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Dorpsbelangen “de Parel” start online platform

Parkeerbeleid in Egmond aan Zee: wat vindt u?
Woont u in Egmond aan Zee
en heeft u een mening over het
parkeerbeleid? Doe dan online mee aan de discussie via
www.argu.co/egmondparkeren.
U kunt nog tot half november
reageren op stellingen die de
dorpsvereniging De Parel heeft
opgesteld. U kunt ook zelf een
idee aandragen.
Hoe werkt het?
De Parel: “U kunt op het platform
aangeven of u het al dan niet eens
bent met de stellingen over het
parkeerbeleid. Het voordeel is dat
er argumenten voor en tegen worden ingebracht, waardoor de nuance in beeld blijft. De argumen-

(o.a ‘Parel Egmond’ en ‘Je bent
Derper als....’) en de lokale media.

Digitaal meepraten
Het bestuur van de Parel wil via
het online platform regelmatig de

ten voor en tegen verduidelijken
de dorpsmening.”
En daarna?
Het bestuur van “De Parel” gaat
met de uitkomsten aan de slag in
overleg met de gemeente Bergen.
Een snelle terugkoppeling naar de
inwoners is daarbij belangrijk. Dit
gaat De Parel doen via Facebook

Kunstwandelroute Bergen
Woensdag 9 oktober nam wethouder Antoine Tromp de vernieuwde
Kunstwandelroute
door Bergen in ontvangst. De
wandelroute neemt bezoekers
aan Bergen mee in de prachtige
hoogtepunten van kunst & cultuur.
Stichting VVV Hart van Noord-Holland publiceerde de route in samenwerking met en gesteund door
partners van het Cultureel Bergens Platform, zoals de gemeente
Bergen, Museum Kranenburgh, de
Kunst10daagse en The International Holland Music Sessions.
Trots
We zijn erg trots dat we dit met
onze partners van het Cultureel
Bergens Platform hebben kunnen
realiseren’, zegt Miranda Tonkes
van VVV Hart van Noord-Holland.
Ook de wethouder is blij met de
lancering van de Kunstwandelroute: “De gemeente Bergen ontvangt
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haar bezoekers graag op gastvrije wijze en het cultureel aanbod
speelt hierbij een verbindende rol.”
Anderhalf uur
De route begint bij de Ruïnekerk
en leidt bezoekers in anderhalf uur
langs kunst, cultuur en architectuur om weer te eindigen bij de Ruïnekerk. De route is gratis en ligt
op veel plaatsen in de gemeente
klaar voor bezoekers, waaronder
bij de VVV en het gemeentehuis
van Bergen.

Boekenmarkt op 20 oktober
Tijdens de Kunst10daagse op
zondag 20 oktober wordt er
weer een boekenmarkt georganiseerd op het Plein in Bergen.
Tegenover de winkel van Wokke
is de boekenkraam van Antiquariaat ‘De Boekvinder’ ook weer
aanwezig.
Het antiquariaat is al jaren een begrip in Bergen. Eigenaresse Else
Stekelenburg stond twaalf jaar
lang op de zaterdagmarkt in Bergen. De kraam van de Boekvinder biedt een mooie collectie aan
kunstboeken en boeken van Bergense dichters en schrijvers.
Op de markt zijn boekverkopers uit
heel Nederland aanwezig om hun
mooiste boeken te presenteren en

te verkopen. De boekenmarkt op
20 oktober duurt van 11.00 uur tot
17.00 uur.

mening peilen van de inwoners
van Egmond aan Zee. De gemeente ondersteunt het online
platform financieel en door de inzet van een verkeersdeskundige
en de gebiedsregisseur.

