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Brief van de burgemeester
Beste inwoners, dames en heren,
jongens en meisjes,
Het zijn heftige tijden. Het Corona-virus heeft
grote gevolgen en treft onze samenleving
diep. Maatregelen, klein en groot, zijn urgent
en noodzakelijk om meer leed te voorkomen.
De komende weken zijn cruciaal en vragen
ons om dat te doen wat nodig is. Meer dan
we in jaren hebben moeten doen, dienen we
te denken in termen van ‘wij’ in plaats van ‘ik’.
Allereerst, ik hoop dat u gezond en veilig
bent. Voor de Nederlanders die ziek zijn op
dit moment, ik wens u veel beterschap.
Naast de direct getroffenen is het een zware tijd voor onze ondernemers, zzp-ers en de
horeca. Zeker in een gemeente als de onze,
waar toerisme en recreatie een belangrijke
plek innemen, wordt ons ondernemersveld
hard geraakt. Ik wil u sterkte wensen en hoop
dat u met de steun van anderen door deze
crisis zult komen.
In de afgelopen dagen heeft de regering samen met het RIVM diverse maatregelen afgekondigd. Ik vraag u met klem zich hieraan te
houden. Vanuit uw verantwoordelijkheid naar
uzelf en naar uw medemens. Juist op dit moment is solidariteit van groot belang. Ik benadruk nog maar eens dat hamsteren niet nodig
is. Het is niet alleen niet zo vriendelijk tegenover andere mensen, het levert voor het winkelpersoneel extra druk op. En er is genoeg.
Ik wil u daarnaast vragen te vertrouwen op

In deze krant

de berichten van het RIVM. Op twitter en andere socialmedia doen veel, soms paniekerige verhalen de ronde. Hoe goed ze ook zijn
bedoeld, ze zijn niet altijd waarheidsgetrouw.
Luister naar het RIVM. Het RIVM is een wetenschappelijke autoriteit met de meest actuele informatie.
De afgekondigde maatregelen hebben ook
invloed op de werkzaamheden van de gemeente. Onze organisatie heeft de dienstverlening aangepast om u en onze medewerkers
te beschermen. U leest hier meer over op
onze webpagina: bergen-nh.nl. Daar vindt u
ook het laatste nieuws over het Corona-virus.
Graag vermeld ik hoezeer vanuit college van
B&W en gemeenteraad met een ieder binnen
onze gemeente wordt meegeleefd.
Tot slot, nog twee zaken. In tijden waarin eenzaamheid groeit, is het nu belangrijker dan
ooit om op elkaar te letten. En zeker op de
ouderen in onze samenleving. Zij hebben ons
nodig. Voor jongeren geldt dat zij vast en zeker tot steun zullen zijn. Ik realiseer me dat
jullie niet naar jullie sportclubs kunnen, en je
misschien zorgen maakt over examens en
schooltoetsen.
Daarnaast wil ik mijn enorme waardering laten blijken voor het personeel in de zorg en
andere zogeheten cruciale beroepen. Uw tomeloze inzet in de afgelopen dagen is hoopgevend en verdient respect en waardering. Ik
neem mijn pet voor u af.
U weet dat ik als burgemeester van Bergen
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Bekendmakingen

Kort nieuws
Kent u iemand die
een lintje verdient?
Tijdens de Lintjesregen op 26 april
vorig jaar ontvingen maar liefst negen inwoners van
onze
gemeente
een Koninklijke onderscheiding.

nog maar net begonnen was. Trots was ik al
op de gemeente, en ik hoopte deze op positieve wijze voor het voetlicht te kunnen brengen.
Ik weet zeker dat wij ons in komende weken
verenigen en samen de strijd vanuit Bergen
tegen het coronavirus zullen aangaan.
Burgemeester
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

Daarmee kregen zij
een blijk van waardering uit de samenleving voor alle
langdurige inzet voor de maatschappij op allerlei terreinen.
Kent u ook iemand in uw omgeving die een lintje verdient?
Dan kunt u die persoon voordragen. Neem contact op met
de gemeente waarin de persoon woont.

Gemeente Bergen neemt maatregelen tegen
de verspreiding van het Coronavirus

Een Koninklijke onderscheiding
kan worden uitgereikt bij twee
gelegenheden:
• tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’, dit is de laatste werkdag
voor Koningsdag
• en bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een
afscheid of een jubileum.

