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Veilig naar het strand met kleine kinderen
Het is misschien wel de meest
vervelende, maar ook nog
steeds veel voorkomende situatie op het strand. (Groot)ouders/
verzorgers die hun (klein)kinderen uit het oog verloren zijn.
Het is niet altijd duidelijk wie er
meer schrikt: het kind of de zoekende achterblijvers.

•	
Kind kwijt? Waarschuw direct
de Reddingsbrigade, meld het
bij een strandpaviljoen en begin met zoeken. Een verdwaald
kind loopt meestal eerst met de
zon in de rug weg. Meisjes met
lange haren lopen vaak tegen
de wind in.
•	
Is uw kind terecht? Word niet
boos op uw kind, maar wees blij
het weer te zien en meld de vermissing af.

Hieronder een aantal tips voor een
veilig dagje aan het water met kleinekinderen.
•	
Houd kinderen altijd in de gaten zowel in het water als op het
strand.
•	
Blijf in het water op een armlengte afstand van kleine kinderen.
•	Doe uw kind een 06-polsbandje om met hun naam en uw telefoonnummer erop of schrijf dit

Telefoonnummers Reddingsbrigades. Tip: sla de nummers
op in uw telefoon
met een pen op de arm van uw
kind.
•	Zorg dat u uw mobiele telefoon
mee hebt, aan staat en voldoende is opgeladen.

•	Spreek een herkenbaar punt af
voor als u uw kind kwijtraakt, bijvoorbeeld een strandtent of verdwaalpaal met herkenbare afbeelding (bv een Nijntjefiguur).

Reddingsbrigade Bergen
T 072 589 74 59
Reddingsbrigade Egmond
T 072 506 18 87 / 072 506 33 12
Reddingsbrigade Schoorl
T 072 509 16 43

De MaxMobiel komt u graag weer ophalen
Goed nieuws! Vanaf 15 september 2020 gaat de MaxMobiel op werkdagen weer rijden
in de Egmonden. Door het coronavirus heeft de MaxMobiel
de afgelopen maanden niet
kunnen rijden, maar gelukkig
kunt u weer van de service gebruik maken. Heeft u een afspraak bij de tandarts, huisarts, wilt u naar de winkel, op
familiebezoek of een kopje koffie drinken? Wij rijden u graag.
Een ritje inplannen
U kunt twee dagen van tevoren een ritje inplannen via 0683329632. We zijn telefonisch
bereikbaar op werkdagen van
09:00 tot 10:30 uur. Of plan een

ritje in per mail, via maxmobielegmond@gmail.com.
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Bekendmakingen

Kort nieuws
Werkzaamheden
Rekervlotbrug
Op woensdag 5 en donderdag 6 augustus vinden tussen
09.00 en 15.00 uur werkzaamheden plaats aan de Rekenvlotbrug in Koedijk. De lagers van
de koeklep dienen te worden
vervangen.
Tijdens de werkzaamheden is
fietsverkeer niet mogelijk. Er is
een omleiding ingesteld voor
fietsers van ongeveer 4,3 km.

Speuren naar de
zandhagedis

Vrijwilligers gezocht
De MaxMobiel kan natuurlijk niet
zonder haar vrijwilligers, dus we
hebben u nodig. Heeft u zin om
iets te betekenen voor de inwoners van Egmond en heeft u incidenteel of bij voorkeur een
dagdeel per week de tijd om als
chauffeur of planner een bijdrage
te leveren? Dan kunnen we uw
hulp goed gebruiken.
Nieuwe vrijwilligers worden door
onze enthousiaste vrijwilligerscoördinator Ellen Dekker getraind. U kunt u aanmelden via
06-83329632 of maxmobielegmond@gmail.com.

