de gemeenten
Bergen, Uitgeest, Castricum en
Heiloo hebben zich ingespannen
om er weer een gevarieerd en interessant weekend van te maken.
Stap op de fiets en ga ook eens
kijken in de nog niet zo bekende
naastgelegen gemeente!

De oude grenspaal tussen de
voormalige gemeenten Egmond
aan Zee en Egmond-Binnen - ook
wel bekend als de Blauwe Paal staat weer waar hij hoort: namelijk óp de oude gemeentegrens.
Ook is het kunstwerk dat er naast
staat, weer in oude glorie hersteld.
Op maandag 26 augustus zijn beide markeringen feestelijk onthuld
door wethouder Jan Houtenbos
samen met de Derper en Hoever
dorpsverenigingen, stichting Historisch Egmond en stichting Hafre.

Juiste locatie
Sinds de restauratie in 1980 stond
de paal niet meer op de grens
maar een flink aantal meters daarvandaan. De nieuwe locatie is in
overleg nagetrokken. Ook het
kunstwerk is gerestaureerd. Vijfentwintig jaar weer en wind, kogels en vandalisme hadden hun
sporen nagelaten. De gemeente
Bergen heeft een budget beschikbaar gesteld aan stichting Hafre,
die destijds ook de paal heeft ontworpen.

Beter licht, beter zicht
Omleidingen op A9

maart word ik 67 jaar. Toen ik ging
nadenken over mijn toekomst, werd
het lijstje met dingen die ik nog zo
graag zou willen doen, steeds langer. Veel te lang natuurlijk en hoe
dan ook niet te combineren met
de veeleisende functie van burgemeester van de gemeente Bergen.
Ik moet u eerlijk bekennen dat ik blij
ben dat het nog een half jaar duurt
voordat het daadwerkelijke afscheid
plaatsvindt. Ik ga nog graag het komende half jaar met het college en
de raad samen aan de slag voor
een nog mooiere gemeente Bergen!
Met vriendelijke groet en tot ziens,
Hetty Hafkamp
Burgemeester
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Werkzaamheden op A9
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Waardering voor
mantelzorgers

Banenmarkt
1 oktober

Grenspaal en kunstwerk
De Blauwe Paal in oude
luister hersteld

Beste inwoners van de
gemeente Bergen,
U heeft het misschien al gelezen in
de Alkmaarsche Courant of op een
andere manier gehoord: ik ga per
3 maart 2020 stoppen als burgemeester van de gemeente Bergen.
Dit heb ik vorige week de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland in een gesprek meegedeeld. Het is voor mij
een persoonlijke afweging geweest.
Volgend jaar eindigt mijn tweede
ambtstermijn en ben ik 12 jaar uw
burgemeester geweest. Een mooi
moment om te stoppen. Ik heb de
Commissaris daarom verteld dat ik
dus niet in aanmerking wens te komen voor een derde ambtstermijn.
Voor alle duidelijkheid: dit zou ook
maar een korte termijn geweest zijn
omdat een burgemeester tot haar/
zijn 70ste dit ambt kan blijven uitoefenen. Ik laat het graag aan mijn opvolger over om hier burgemeester te
worden. Een boeiende en uitdagende gemeente, maar daarmee vertel
ik u niets nieuws.
Sinds het bericht bekend werd ben
ik door tal van mensen benaderd
met vooral de boodschap: wat een
wijs/moedig/dapper besluit! Dat is
fijn om te horen, omdat het mijn besluit is geweest, in alle rust en weloverwogen genomen. Volgend jaar

Blauwe Paal in ere
hersteld

Kort nieuws

Extra informatie treft u aan op
de website van de gemeenten
www.bergen-nh.nl. De website
van de landelijke stichting Open
Monumentendag, www.openmonumentendag.nl staat ook bol van
achtergronden en tips.

Burgemeester praat bij
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In de avond en nacht van 11 op
12 september en 12 op 13 september wordt in opdracht van
Rijkswaterstaat de verlichting
op de A9 hersteld. Om deze
werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, worden naast
wegafzettingen ook tijdelijke
omleidingen ingesteld.
Op- en afritten dicht
Houdt u er tussen 21.00 uur en
05.00 uur rekening mee dat bepaalde op- en afritten afgesloten
zijn. Het gaat om de afslagen en
opritten 9 (Heemskerk), 10 (Castricum/Uitgeest) en 11 (Akersloot).
De werkzaamheden worden uitgevoerd als het wat rustiger is op de
weg, om het verkeer zo min mogelijk te hinderen.