•	
Voor de laatste maatregelen in de gemeente Bergen kunt u terecht op
www.bergen-nh.nl
•	voor informatie over het Coronavirus gaat u
naar www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Vraag op tijd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor een lintje, doet u
dat dan voor 1 juli 2020 als u
wilt dat de onderscheiding tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’
in 2021 wordt uitgereikt.

Het kabinet heeft besloten dat er een verbod geldt voor alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd personen. Het geldt ook
voor theaters, bioscopen, horecagelegenheden, sporthallen, etc. Ook scholen, kinderdagverblijven, cafés en restaurants zijn inmiddels gesloten. De burgemeester van gemeente Bergen ondersteunt dit verbod.

Dit verbod geldt in ieder geval tot en met tenminste 6 april 2020. Tot die datum moet de gemeente Bergen als volgt aanpassen.
Alleen naar het gemeentehuis en de milieustraat als het echt moet
Kom alleen naar het gemeentehuis als het écht
moet. Even wennen. In deze bijzondere periode
is het beter niet in contact te komen met mensen. Daarom: regel zoveel mogeli jk online. Heeft
u vragen, bel ons dan.Moet u echt langskomen?
Maak dan een afspraak.
Spoedzaken zijn: aangifte geboorte, aangifte
overlijden, aantoonbare spoedeisende aanvragen. Betaal met pin.
Huis opgeruimd? Laat uw spullen even thuis.
Breng ze later naar de milieustraat. Het is enorm
druk bij de milieustraat. Het is nu beter niet in
contact te komen met mensen. Daarnaast moe-

ten wij ook veel meer grondstoffen en afval vervoeren naar de bedrijven die het verwerken. Juist
nu kunnen we de medewerkers van de gemeente
goed gebruiken bij de werkzaamheden die écht
gedaan moeten worden. Zet de spullen even ergens waar ze niet in de weg staan. Of breng ze
in kleine hoeveelheden naar de milieustraat. Dan
kunnen wij ze op een normale manier verwerken.
Wat is er anders tot en met 6 april?
•	
GEANNULEERD: alle raadsbijeenkomsten
tot en met 6 april. Zodra bekend is wanneer de
onderwerpen die in genoemde vergaderingen/
bijeenkomsten op de agenda staan, worden
behandeld laten we dit weten. Vragen? Neem
dan contact op met de griffier a.i. de heer Ad
Anthonissen (06-51073692).
•	
GEANNULEERD: alle bijeenkomsten, activiteiten en evenementen die de gemeente
zelf heeft georganiseerd.
•	
GEANNULEERD: de inloopspreekuren van
de Sociale Teams in de gemeenten Bergen,
Uitgeest, Castricum en Heiloo. Wij annuleren de spreekuren uit voorzorg en betrokken-
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heid voor, met name kwetsbare, inwoners die
de spreekuren bezoeken. Wij volgen hierin
de lijn vanuit het Rijk en het RIVM. Voor vragen aan de consulenten van de Sociaal Teams
kunt contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Bergen (0728880000).
•	
GEANNULEERD: Landelijke Opschoondag
op zaterdag 21 maart
•	
GEANNULEERD: Woningchecks Schoorl,
Groet, Camperduin, Catrijp, Aagtdorp,
Bregtdorp, Schoorldam en Hargen. Aanmelders worden telefonisch benaderd. Er wordt
een nieuwe afspraak gemaakt zodra de omstandigheden daarvoor geschikt zijn.
•	
GEANNULEERD: Gratis compost scheppen
op zaterdag 28 maart
•	
GEANNULEERD: Vieren 500e MAXMobielrit op 19 maart
•	
GEANNULEERD: alle markten in de gemeenten van de BUCH

Een voorstel voor de uitreiking
bij een bijzondere gelegenheid,
moet zes maanden voor de gewenste datum van uitreiking
worden ingediend.
Meer informatie?
Over de regels rond de toekenning van lintjes kunt u alles lezen op de website www.lintjes.
nl. Voor meer informatie over
het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt
u contact opnemen met Franka Dudink van het bestuurssecretariaat, telefoon 088 – 909
7064 of via emailadres frankadudink@debuch.nl.
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Politieke partijen aan het woord…

Colofon
Redactie
Mail
Telefoon
Vormgeving &
drukwerk
Fotoredactie
Verspreiding

Bezorgklachten

Team Communicatie, gemeente Bergen
gemeentekrant@debuch.nl
(Graag in het onderwerp ‘Bergen’ vermelden)
(072) 888 00 00
Rodi Media
Team Communicatie, Habro Fotografie/
Hans Brouwers
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
Rodi Media (0226) 33 33 11,
www.bergensnieuwsblad.nl of
www.contactmetdeegmonden.nl.
Nabezorging: vóór vrijdag 12.00 uur melden.

