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Beste inwoners van Bergen,

In deze krant

Maandagavond 23 maart. De persconferentie om 19 uur. Aangescherpte maatregelen worden afgekondigd. Tot in elk geval 1
juni. Dat hakt erin. Wat is dit héftig voor u, voor ons, voor heel
Nederland.
We leven in een onzekere tijd. We maken ons zorgen over het welzijn van onze dierbaren, onze zorgverleners en de ouderen in onze
samenleving. Maar ook ondernemers, zzp’ers en horeca worden
diep getroffen. Dat vraagt veel van onze flexibiliteit. We weten immers niet hoe lang het gaat duren.
Gelukkig zijn er ook lichtpunten. Er zijn veel hartverwarmende initiatieven in de gemeente ontstaan. Mensen denken aan elkaar en
staan voor elkaar klaar. Wij zijn trots op u, onze inwoners en uw gemeenschapszin. Laten we vooral schouder aan schouder (met 1,5
meter afstand) staan om dit virus te bestrijden.
Ons hart gaat uit naar onze inwoners die besmet zijn met het coronavirus en in isolatie moeten zitten of in het ziekenhuis liggen. Wij
leven met u mee en wensen u veel gezondheid, rust en wijsheid toe.
Denk goed om elkaar, denk goed om uzelf.
Namens het bestuur van gemeente Bergen,
burgemeester Peter Rehwinkel
Voor de meest up-to-date informatie rondom het Corona-virus
gaat u naar www.bergen-nh.nl/corona.

Kom niet naar het gemeentehuis
Regel het online of mail en bel met ons
De deuren van het gemeentehuis
zijn even dicht. Sorry. Wij vinden
uw gezondheid en die van onze
eigen medewerkers erg belangrijk. Alleen komen er nog steeds
te veel mensen naar het gemeentehuis voor zaken die geen spoed
hebben. Wij willen u natuurlijk wel
helpen. Daarom doen we het even
zo:
•	
kom niet naar het gemeentehuis, de deuren zijn dicht
•	regel uw zaken online via onze
website
•	lukt dat niet? Stuur dan een email naar balie@bergen-nh.
nl of bel 072-888 0000. Belt u?
Houd dan rekening met langere
wachttijden.
•	
wij geven antwoord op uw

vraag. We zijn namelijk wel gewoon aan het werk. Vooral vanuit huis. Met die maatregel hopen wij onze medewerkers
gezond te houden, zodat we u
kunnen blijven helpen.
•	moet u toch écht langskomen op
het gemeentehuis, dan hoort u
dit van ons

Afval productie in corona tijd

Oproep om goed afval te scheiden en niet
extra op te ruimen en weg te gooien
Even de schuur opruimen, of de zolder uitmesten, alle maaltijden
thuis eten. We produceren met z’n allen nu veel meer afval thuis
dan voordat de coronamaatregelen in gingen. Niet gek, want er zitten meer mensen thuis. Bij HVC doen we er alles aan om de ondergrondse containers zo snel mogelijk te legen. Maar hierbij hebben
we ook jouw hulp nodig. Probeer niet teveel afval te produceren
in deze tijd, blijf het afval goed scheiden en gooi even geen extra
spullen weg. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het netjes en
schoon blijft op straat.
Toename in afval
“We merken nu, na het weekend, dat de ondergrondse containers voor restafval veel voller zitten dan normaal”, zegt directeur
inzameling van HVC Gertjan de
Waard. “We begrijpen dat mensen meer afval hebben nu ze massaal thuis zitten. Toch roepen we
op om niet extra te gaan opruimen
in deze tijd. Ook helpt het om goed
te blijven afval scheiden zodat de
hoeveelheid restafval zo laag mogelijk blijft”.

woon door, maar we moeten niet
teveel uitval hebben door zieken.
We willen onze chauffeurs daarom
zo goed mogelijk beschermen en
vragen iedereen om de regels met
betrekking tot de sociale afstand in
de gaten te houden. De mogelijke
extra uitval van collega’s in combinatie met de toegenomen afvalproductie, zal zorgen voor logistieke uitdagingen”, besluit de Waard.