De A9 vol in het licht
Foto: Jonathan Andrew

Planning en omleidingsroutes
De werkzaamheden zullen na elkaar worden uitgevoerd.

Op www.vananaarbeter.nl en per
op- en afrit staat vermeld wat de
alternatieve route is.

1

Op zoek naar werk, wilt u zich
laten omscholen? Registreert
u zich dan voor de banenmarkt in het AFAS-stadion, georganiseerd in samenwerking
met Kracht on Tour, die op 1
oktober van 9.00 tot 13.00 uur
plaatsvindt. Het is de perfecte
gelegenheid om kennis te maken met 60 werkgevers die allemaal op zoek zijn naar personeel. Volg workshops, krijg
tips om te leren solliciteren en
krijg advies van arbeidscoaches over hoe u zelf het gesprek aan kan gaan met werkgevers. Laat uw cv checken
en laat een professionele foto
maken. Aanmelden kan via
www.wsp-nhn.nl/banenmarkt

Werkzaamheden
Hondsbosscheweg
in Schoorl
Op 9 september 2019 starten
onderhoudswerkzaamheden
aan de Hondsbosscheweg
in Schoorl. Het asfalt wordt
op een groot gedeelte van de
weg vernieuwd. Ook worden
de kruispunten met de Kamperkade en Hazeweg veiliger gemaakt voor fietsers en
voetgangers.
Tijdens de werkzaamheden
is de Hondsbosscheweg een
aantal weken afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid via de
N9. Fietsers kunnen het nieuwe
fietspad boven op de dijk/duingebied gebruiken. Alleen de bus
lijn 151 (Petten-Alkmaar) en de
nood-en hulpdiensten kunnen
via een werkweg gewoon gebruik maken van de Hondsbosscheweg.
Verkeersregelaars
zijn dag en nacht aanwezig om
de bus, fietsers en voetgangers
te begeleiden. De werkzaamheden nemen 3 weken in beslag.
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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

Bekendmakingen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
• Notweg 14, 1861JL, Bergen (NH), het kappen van drie
eiken, 22 augustus 2019 (WABO1901411);
• Duinweg 21, 1871AC, Bergen (NH), het tijdelijk plaatsen
van een bouwkeet, 23 augustus 2019 (WABO1901410);
• Noordlaan 52, 1861GN, Bergen (NH, het kappen van een
blauwe atlasceder, 23 augustus 2019 (WABO1901412);
• Komlaan 23, 1861EE, Bergen (NH), het verbreden van
de uitweg, 27 augustus 2019 (WABO1901423);
• Oranjelaan 41, 1862EZ, Bergen (NH), het plaatsen van
een dakkapel, 28 augustus 2019 (WABO1901424).
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
• Verlengde Geestweg 35, 1861VC, Bergen (NH), het
verlengen van de termijn voor tijdelijke bewoning van
een bijgebouw gedurende de bouw van een nieuwe woning (WABO1901096);

Waardering voor mantelzorgers

Mantelzorg is belangrijk en onmisbaar werk. De gemeente
wil dat belonen met een ‘mantelzorgwaardering’ in de vorm
van een cadeaubon. Als u in
de gemeente Bergen woont,
en u krijgt verzorging of hulp
van familie of andere naasten,
dan kunt u uw mantelzorger(s)
voordragen voor deze blijk van
waardering. Dat geldt ook voor
jonge mantelzorgers; kinderen
die regelmatig meehelpen in de
verzorging van een langdurig
ziek familielid.
Wie komen in aanmerking?
De waardering is bedoeld voor
mantelzorgers die in 2019 minstens
drie maanden intensief voor een
ander hebben gezorgd. Als u in de
gemeente Bergen woont en mantelzorg nodig hebt, dan hebt u hierover waarschijnlijk al een brief ontvangen van de gemeente. Het kan
ook zijn dat de gemeente niet weet
dat u een mantelzorger hebt. In dat
geval heeft u geen brief ontvangen,
maar u kunt dan wel een mantelzorger voordragen, ook al wonen
ze buiten de gemeente Bergen.