Inloopspreekuren Sociaal Team Egmond weer van start
Vanaf dinsdag 4 augustus 2020
start het Sociaal Team Egmond
weer met de inloopspreekuren.
De inwoners uit de drie kernen
van Egmond kunnen elke dinsdagochtend van 10:30 tot 12:00
uur langskomen in Wijksteunpunt Egmond aan den Hoef. De
start van de inloopspreekuren
in Egmond Binnen (De Schulp)
en Egmond aan Zee (Post aan
zee) volgen binnenkort.
Op Hanswijk zijn vier ruimtes ingericht waar inwoners in gesprek
kunnen met een consulent van het
Sociaal Team. Hier kunnen zij terecht voor vragen over mantelzorg, zelfstandig wonen, vrijwilligerswerk, extra ondersteuning,
begeleid wonen en andere zaken.
Samen met u gaan ze op zoek
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naar een passende oplossing. Natuurlijk kunt u ook een gesprek
op afspraak inplannen en blijven
huisbezoeken ook tot de mogelijkheden behoren. De spreekuren
en afspraken worden georganiseerd volgens de richtlijnen van
het RIVM.
Meer weten?
Inloopuren: dinsdagochtend van
10:30 tot 12:00 uur
Locatie: Wijksteunpunt Egmond
aan den Hoef 1B (ingang rechterzijde) Egmond aan den Hoef
Telefoon:
072 888 00 00 op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur; van 09:00
tot 11:00 uur kan een consulent u
direct te woord staan
E-mail:
sociaalteamegmond@debuch.nl

In de Schoorlse Duinen van
Staatsbosbeheer zijn zandhagedissen te vinden. De zandhagedis is de grootste hagedissensoort van Nederland.
Ondanks dat zijn ze niet makkelijk te spotten. Ze houden
van kleine open plekken waar
ze zich op kunnen warmen in
de zon. De beste manier om ze
te vinden is de grond aandachtig te bestuderen terwijl u rustig
verder loopt. De gids weet hier
alles van!
Wandel mee door het weidse
duinlandschap en speur naar
de zandhagedis. Deze wandeltocht start om 11.00 uur bij Buitencentrum Schoorlse Duinen
en vindt plaats op 11 en 27 augustus. De kosten zijn € 6,50
p.p. Kinderen vanaf 6 jaar zijn
welkom.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk: https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/schoorlse-duinen/zandhagedissenvan-de-schoorlse-duinen
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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 vrijdag 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 Voorweg is weer open!
De Voorweg is weer opengesteld
voor verkeer. Ook de naloop- en
opruimwerkzaamheden zijn bijna afgerond. Tussen de Heereweg en de Frederikslaan is het
asfalt en de fundering verwijderd.
Daarnaast is er een nieuw hemelwaterriool geplaatst en is er nieu-

voor een
voor
een
fris bakkie.