Extra middelen inzetten
Collega’s van andere afdelingen
binnen HVC springen nu bij om er
samen voor te zorgen dat de afvalinzameling doorgaat. Ook worden, waar mogelijk, extra voertuigen ingezet.

In onze gemeente zijn inmiddels al
veel initiatieven voor hulp aan elkaar ontstaan. We vinden dit hartverwarmend en juichen deze initiateven uit de samenleving toe.
Via #coronahulp bieden mensen

via sociale media massaal hulp
aan diegene die door het Coronavirus bang zijn of eenzaam raken. Dat is geweldig. Laten we ook
opkomen voor ouderen, buren en
kwetsbaren die geen Twitter en
Facebook hebben.

Tot slot: als u anderen helpt, doet
u dat alstublieft verantwoord. Zorg
dat uw eigen gezondheid niet in
gevaar komt. Tips daarvoor leest u
op de website van het RIVM https://
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/
vragen-antwoorden#Vragen
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Bekendmakingen

Kort nieuws
Markten en standplaatsen in hele BUCH blijven vooralsnog open

Zolang de omstandigheden het
toelaten, blijven de markten en
standplaatsen in Uitgeest, Heiloo, Egmond, Bergen en Castricum gewoon open. Wel wordt
bezoekers aangeraden om op
afstand te blijven van omstanders. De marktkooplieden vragen klanten om contactloos te
betalen. Op deze manier houdt
iedereen zich aan de richtlijnen
van het RIVM.

Landelijke collectes zijn
opgeschort tot Pasen

Openbaar vervoer
Aanpassing dienstregeling
buurtbussen
Buurtbussen
408
(HeilooEgmond
aan Zee) en 410
(Egmond aan ZeeSchoorl) rijden momenteel niet.
Kijk voor een volledig overzicht
op https://www.connexxion.nl/
nl/nieuws/over-het-coronavirus/wijzigingen-noord-hollandnoord

Chauffeurs houden afstand
“De afvalinzameling loopt ge-

Bent u op zoek naar een manier
om te helpen? Lees dan hieronder een aantal suggesties: onze
maatschappelijke partners (bijvoorbeeld welzijnsinstellingen) of
het Rode Kruis https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/coronavirus-dit-kun-je-doen-voor-ouderenen-kwetsbaren/

Corona nieuws

In verband met de richtlijnen
met betrekking tot het coronavirus hebben de landelijk collecterende Erkende Goede
Doelen die tot Pasen zouden
collecteren hun collectes opgeschort.

Wat kunt u doen als u een ander wilt helpen?
Boodschappen doen voor een
ander, de hond uitlaten of gewoon een praatje maken. In de
coronacrisis is het nog meer
dan anders belangrijk dat we
naar elkaar omkijken en helpen
als dat kan. Vooral als het gaat
om oudere, eenzame en kwetsbare mensen. In situaties waar
we elkaar extra nodig hebben is
uw hulp vast en zeker welkom.
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Het nieuws gaat momenteel
sneller dan ooit. Het kan zijn
dat artikelen in de Gemeentekrant op het moment dat u
dit leest door nieuwe feiten
zijn ingehaald. Kijk voor actuele berichtgeving binnen
gemeente Bergen op www.
bergen-nh.nl of volg ons op
sociale media.

Treinen
De NS laat overal maximaal 2
sprinters per uur rijden. De rest
van de dienstregeling is geschrapt. Er rijden tijdelijk geen
Intercity’s meer, behalve op het
traject Den Helder- Arnhem. Zo
blijven de stations in onze regio
nog redelijk bediend. Kijk voor
meer informatie op www.ns.nl
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Gemeente geeft ondernemers uitstel van betaling

Colofon
Redactie
Mail
Telefoon
Vormgeving &
drukwerk
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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.