Werkzaamheden rond
De Weg naar de Oude Veert
Het ontwerp voor het project
Weg naar de Oude Veert in
Egmond aan de Hoef is definitief en de werkzaamheden zijn
begonnen.
Het ontwerp
De werkzaamheden rond De
Weg naar de Oude Veert vinden op verschillende gedeeltes
plaats. De Weg naar de Oude
Veert wordt opgeknapt en afgesloten voor doorgaand verkeer.
Langs de Lamoraalweg worden
een nieuwe botenhelling en een
parkeerstrook voor vrachtwagens aangelegd en de verharding van het Slempad wordt opgeknapt.
Ook wordt de parkeerstrook
langs de Slotweg -tussen de
Weg naar de Oude Veert en de
Kalkovensweg- opgeknapt.
Het ontwerp kunt u inzien op

www.bergen-nh.nl onder Plannen en Projecten.
Planning
De werkzaamheden duren tot
eind november. Het verkeer
wordt in deze periode plaatselijk
omgeleid.
Hebt u nog vragen?
Neemt u dan contact op met
Bart Henneman, projectleider
via het telefoonnummer 088 909
7532. Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen
met Coen Heijne
via het telefoonnummer
06-58824104

Burgemeester praat bij

Gelukkig is het weer bijna zover: de jaarlijkse Kunst10daagse start aanstaande vrijdag 18
oktober en duurt tot en met zondag 27 oktober! Ik weet niet
hoe het u vergaat maar ik kijk
elk jaar weer uit naar deze bijzondere week. Het feest van de
Kunst10daagse begint voor mij
al met het verschijnen van de
catalogus. Dit keer ziet die er
wel heel mooi uit, met dank aan
het ontwerp van Jan van Haasteren: onze Bergense striptekenaar die tevens ook veel prachtige legpuzzels heeft gemaakt.
Het thema van deze Kunst10daagse is lust, de catalogus is
in elk geval al een lust voor het
oog! Ruim tweehonderd kunstenaars werken er aan mee, zowel in Bergen als in Bergen aan
Zee, alsook nog in andere dorpen in onze gemeente. Ik vind
het een grootse prestatie van
de kunstenaars, het bestuur en
alle vrijwilligers die het ons mogelijk maken om te genieten van
al die ontelbare kunstwerken.
Waar ik ook heel blij van word is
het kinderkunstproject. Veel enthousiaste kinderen uit het dorp
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Bergen maakten verrassende
kunstwerken die in tal van etalages te zien zijn. Met ondersteuning van een grote groep
kunstenaars uit onze gemeente, hebben de kinderen deze
kunstwerken gemaakt. Zomaar
een kleine greep uit wat ons te
wachten staat, en dan kunnen
we ook nog eens iedere dag genieten van bijzondere optredens
in de Ruinekerk en het Vredeskerkje. Te veel om op te noemen, ga vooral op pad!
Hetty Hafkamp
Burgemeester

In deze krant
1

Kunstwandelroute
Bergen
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Bekendmakingen

Kort nieuws
Baggerwerkzaamheden
park ’t Oude Hof en rondom
begraafplaats Ruïnelaan

Vanaf 21 oktober tot en met
1 november zal een aantal
watergangen rondom park
’t Oude Hof en de begraafplaats van de Ruïnelaan gebaggerd worden. Het baggerwerk wordt van maandag tot
en met vrijdag tussen 7.00 uur
en 17.00 uur uitgevoerd.
Werkzaamheden
De
baggerwerkzaamheden
worden uitgevoerd om zo een
betere doorstroming en genoeg waterberging te garanderen. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door de
firma Zwart Infracare BV uit
Wervershoof.
Het baggerwerk wordt vanaf
de kant uitgevoerd of met behulp van een schuifboot die
de bagger naar een centraal
punt schuift. De bagger wordt
vervolgens in vrachtwagens
afgevoerd naar een verwerkingslocatie.
Overlast
De gemeente spant zich in om
de overlast zo veel mogelijk te
beperken. Desondanks kunt u
af en toe hinder ondervinden
van de werkzaamheden door
bijvoorbeeld tijdelijke wegversmallingen. Met borden en
hekken worden de wegversmallingen aangegeven.
Hebt u vragen?
Uitvoering door Zwart Infracare BV. Contactpersoon: Tim
van ’t Hof. Tel. 06 – 52718622
Begeleiding door Tijhuis Ingenieurs BV. Contactpersoon:
Jan van Paridon. Tel. 06 29530754
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Overlast van jongeren?
Bel met de ambulant jongerenwerker