we fundering, straatwerk en asfalt
aangebracht.
Door werkzaamheden van andere
partijen aan de gasleidingen was
de oplevering later dan gepland.
Maar het was het wachten waard.
De Voorweg ligt er nu prachtig bij!
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen aangevraagd
•	Van der Wijckplein 4 in Bergen aan Zee, het afwijken van
het bestemmingsplan voor de de herontwikkeling van Hotel
Nassau, datum ontvangst 16 juli 2020 (WABO2001437)
•	Dirk Klompweg 5 in Bergen (NH), het veranderen van de
uitweg en het plaatsen van een carport met schuur en buitenkeuken, datum ontvangst 19 juli 2020 (WABO2001458)
•	Natteweg 23 in Bergen (NH), het wijzigen van een reeds
verleende vergunning, datum ontvangst 14 juli 2020
(WABO2001405)
•	Wetering 78 in Bergen (NH), het vervangen van de bestaande dakkapel (achterzijde), datum ontvangst 15 juli
2020 (WABO2001416)
•	Heereweg 329 huisje 20 in Groet, het vervangen van een vakantiehuis, datum ontvangst 17 juli 2020 (WABO2001455)
•	Ruïnelaan 24 in Bergen (NH), het verbouwen en uitbreiden van de woning, datum ontvangst 15 juli 2020
(WABO2001421)
•	Pompplein 5 in Egmond aan Zee, het plaatsen van een tijdelijke seizoensgebonden terrasoverkapping, datum ontvangst 20 juli 2020 (WABO2001463)
•	Leeuweriklaan 3 in Groet, het verbreden van de uitweg, datum ontvangst 14 juli 2020 (WABO2001408)
•	Dawson-Nes 8 in Bergen (NH), het wijzigen van gevels en
bouwen van twee bijgebouwen, datum ontvangst 16 juli
2020 (WABO2001430)
•	Herenweg 63 in Bergen (NH), het verbouwen van de woning, datum ontvangst 17 juli 2020 (WABO2001447)
•	Joost Ivanghlaan 1 in Bergen (NH), het plaatsen van een
aanbouw, datum ontvangst 17 juli 2020 (WABO2001444)
•	Bobbeleweg 1 in Schoorl, het kappen van een conifeer, datum ontvangst 16 juli 2020 (WABO2001439)
•	Duinweg tussen 62 en 66 (kadastraal perceel sectie D,
nr.2175) in Schoorl, het realiseren van een paddenpoel, datum ontvangst 17 juli 2020 (WABO2001450)
•	Kievitslaan 18 in Groet, het wijzigen van de gevel, datum
ontvangst 20 juli 2020 (WABO2001467)
•	Heereweg,Voorweg en Laanweg in Schoorl, het plaatsen
van 6 lichtmastreclames Jumbo, datum ontvangst 16 juli
2020 (WABO2001424)
•	Kerkepad 1 in Bergen (NH), het wijzigen van een eerder
verleende vergunning voor het maken van een uitweg, datum ontvangst 16 juli 2020 (WABO2001425)
•	Zuidlaan 34 in Bergen (NH), het bouwen van een woning,
datum ontvangst 15 juli 2020 (WABO2001419)
•	Sleedoornweg 1 in Schoorl, het kappen van een esdoorn,
datum ontvangst 16 juli 2020 (WABO2001443)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag
kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit
op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact met
ons opnemen.
Omgevingsvergunningen verleend
•	Oude Natteweg 41 in Bergen (NH), het bouwen van een
woning, verzenddatum 15 juli 2020 (WABO2000769)
•	Nesdijk 17 in Bergen (NH), het kappen van een thuja, verzenddatum 16 juli 2020 (WABO2001198)
•	Komlaan 4 in Bergen (NH), het kappen van een beuk, verzenddatum 16 juli 2020 (WABO2001200)
•	Groeneweg 36 in Bergen (NH), het gedeeltelijk herbouwen
van een monumentale stolpboerderij en het plaatsen van
bijgebouwen, verzenddatum 16 juli 2020 (WABO2000723)
•	Spaak-Nes 21 in Bergen (NH), het renoveren van de woning en verplaatsen van de inrit, verzenddatum 16 juli 2020
(WABO2001099)
•	Mosterdweg 2 in Schoorl, het renoveren / restaureren van
de gevel- en dakconstructie van de schuur van de woonboerderij, verzenddatum 15 juli 2020 (WABO2000802)
•	Bergerweg 41 in Bergen (NH), het verbreden van de uit-