De door het rijk ingestelde Coronamaatregelen hebben grote impact op de Bergense samenleving.
Meerdere ondernemers hebben bij het college en raadsleden aangegeven dat zij zorgen hebben over
hun liquiditeitspositie. Het op korte termijn kunnen voldoen aan allerlei (financiële) verplichtingen, zoals het uitbetalen van lonen, komt in gevaar. Het gaat dan met name om bedrijven die afhankelijk zijn
van het toerisme. Daarom heeft het college dinsdag besloten om ondernemers uitstel van betaling te
geven voor de gemeentelijke belastingen.
Daarnaast wil het gemeentebestuur verder aandacht schenken
aan de maatschappelijke gevolgen voor inwoners van de inwoners. De verwachting is dat hierover binnen twee weken een
besluit wordt genomen.
Op de meeste uitgaven van onze
ondernemers heeft de gemeente
geen invloed. Wel op de gemeentelijke belastingen.
Het college heeft besloten om bij
ondernemers:
-	Pas in de 2e helft van het jaar

over te gaan tot aanmanen bij
het niet tijdig voldoen van de gemeentelijke belastingen;
-	Pas in de 2e helft van het jaar
de aanslagen voor precario- en
toeristenbelasting te versturen.
Het proces van naheffingsaanslagen bij parkeren verandert niet.
Dit is een maatregel die het college op korte termijn kan nemen
om ondernemers in de gemeente Bergen direct te ondersteunen.
Het college beseft dat deze tegemoetkoming slechts een kleine
handreiking is in deze crisissitua-

tie. “We willen hiermee graag onze
betrokkenheid tonen en aangeven
dat de zorgen worden gedeeld.
Het gemeentebestuur wenst alle
ondernemers en getroffen medewerkers veel sterkte en veerkracht
in de komende periode. Laten we
de komende tijd meer dan ooit de
samenwerking opzoeken.”
Indien ondernemers specifieke
vragen hebben over betaling van
de belastingen dan kunnen zij telefonisch contact opnemen met de
afdeling Invordering van Cocensus.

Vragen over tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen?
Het kabinet heeft op 17 maart,
vanwege het coronavirus uitzonderlijke
economische
maatregelen
aangekondigd.
Eén van die maatregelen is
de tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen. Halte
Werk voert die uit voor onder
andere de gemeenten Bergen,
Castricum en Heiloo. Het kabinet doet een oproep aan de
zelfstandige ondernemers om
slechts gebruik te maken van
de regeling indien dat nodig is.
Bent u:
•	een startende ondernemer die
vanuit de bijstand een bedrijf
start,
•	
een gevestigde zelfstandige

Bekendmakingen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
•	
Sportlaan 2, 1931AV, Egmond aan Zee, het wijzigen
van de indeling in de kelder van het Zorghotel, 10 maart
2020 (WABO2000496);
•	
Loudelsweg 52, 1861TG, Bergen (NH), het plaatsen
van een aanbouw, 11 maart 2020 (WABO2000502);
•	
Dokter Wiardi Beckmanlaan 123, 1931BX, Egmond Aan
Zee, het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het verhogen van de goothoogte, 10 maart
2020 (WABO2000498);
•	
Zeeweg 52, 1931VL, Egmond aan Zee, het brandveilig gebruiken van Hotel Zuiderduin, 11 maart 2020
(WABO2000504);
•	
Delverspad 2Z, Egmond aan den Hoef, het in strijd met
het bestemmingsplan gebruiken van een recreatiewoning als woning, 12 maart 2020 (WABO2000516);
•	
Dawson-Nes 9, 1862AG, Bergen (NH), het renoveren
en het uitbreiden van de woning en het plaatsen van
een hekwerk, 13 maart 2020 (WABO2000525};
•	
Sint Adelbertusweg 38, 1935 EM, Egmond-Binnen, het
tijdelijk plaatsen van een caravan in de tuin gedurende
renovatiewerk, 14 maart 2020 (2000527).
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
•	
Abdijlaan 23, 1935BG, Egmond-Binnen, het plaatsen
van een dakkapel op het achterdakvlak en het vervangen van een dakkapel op het voordakvlak, 11 maart
2020 (WABO2000249);