Agenda
Algemene Raadscommissie sessie A
Donderdag 17 oktober in De Blinkerd in Schoorl (Raadzaal)
Algemene Raadscommissie sessie B
Donderdag 17 oktober in De Blinkerd in Schoorl (Commissiezaal)

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
Benoeming lid van de raad van de gemeente Bergen (NH)
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bergen (NH),
maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Zijp,
P.J.M. (Peter) (m), wonende te Groet, bij besluit van maandag
9 september 2019 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Bergen (NH).
Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente van Ouendag, F.M. (Femke) (v), wonende te Bergen (NH).
Bergen (NH), 3 oktober 2019
De voorzitter voornoemd,
Drs. H. Hafkamp

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
•	Mezenlaantje 7, 1861ME, Bergen (NH), het kappen van een
kastanje, 2 oktober 2019, (WABO1901616);
•	Gerbrandtslaan 18, 1871AP, Schoorl, het kappen van zeven
berken, vier kersen, drie zomereiken, drie paardenkastanje,
twee zwarte els, één blauwe spar, één watercipres en één libanonceder, 2 oktober 2019 (WABO1901614);
•	Boulevard Ir de Vassy 28, 1931CP, Egmond Aan Zee, het verhogen van de nok en het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), 2 oktober 2019 (WABO1901623);
•	Nesdijk achter Meerweg 51, (langs fietspad), 1861MC,
Bergen(NH), het kappen van twee populieren, 2 oktober 2019
(WABO1901613);
•	Verlengde Geestweg 35, 1861VC, Bergen (NH), wijziging peilmaat voor de bouw van een woning, waar eerder vergunning
voor is verleend, 2 oktober 2019 (WABO1901622);
•	De Sanderij 101 t/m 107 (oneven), 1871ZR, Schoorl, het veranderen van de Sanderij (realiseren van woningen op de bovenverdieping), 2 oktober 2019 (WABO1901618);
•	Anna van Burenlaan (achter 20), 1934CR, Egmond aan Hoef,
het kappen van een esdoorn, 4 oktober 2019 (WABO1901631);
•	Lage Weidtje 4, 1861JE, Bergen(NH), het vervangen van een
serre, 4 oktober 2019 (WABO1901634);
•	Meidoornweg (achter 19) en Duinweg (achter 9 en 29) in Egmond-Binnen, het kappen van vijf dennen, 4 oktober 2019
(WABO1901630);
•	Gerbrandtslaan 18, 1871AP, Schoorl, het kappen van een
beuk, een zwarte els, een zomereik, een sierappel, drie kersen, drie paardenkastanjes en drie berken, 4 oktober 2019
(WABO1901632);
•	Heereweg 318, 1871GM, Schoorl, het verbouwen van een berging tot recreatiewoning, 4 oktober 2019 (WABO1901644);
•	Dorpsstraat 77, 1861KV, Bergen (NH), het vergroten van de
woning, 7 oktober 2019 (WABO1901654);

Jongeren, vaak in de leeftijd
van 14-17 jaar, ontmoeten elkaar vaak op afgesproken plekken of waar ze elkaar toevallig
tegenkomen. Hierbij veroorzaken zij af en toe overlast voor de
omwonenden. De jongerenwerkers op straat houden contact
met deze jongeren en gaan met
hen in gesprek.
Nico Mudde, coördinator van de
jongerenwerkers binnen gemeente Bergen, vormt samen met Maikel Groet, Jordy van Duin en
Corné Bot het team ambulante jongerenwerkers van Stichting
Welzijn Bergen. De jongerenwerker bouwt een band op met de jongeren, kent de verschillende culturen en speelt daar op in.
Overlast melden
Voor overlastmeldingen door jeugd
kunt u bellen naar één van de jongerenwerkers. Na een melding
neemt hij binnen 48 uur contact op
met de groep die de overlast veroorzaakt. De jongerenwerker legt
de groep uit waar de klacht over
gaat en zoekt samen met hen naar
een oplossing. Deze oplossing

koppelt hij of zij terug aan de melder. Soms zijn er voor een oplossing meerdere gesprekken nodig,
maar meestal wordt er snel een
oplossing gevonden waar iedereen zich in kan vinden. De melder
wordt niet bekend gemaakt aan de
jongeren.
Contactgegevens
De jongerenwerkers werken nauw
samen met netwerkpartners zoals
de gemeente, de wijkagent, het