Mantelzorgers aanmelden
Tot en met 31 oktober kunt u een
aanmeldformulier (digitaal) invullen. Op www.bergen-nh.nl/mantelzorg vindt u informatie over mantelzorg en het aanmeldformulier
‘Mantelzorgwaardering 2019’. Gebruik alleen dit aanmeldformulier.
De door u verstrekte gegevens
worden gebruikt voor de beoordeling en het toezenden van de
waardering.
Kunt u geen gebruik maken
van het internet?
Dan kunt u ook een papieren aanmeldformulier ophalen bij het gemeentehuis of bij het Sociaal Team

tijdens de inloopspreekuren. Vult u
het in en lever het volledig ingevulde formulier uiterlijk donderdag 31
oktober 2019 in bij de gemeente.
De poststempel is bepalend of uw
aanvraag binnen de termijn valt.
Cadeaukaart of bonnen
Voor de feestdagen ontvangt uw
mantelzorger(s) een cadeaukaart
als blijk van waardering voor zijn
of haar goede zorgen. U kunt per
mantelzorger een keuze maken uit
een VVV-cadeaukaart, een boekenbon of een entertainment bon.
De hoogte van de cadeaukaart
wordt in november bepaald (maximaal 100 euro).

Politieke partijen aan het woord…
Bestuurscultuur

Bestuurscultuur of
bedrijfscultuur zijn
vaak de normen
en waarden die
heersen
binnen
een
organisatie.
Wat is gewoonte, wat doen we
formeel en wat informeel en hoe
ga je met elkaar om? Allemaal
vragen en onderwerpen die de
cultuur van een organisatie maken. Deze normen en waarden
zijn de afgelopen tijd het onderwerp van discussie geweest bij
het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie en natuurlijk
ook bij de inwoners van onze gemeente. Veel gehoorde termen
als vecht- en angstcultuur, manipulatief handelen van bestuurders passeerden de revue in zo-

wel de media als op de online
forums. Geen goede zaak, want
een overheidsorgaan als een gemeente hoort naar ons idee rust
en vertrouwen uit te stralen. Reden dat de VVD samen met andere partijen het initiatief heeft
genomen voor een grondig onderzoek naar onze bestuurscultuur. Zo is adviesbureau BMC
gevraagd een doorlichting uit
te voeren. Dat heeft het inzicht
gegeven om nu de oud-burgemeester van Haarlem en Bloemendaal de heer Bernt Schneiders advies te vragen en een
oplossingsrichting te geven op
het sluimerende gevoel van bestuurlijk onbehagen. Daarnaast
is onlangs de VVD motie overgenomen om op korte termijn een
integriteitsplan op te stellen voor

• Achterweg 1, (kadastraal perceel sectie D, nr.819),
1862XH, Bergen (NH), het maken van een uitweg, 23
augustus 2019 (WABO1901183);
• Hoek Nesdijk/Dirk Klompweg (in de gemeenteberm),
Bergen (NH), het kappen van een wilg (met herplant),
27 augustus 2019 (WABO1901218);
• Gerbrandtslaan 31, 1871AP, Schoorl, het kappen van
twee elzen, 27 augustus 2019 (WABO1901243);
• Duinweg 67, 1871AE, Schoorl, het kappen van
twee esdoorns (met herplant), 27 augustus 2019
(WABO1901248).
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.

Vergadering Welstandscommissie
De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie voor bouwplannen is op maandag 9 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 6 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.
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het bestuur en de ambtelijke organisatie. Tot slot heeft de VVD
aandacht gevraagd voor de inzet van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING)
om de in de media verschenen
vastgoed verkopen door de gemeente onder de loep te nemen.
Dit is inmiddels door de wethouder opgepakt en het eindrapport
verschijnt binnenkort. Al met al
onderwerpen waar de VVD aan
werkt, want een goed openbaar
bestuur begint allereerst met een
open en transparante reflectie
op het eigen functioneren!
VVD fractie
Arend Jan van den Beld
(fractievoorzitter)

Verleende APV vergunningen
• Verleende evenementenvergunning Derp Bikers Beachrace 2019 tussen Bergen aan Zee & Castricum op
zaterdag 19 oktober 2019, verzenddatum besluit 22 augustus 2019 (APV1900644):
• Verleende evenementenvergunning Kinderkleding en
speelgoedbeurs basisschool de Windhoek op zaterdag
2 november 2019 van 9.00 uur tot 13.00 uur, Herenweg 72A in Egmond-Binnen, verzenddatum besluit 27
augustus 2019 (APV1900582):
• Verleende evenementenvergunning Back to the Sixties
op zondag 15 september 2019 aan de Ruïnelaan 1 in
Bergen (NH) van 13.30 uur tot 16.00 uur, verzenddatum
besluit 28 augustus 2019 (APV1900668).
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, 4 september 2019
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. Schroor

burgemeester,
drs. H. Hafkamp