ter-menu/nieuws/detail/ondernemersvragen/

in (tijdelijke) financiële problemen of
•	
een oudere zelfstandige (geboren voor 1 januari 1960)
met een niet levensvatbaar bedrijf en wilt u meer weten over
de regeling voor tijdelijke inkomensondersteuning en of
u als ondernemer in aanmerking komt voor deze financiële ondersteuning? Kijk dan op
https://www.haltewerk.nl/foo-

•	
Hartenweidtje 8, 1861JG, Bergen (NH), het wijzigen van
de materialisering van de buitengevel en dakconstructies van de woning, 11 maart 2020 (WABO2000226);
•	
Vennewatersweg 30 a, 1935AS, Egmond-Binnen, het
plaatsen van een tijdelijke woonunit tijdens de verbouw en splitsing van de stolpboerderij, 11 maart 2020
(WABO2000100);
•	
Peperstraat 21, 1935BD, Egmond-Binnen, het veranderen van de gevel van de woning, 11 maart 2020
(WABO2000243;
•	
Herenweg 157, 1934PB, Egmond aan den Hoef, het
wijzigen van de gevel van de woning, 11 maart 2020
(WABO2000288);
•	
Driehuizerweg 5, 1934PR, Egmond aan den Hoef, het
veranderen van de woning (kapconstructie), 16 maart
2020 (WABO2000316);
•	
Schoutsakker 10, 1871CZ, Schoorl, het kappen van
twee berken en het snoeien van een eik, 17 maart 2020
(WABO2000261);
•	
Breelaan 45, 1861GD, Bergen (NH), het legaliseren
van een appartement in een bijgebouw, 16 maart 2020,
(WABO2000337);
•	
Zijl 39, 1862HL, Bergen (NH), het plaatsen van een erfafscheiding, 16 maart 2020 (WABO2000335);
•	
Wijzend 55, 1862HH, Bergen (NH), het kappen van een
zeeden, 17 maart 2020 (WABO2000262);
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
•	
Buerweg 40, 1861CJ, Bergen (NH), het (na sloop) bouwen van een nieuwe woning (WABO2000139).
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken
verlengd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de gemeente.
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Het ministerie van SZW bekijkt
op dit moment nog hoe dit zo
snel en zo goed mogelijk ingevoerd kan worden. Op het moment dat er meer duidelijkheid te
geven is, zal dit via deze website
aan u gecommuniceerd worden.
KVK Coronaloket
Voor uw ondernemersvragen
over bedrijfsvoering, personeel
en regelgeving is het KVK Coronaloket in het leven geroepen.
Bekijk op https://www.kvk.nl/corona/ wat u als ondernemer kunt
doen en welke regelingen de
overheid aanbiedt.

Verleende APV vergunning
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
evenementenvergunning
Romantische
avondmarkten(braderie) in Groet aan de Kerkbrink, Hogenolweg en Schoolpad in juli en augustus 2020, verzenddatum 12 maart 2020 (APV2000240)
•	
verleende evenementenvergunning Zomer Braderie 2020 op elke dinsdag in de periode van 30 juni tot
en met 25 augustus 2020 Heereweg centrum Rode
Leeuw plein in Bergen, verzenddatum 12 maart 2020
(APV2000206)
Verleende HORECA vergunning
•	
verleende nieuwe aanvraag Drank- en horecavergunning commercieel Zee Bergen B.V. Wilhelminalaan 11 in
Bergen (NH) verzenddatum besluit 11 maart 2020 (HORECA190057)
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, 27 maart 2020
Het college van Bergen,
secretaris,
burgemeester,
mr. M.N. (Martijn) Schroor dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