•	Broekbeeklaan 12, 1861TP, Bergen (NH), het kappen van een
grove den, 7 oktober 2019 (WABO1901657).
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
•	Heereweg 230, 1873GD, Groet, het vernieuwen van een rieten dak op een gemeentelijk monument, 2 oktober 2019
(WABO1901022);
•	Komlaan, Kerkelaan, Berkenlaan en een gedeelte van de Renbaanlaan, 1861CX, Bergen, het vervangen en aanleggen van
riolering, 2 oktober 2019 (WABO1901257);
•	Voert 17, 1861 PE, Bergen (NH), het veranderen van de woning, 2 oktober 2019 (WABO1901291);
•	Noordlaan 52, 1861GN, Bergen, het kappen van een ceder
(met herplant), 3 oktober 2019 (WABO1901412);
•	Vennewatersweg 30, 1935AS, Egmond-Binnen, het verbouwen en splitsen van een woonboerderij in twee woningen, 4
oktober 2019 (WABO1901287);
•	Oranjelaan 2, 1862EX, Bergen (NH), het kappen van een zwarte berk (met herplant), 7 oktober 2019 (WABO1901359);
•	Sint Adelbertusweg 42, 1935EM, Egmond-Binnen, het kappen van een kastanje (met herplant), 8 oktober 2019
(WABO1901479);
•	Sint Adelbertuslaan 3, 1861TK, Bergen(NH), het kappen van
twee eiken, 8 oktober 2019 (WABO1901516);
•	Lijtweg 24, 1861VB, Bergen (NH), het kappen van twee eiken
(met herplant), 8 oktober 2019 (WABO1901486);
•	Herenweg 269E, 1934BC, Egmond aan den Hoef, het kappen
van een eik (met herplant), 8 oktober 2019 (WABO1901477);
•	Komlaan 23, 1861 EE, Bergen (NH), het verbreden van de uitweg, 8 oktober 2019 (WABO1901423).
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
•	Voorstraat 92 Bov, 1931AN, Egmond aan Zee, het bouwen van
een extra bouwlaag ten behoeve van een nieuw appartement
(WABO1901361);
•	Lijtweg 166, 1861VP, Bergen (NH), het plaatsen van een bijgebouw en een aan- en uitbouw bij de woning (WABO1901114).
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.
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sociaal team en scholen. Neem bij
overlast contact op met één van
de jongerenwerkers van Stichting Welzijn Bergen: Maikel Groet
(Bergen) 06-12565009, Corné
Bot (Schoorl) 06-55584121, Jordy
van Duin (Egmond) 06-57379497
of Nico Mudde (coördinator) 0653532358.
Voor meer informatie kijkt u op de
website www.welzijnbergen.nl

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
(uitgebreide voorbereidingsprocedure)
•	Schoorlse Duinen, 1871MK , Schoorl, het laten rijden van een
elektrisch aangedreven “zonnetrein” door de Schoorlse Duinen, jaarlijks vanaf 1 april tot 1 oktober (WABO1800454).
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 17 oktober 2019 zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Bergen. Tijdens deze zes weken kan
een ieder hierover schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van Bergen.

Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling.
•	Slotweg 19, 1934CM, Egmond aan den Hoef, het plaatsen van
een bronzen borstbeeld (deze aanvraag is buiten behandeling
gesteld omdat de activiteit vergunningsvrij is), 8 oktober 2019
(WABO1901579).
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 21 oktober 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 18 oktober 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
•	Evenementenvergunning Sinterklaasintocht Egmond aan Zee
op 23 november 2019 in Egmond aan Zee, verzenddatum besluit 8 oktober 2019 (APV1900807).
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, 16 oktober 2019
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. Schroor

burgemeester,
drs. H. Hafkamp