Openingstijden
Gemeentehuis
Adres
Publieksbalie
Telefoon
WhatsApp
Postadres

Afspraak via website

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
(072) 888 00 00, ma. t/m vr.
08.00 - 17.00 uur
06 25756160
Postbus 175, 1860 AD Bergen
e-mail: info@bergen-nh.nl,
website: www.bergen-nh.nl
Instagram: gemeentebergen
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
Openingstijden
milieustraten:
Klantenservice:
Website:

www.bergen-nh.nl/afval
0800 - 0700
www.hvcafvalinzamling.nl

Noot redactie: De columns zijn geschreven voordat de coronamaatregelen in gang zijn gezet en in overleg met
de politieke partijen geplaatst.
Recreatieve particuliere verhuur van de
eigen woning
Gaat de gemeenteraad in heel
de gemeente Bergen dit nog maar
max. 2 maanden per jaar “toestaan” met boetes tot 21.000 euro
per overtreding? Motief: leefbaarheid van de woonomgeving van
inwoners tegen overlast te waarborgen en onttrekken van woningen aan de woningvoorraad tegen
te gaan.
Behoorlijk Bestuur Bergen is
daar fel tegen mede door het
voorbijgaan aan uitspraken Afdeling bestuursrecht raad van
State:
A. Overlast uit deze vorm van recreatieve verhuur is niet geregistreerd maar wordt aangenomen.
B. Eerst als dat wel het geval is
kan er zo nodig alleen voor die
betreffende straten/wijk een verhuurtermijn per jaar in een Huisvestingsverordening worden opgenomen, maar proportioneel.
Het (preventief) opleggen van
een verhuurtermijn per jaar voor
heel de gemeente Bergen is derhalve niet mogelijk. Dus ook geen
twee maanden. Het bijna volledig
kopiëren van de Verordening van
de gemeente Amsterdam door het
Wie het kleine niet
eert....
Windmolens in de
duinen en woningbouw op slot. Dat is het beeld dat
afgelopen maand is geschetst
over de ideeën van de Provincie
Noord-Holland. Maar dit klopt niet.
De Provinciale Regionale Energie
Strategie staat in het teken van
keuzes die gemaakt moeten worden wanneer elke gemeente in
haar eigen energie moet voorzien.
De bedoeling is dat gemeenten
zoveel mogelijk in gesprek gaan
met inwoners over die keuzes.
De Provinciale Omgevingsverordening is een tweede document
dat gevolgen kan hebben voor
onze leefomgeving. Het concept
ligt ter inzage en iedereen mag
-tot 10 april- er iets van vinden.
Vandaar dat GroenLinks dit moment aangrijpt om de provinciale Omgevingsverordening en haar
standpunt daarin toe te lichten.

De heer Dorochovitsj, Vjatsjeslav uit Bergen NH was op woensdag
11 maart 2020 op het gemeentehuis van Bergen. Daar kreeg hij uit
handen van burgemeester Peter Rehwinkel het Koninklijk Besluit
als bewijs van zijn Nederlanderschap. Dit gebeurde tijdens de officiële naturalisatieceremonie. Van harte gefeliciteerd.

De Omgevingsverordening gaat
over heel Noord-Holland. De leefbaarheid en de kernkwaliteiten
van het landschap staan hierin centraal. Er zijn rondom onze
gemeente ook restricties; zij gel-