weg, verzenddatum 15 juli 2020 (WABO2001024)
ken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van
hvcgroep.nl/gft
•	Nesdijk nabij nr 37 in Bergen, het kappen van een populier,
deze ontwerpen.
verzenddatum 15 juli 2020 (WABO2001173)
De gemeenteraad van Bergen heeft op 30 juni 2020 beslohvcgroep.nl/gft
•	Dorpsstraat 64 in Bergen (NH), het kappen van een coni- ten de voorbereiding
en bekendmaking van de op aanvraag
feer, verzenddatum 16 juli 2020 (WABO2001183)
of ambtshalve te nemen besluiten voor de realisatie van toe•	Hoflaan 25 in Bergen (NH), het bouwen van een garage, komstige ontwikkelingen op de locatie plaatselijk bekend als
verzenddatum 14 juli 2020 (WABO2000777)
de Scholtenlocatie ex artikel 3.30 Wro gecoördineerd te laten
•	Lamoraalweg 73 in Egmond aan den Hoef, het vergro- verlopen. Bovenstaande ontwerpbesluiten vallen onder het
ten van een bedrijfspand, verzenddatum 21 juli 2020 bereik van dit toegangsbesluit.
(WABO2000585)
•	Eeuwigelaan 34 in Bergen (NH), het plaatsen van een sta- M.e.r.-beoordelingsbesluit
caravan op het achtererf voor een periode van 2 jaar, ver- Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH)
zendatum 21 juli 2020 (WABO2000900)
geven binnen deze kennisgeving op grond van artikel 7.17,
•	Nesdijk 9a in Bergen (NH), het huren van een recreatiewo- vijfde lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer evenning t.b.v. project ouderen met geheugenproblemen, ver- eens kennis van het feit dat het college heeft besloten dat
zenddatum 21 juli 2020 (WABO2001322) (van rechtswege geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld.
verleend)
Het college heeft dit besluit genomen nu uit de aanmeldnoBinnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen be- titie en de bijbehorende onderzoeken is komen vast te staan
langhebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u dat geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te
contact met ons opnemen.
verwachten.
Evenementen en overig vergunningen
•	
Verleende evenementenvergunning plaatsen reuzenrad
Egmond aan Zee in de periode van 17 juli 2020 tot en met
woensdag 30 september 2020, Boulevard Zuid Egmond
aan Zee, verzenddatum 17 juli 2020 (APV2000600)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
Verwijderen aanhanger
Het college heeft het voornemen om op grond van artikel 5.6
van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bergen, om op 11-08-2020, van de openbare weg te laten
verwijderen; Een aanhanger zonder kenteken, met blauw afdekzijl. Geparkeerd op het parkeerterrein aan de Duinweg ter
hoogte van huisnummer 133 te Schoorl, gemeente Bergen
NH met stickernummer 14-7-20 11:00 07333.
Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen van deze
fietsen ten laste van de eigenaar komen. Heeft u vragen, dan
kunt u op werkdagen bellen met de algemeen controleur van
onze werkeenheid Handhaving tussen 09:00 en 10:00 uur via
072 – 88 80 000.
Verwijderen aanhanger
Het college heeft het voornemen om op grond van artikel 5.6
van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bergen, om op 11-08-2020, van de openbare weg te laten
verwijderen; Een aanhanger zonder kenteken, met minikraan.
Geparkeerd in een parkeervak aan de Nieuwedam ter hoogte van huisnummer 8 te Schoorl, gemeente Bergen NH met
met stickernummer 23-7-20 10:00 37333.
Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen van deze
fietsen ten laste van de eigenaar komen. Heeft u vragen, dan
kunt u op werkdagen bellen met de algemeen controleur van
onze werkeenheid Handhaving tussen 09:00 en 10:00 uur via
072 – 88 80 000.
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
Bergerweg 125 en andere besluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH)
geven op grond van artikel 3.31 derde lid, onder b Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het feit dat vanaf vrijdag
31 juli 2020 de ontwerpen van de volgende besluiten voor
6 weken ter inzage liggen:
- het bestemmingsplan Bergerweg 125;
-	de omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg
Bergerweg 125;
- het besluit hogere waarden Bergerweg 125;
-	de op beide ontwerpbesluiten betrekking hebbende stuk-
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Crisis- en herstelwet
Op de voorbereiding van de genoemde besluiten is de Crisisen herstelwet van toepassing.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
De ontwerpbesluiten, die zien op de realisatie van een beperkt woningbouwprogramma gecombineerd met detailhandel, zijn met ingang van vrijdag 31 juli 2020 in te zien in het
gemeentehuis van Bergen (NH), Jan Ligthartstraat 4, 1817
MR Alkmaar. Tevens zullen de stukken op de website van de
gemeente Bergen (www.bergen-nh.nl) worden geplaatst. Wilt
u de besluiten fysiek inzien? Dit kan alleen op afspraak. Wij
vragen u contact op te nemen via telefoonnummer 072 – 888
0000 of via e-mail: info@bergen-nh.nl. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn de openingstijden van het
gemeentehuis beperkt. Het besluit is ook in te zien via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Hoe kunt u reageren?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder
naar aanleiding van de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college. Uw
schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college
van Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Wij verzoeken
u boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze op ontwerpbesluiten Bergerweg 125’. Voor een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer
072 – 888 0000 of via e-mail: info@bergen-nh.nl. Voor de
mondelinge en schriftelijke zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van
het ontwerpbestemmingsplan de reactie betrekking heeft. Ingediende pro-forma zienswijzen dienen binnen de termijn van
14 dagen te worden aangevuld met de, complete, motivering.
Het voorgaande geldt niet voor het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Een besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage is
een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen is geen direct bezwaar
en beroep mogelijk, tenzij dit besluit een belanghebbende los
van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang
treft. Eventuele zienswijzen tegen dit besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage kunnen in de bestemmingsplanprocedure worden ingediend, als zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team
Plannen en Projecten van de gemeente Bergen (NH), tel.
072 – 888 0000 of via e-mail: info@bergen-nh.nl.
Bergen (NH), 31 juli 2020
Bergen, 31 juli 2020
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. (Martijn) Schroor

burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