Omgaan met geld in crisistijden
Binnenkort valt de nieuwe Geldkrant ‘goed omgaan met geld, dat is goud waard’, bij u op de deurmat. In de krant leest u o.a. over tips voor het uitkomen met uw inkomen, of advies bij zorgen over
geld, stress en schulden.
Helaas is het zo dat de actualiteit ons ingehaald heeft, met alle maatregelen rondom het Corona-virus.
Het kan zijn dat deze maatregelen van grote invloed zijn op uw inkomen en financiën. U kunt online informatie vinden op de websites van de gemeenten, rijksoverheid.nl en de Kamer van Koophandel (kvk.nl).
In de Geldkrant staan evengoed tips en adviezen die kunnen helpen in deze situatie. Mocht u zich toch
zorgen maken, en behoefte hebben aan een luisterend oor? Neem dan contact op met een medewerker
van het Sociaal Team.
De Geldkrant is een uitgave van de gemeente Bergen en Heiloo samen met het Nibud.
De krant wordt huis aan huis verspreid.
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College/wethouder en tegen beter weten dit toch zo doorzetten is
dan misbruik maken van bestuursbevoegdheid. Waardoor inwoners
en middenstand in heel de gemeente Bergen (omzetverlies 18
miljoen euro per jaar) ernstig financieel gaan worden gedupeerd
met alle gevolgen van dien als de
gemeenteraad dit zo overneemt.
Opvatting Raad van State:
Indien incidentele recreatieve verhuur niet concreet in bestemmingsplannen is verwoord ( zoals
in deze gemeente) betekent zelfs
één dag verhuur het onttrekken
van een woning aan de woningvoorraad (ook voor B.&.B). En dus
illegaal is. Tenzij er een Huisvestingsverordening met vergunningstelsel wordt gemaakt.
Behoorlijk Bestuur Bergen:
1. Verklaar deze van toepassing
op particuliere eigenaren van woningen die ingeschreven staan in
de BRP gemeente Bergen. Idem
voor eigenaren die AL DAN NIET
hier staan ingeschreven voor woningen in Bergen aan Zee / Egmond aan Zee (enkele appartementen aan de boulevard).
2. Voor eigenaren onder 1. opnemen vergunningplicht om recrea-

tief te verhuren. Met voorafgaande opgaaf van elke verhuur.
Blijven over woningen/appartementen die niet onder de Huisvestingsverordening vallen maar
eigenaren niet kunnen verhuren(
strijdig met bestemmingsplan).
Waardoor beoogde leefbaarheid
inwoners grotendeels gaat worden hersteld. Eind 2020 de wijziging Huisvestingswet 2014 verder
afwachten om recreatieve overlast
in straten eventueel gericht aan te
pakken.
Behoorlijk Bestuur Bergen
Koos Bruin

den met name in het Natuurnetwerk en Bijzonder Provinciaal
Landschap. Simpel gezegd betekent dit dat het moeilijker wordt
om meer dan 11 woningen te bouwen in het open landschap. Maar
wel dat het makkelijker wordt een
groepen van maximaal 11 woningen te bouwen. Grote ontwikkelingen binnen de kernen, kleine en
duurzame ontwikkelingen daarbuiten: dat is het streven. Goed
nieuws dus voor lokale initiatieven
die veel draagvlak hebben in onze
dorpen, zoals CPO woningen of
Tiny Houses.
Ander positief provinciaal nieuws
is de handreiking die het provinciale bestuur heeft gedaan om
veel minder bomen te kappen
in de Schoorlse bossen. Daarnaast gaat PWN in samenspraak
met de Stichting ter Behoud van
het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied een meerjarenplan opstellen voor de looptijd
van het beheerplan. Met dat resultaat is GroenLinks heel blij. Natuurlijk is meer biodiversiteit een
goed streven. Maar met de huidige klimaatvraagstukken, moet je
wel heel zeker zijn van je zaak dat
het verstandig is om dennenbos-

sen grootschalig te kappen. Mooi
hoe inwoners en bestuur elkaar in
deze hebben gevonden!
Tot slot willen we u op het hart
drukken de regels op te volgen in
deze onzekere tijden. De mensen
in de zorg rekenen op u. Des te
eerder kunnen we genieten van
al het moois en heerlijks dat onze
dorpen te bieden hebben. #flattenthecurve .
Namens de fractie van GroenLinks Bergen
Solita Groen-Bruschke
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Reconstructie Voorweg Schoorl
Dura Vermeer is op 24 februari gestart met de grote reconstructie van de Voorweg in
Schoorl. Enkele jaren geleden
is de slijtlaag van het asfalt al
aangepakt. De fundering van de
weg bleek echter zo slecht geworden dat de weg nu grondig
onder handen wordt genomen.
Hierbij worden ook kabels en
leidingen en een hemelwaterriool aangelegd of verlegd om
weersextremen beter te kunnen
opvangen. Verwacht wordt dat
de werkzaamheden afhankelijk
van de (weers)omstandigheden
medio juni 2020 afgrond kunnen
worden.
Reconstructie
De reconstructie vindt plaats tussen het kruispunt met de Frederik-

slaan en de Heereweg.
Binnen het project worden het asfalt en de fundering verwijderd,
een nieuw hemelwaterriool aangelegd en een nieuwe fundering,
straatwerk en asfalt aangebracht.
Naast de werkzaamheden die
Dura Vermeer uitvoert worden kabels en leidingen (elektra, water
en gas) door een aannemer van
de nutsbedrijven verlegd.

Bekendmakingen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
•	Strand Bergen aan Zee 1, 1865AT, Bergen aan Zee, het
verplaatsen en het wijzigen van strandpaviljoen ‘Noorderlicht’, 2 maart 2020 (WABO2000432);
•	Jacob Kalffweg 4, 1865AR, Bergen aan Zee, het wijzigen van de voorgevel en het aanleggen van een terras
met terrasafscheiding, 2 maart 2020 (WABO2000433);
•	Herenweg 58 D, 1935AG, Egmond-Binnen, het plaatsen van een dakkapel, 3 maart 2020 (WABO2000437);
•	
Prins Bernhardlaan 12, 1934ES, Egmond aan den
Hoef, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning, 4 maart 2020 (WABO2000446);
•	
Cornelis Kooijmanlaan 7, 1862GG, Bergen (NH),
het plaatsen van een dakkapel, 4 maart 2020
(WABO2000448);
•	Sint Adelbertusweg 38, 1935EM, Egmond-Binnen, het
vervangen van de bestaande schuur, 4 maart 2020
(WABO2000453);
•	Gouw 2 t/m 24, 1862HZ, Stierop 1 t/m 18,1862JL, Van
Blaaderenweg 29 t/m 33, 1862JM, Wetering 56 t/m
66, 1862HT, Wijzend 1 t/m 39, 1862HG, Bergen (NH),
het verduurzamen van 59 woningen, 4 maart 2020
(WABO2000456);
•	Delverspad 4, 1934AE, Egmond aan den Hoef, het realiseren van vier recreatieve zorgwoningen, 4 maart
2020 (WABO2000459);
•	Duinweg 19, 1871AC, Schoorl, de nieuwbouw van een
woning en het plaatsen van een zonnepaneel, 6 maart
2020 (WABO2000465);
•	Heereweg 91, 1871ED, Schoorl, het vervangen van 28
bestaande recreatiewoningen door 24 duurzame recreatiewoningen, 6 maart 2020 (WABO2000466);
•	Jan Dirk z’n Dal 83, 1931DL, Egmond aan Zee, het vergroten van het balkon, 8 maart 2020 (WABO2000470);
•	Geestweg 2, 1861TM, Bergen (NH), het kappen van een
berk (met herplant), 9 maart 2020 (WABO2000477);
•	
Sint Adelbertusweg (achter 19), 1935EM, EgmondBinnen, het bouwen van een recreatiewoning, 9 maart
2020 (WABO2000488);
•	Voorstraat 53S (kadastraal sectie A, nr.3011), 1931AH,
Egmond aan Zee, het geheel vervangen van de bestaande recreatiewoning, 9 maart 2020 (WABO2000483);
•	Voert 17, 1861PE, Bergen (NH), het veranderen en het
vergroten van de woning en het plaatsen van zonnepanelen op de grond aan de achterzijde van de woning, 9
maart 2020 (WABO2000490).
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
•	Tjipke Visserweg 1, 1862VC, Bergen, het verbouwen
en uitbreiden van de praktijkruimte, 5 maart 2020
(WABO2000144);
•	
Noordvelderweg 3, 1935BP, Egmond-Binnen, het
plaatsen van twee dakkapellen op het voordakvlak, 6

Omleiding
De gemeente probeert de overlast
zo veel mogelijk te beperken. Het
verkeer richting de stranden van
Hargen en Camperduin wordt via
Petten omgeleid.
De werkzaamheden worden in
deze periode uitgevoerd, omdat
in de winter niet geasfalteerd kan
worden en in de zomer de toeristische druk nog hoger is dan nu het
geval is.
Blijf op de hoogte met de BouwApp
Ben u benieuwd over de voortgang van het project? Blijf op de
hoogte via de BouwApp. Als er
een nieuw bericht (foto en/of korte tekst) in de BouwApp wordt geplaatst krijgt u een melding op uw
smartphone of tablet.

De BouwApp installeert u via de
volgende 4 stappen:
1. 
Download de Dura Vermeer
BouwApp gratis uit de appstore
(Google, Apple of Windows)
2. Ga naar ‘Zoek op projectnaam
of plaats’
3. Zoek op ‘Voorweg Schoorl’
4. Selecteer het project en klik op
‘volgen’ om het project toe te
voegen aan uw favorieten.

maart 2020 (WABO2000115);
•	Voorstraat 49, 1931AH, Egmond aan Zee, het plegen
van achterstallig onderhoud aan een gemeentelijk monument, 9 maart 2020 (WABO2000124);
•	Jan Tooropweg 7, 1861CC, Bergen (NH), het kappen
van een eik (met directe inwerkingtreding en met herplant), 9 maart 2020 (WABO2000253);
•	
Ratelaarweg 6, 1861 XR, Bergen (NH), het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) van de woning
en een toegangspoort (voorzijde), 10 maart 2020
(WABO2000020).
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
•	Pieter Schotsmanstraat 18 en 18a, 1931AR, Egmond
Aan Zee (achter Pieter Schotsmanstraat 20), het bouwen van een bedrijfswoning op de bestaande loods
(WABO2000062);
•	Oude Heereweg 24, 1871GS, Schoorl, het bouwen van
43 recreatiewoningen (WABO1902043);
•	Sint Adelbertuslaan 9, 1861TK, Bergen (NH), het maken van een uitweg (WABO2000026).
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken
verlengd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de gemeente.
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
•	Korhoendersweg 4, 1873JA, Groet, het wijzigen van
brandveilig gebruik R.K. Basisschool Het Klimduin, 5
maart 2020 (WABO1900824).
Met ingang van 19 maart 2020 ligt bij de balie in het gemeentehuis gedurende zes weken voor een ieder het besluit en de daarbij behorende stukken ter inzage.
Dit besluit is tot stand gekomen met de voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Binnen zes weken na de datum van ter inzagelegging van dit besluit, kunnen diegene die tijdens
de voorbereidingsprocedure een zienswijze hebben ingediend – of redelijkerwijs niet kunnen worden verweten
geen zienswijze te hebben ingediend – een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621,
2003BR Haarlem. Bij onverwijlde spoed kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij
de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank.
Vergadering Welstandscommissie
De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie voor bouwplannen is op maandag 23 maart 2020. 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 maart 2020 kunt u de agenda raadplegen via de
gemeentelijke website www.bergen-nh.nl. Wilt u als belangstellende de vergadering bijwonen? Dan kunt u via
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e-mail contact opnemen met de in de agenda vermelde
plantoelichter van de gemeente of bellen via telefoonnummer (072) 8880000.
Verleende APV vergunning
•	
evenementenvergunning Live op ‘t Plein op 13 juni
2020 Plein 5 in Bergen (NH), verzenddatum 5 maart
2020 (APV2000036);
•	
evenementenvergunning Hollands op ‘t Plein op 19
september 2020 Plein 5 in Bergen (NH), verzenddatum
5 maart 2020 (APV2000039);
•	evenementenvergunning Timmerdorp Egmond-Binnen
2020 van maandag 6 juli 2020 tot en met donderdag 9
juli 2020 Visweg 45 in Egmond-Binnen, verzenddatum
9 maart 2020 (APV2000209);
•	evenementenvergunning Kunstmarkt Schoorl 2020 op
donderdag 21 mei 2020 Heereweg tussen Sportlaan
en Laanweg, Schoorl, verzenddatum 9 maart 2020
(APV2000140);
•	evenementenvergunning Pinkstertoernooi Handbalvereniging Berdos 2020 op 30 en 31 mei 2020 Groeneweg 5 in Bergen (NH), verzenddatum 10 maart 2020
(APV2000116).
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.
Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen
maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat
op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen:
Activiteitenbesluit milieubeheer
•	
Denneman B.V., Van Oldenborghweg 1 (1934PH) te
Egmond aan den Hoef, het tijdelijk opslaan van vaste
mest op een oppervlakte van 50 x 12 meter;
•	Liander N.V., nabij Lindenlaan 66 (1861HG) te Bergen,
het vervangen van het gasstation inclusief het leidingwerk t/m de hinderwetafsluiters;
•	Liander N.V., nabij Eeuwigelaan 64 (1861CN) te Bergen, het vervangen van het gasstation inclusief het leidingwerk t/m de hinderwetafsluiters;
In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan
de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze
voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.
Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.
Bergen, 18 maart 2020
Het college van Bergen,
secretaris,

burgemeester,

mr. M.N. Schroor

dr. J.P. Rehwinkel

