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Vlaggen en signalen, Met de Zonnetrein door
waar kan ik op letten? de Schoorlse duinen
Op alle stranden in de gemeente Bergen wappert dit jaar ook weer
de Blauwe Vlag, een teken van een mooi en schoon strand. Is het
dan ook veilig op het strand? Dat kan natuurlijk per dag verschillen. Daarvoor zijn ook vlaggen ontwikkeld, die u wijzen op gevaren
of u aanwijzingen geven. Welke vlaggen dit zijn? Zie onderstaand
overzichtje met de betekenis van deze vlaggen.
De gele vlag:
Het is gevaarlijk
om te baden of te
zwemmen. Meestal heeft dit te maken met het weer.
Drijvende voorwerpen zijn verboden.
De rode vlag:
Het is verboden te
baden of te zwemmen.
De rood-gele
vlaggen:
Het gebied tussen
de twee vlaggen is
een bewaakte badzone. Strandwachten houden binnen deze zone toezicht. Watersport is in deze zone verboden.

De vraagtekenvlag:
Er is een kind
gevonden.
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Met de Zonnetrein door
de Schoorlse duinen
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Bekendmakingen

Kort nieuws

De zwart-wit geblokte vlaggen:
In de zone tussen
de twee vlaggen
mag u aan toegestane watersporten doen.
Waarschuwingssignalen:
Let op de waarschuwingssignalen
langs het water waarmee wordt
aangegeven waar een sterke stroming is. Ga hier niet het water in.
Volg de aanwijzingen en adviezen
op van de reddingsbrigade.
Meer informatie? Bezoek de reddingsbrigade op het strand

Stap in de Zonnetrein en ontdek de bossen, heide en duinen
van de Schoorlse Duinen. De chauffeur laat je de mooiste plekken en uitzichten zien. Een uitkomst als je minder goed te been
bent of niet zo van wandelen houdt. Een groene bijkomstigheid
is dat de Zonnetrein deels op zonne-energie rijdt!
De Zonnetrein vertrekt om 11.00 uur vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen en rijdt deze maand op 16, 23 en 30 augustus. De kosten
zijn € 11,- p.p. Kinderen vanaf 8 jaar zijn welkom. Mondkapjes zijn
verplicht, neem zelf een mondkapje mee.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk: https://www.staatsbosbeheer.nl/
activiteiten/schoorlse-duinen/met-de-zonnetrein-door-de-schoorlse-duinen

De BUCH zoekt!
Een collega voor de functie:

‘Griffiemedewerker/plv.
griffier” in Uitgeest’
Kijk voor de vacatureteksten op
http://werkenbij.debuch.nl
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Overlast door ongedierte
Heeft u overlast van ongedierte
op uw eigen terrein? Dan kunt
u ze zelf bestrijden, of een gespecialiseerd ongediertebestrijdingsbedrijf inschakelen.
Inwoners melden regelmatig overlast van ongedierte zoals muizen,
motten en wespen. De gemeente
bestrijdt ongedierte echter alleen
op openbaar terrein, dus bijvoorbeeld in een plantsoen.
Als er sprake is van een ongedierteplaag in uw omgeving maak dan
een melding aan via www.Fixi.nl.

De gemeente zorgt dan voor de
bestrijding.
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gooi ‘t los!

Onze gemeente is te volgen
op Instagram. Volg gemeente
Bergen (NH) voor foto’s en story’s van nieuws, evenementen
en bijzondere plekjes in onze
gemeente.

Theezakjes, koffiepads, -cups
en -filters mogen niet in de
gft-bak. Losse koffieprut en
theeblaadjes wél.

Basisregels voor
Basisregels
vooriedereen:
iedereen:
Heb je klachten?
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Tag je je foto met #mijnbergennh
dan maak je kans op een repost
van jouw foto.
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Laat je testen.

Laat je testen.
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Tot ziens op Instagram!
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alleen samen krijgen we

alleen
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corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
informatie:
of bel Meer
0800-1351

hvcgroep.nl/gft

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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‘Dit is toch te gek voor woorden’

Colofon
Redactie
Mail
Telefoon
Vormgeving &
drukwerk
Fotoredactie
Verspreiding

Bezorgklachten

Ongeloof over diefstallen van begraafplaats Bergen

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.

Openingstijden
Gemeentehuis
Adres
Telefoon
WhatsApp
Postadres

Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar
(072) 888 00 00,
06 25756160
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
HVC-afvalinzameling
Openingstijden
milieustraten:
www.bergen-nh.nl/afval
Klantenservice:
0800 - 0700
Website:
www.hvcafvalinzamling.nl

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen aangevraagd
• H
 oflaan 15 in Bergen (NH), het gewijzigd uitvoeren
van een eerder verleende vergunning voor de nieuwbouw van een woning, datum ontvangst 28 juli 2020
(WABO2001498)
• Bergerweg 125 in Bergen (NH), het aanleggen van een
inrit, datum ontvangst 29 juli 2020 (WABO2001500)
•	Komlaan 18 in Bergen (NH), het vergroten van de woning, datum ontvangst 30 juli 2020 (WABO2001504)
•	Driehuizerweg 1Z 3 in Egmond aan den Hoef, het renoveren en verduurzamen van een zomerhuis, datum ontvangst 29 juli 2020 (WABO2001511)
•	Heereweg 133 nabij in Schoorl, het kappen van een kastanje, datum ontvangst 29 juli 2020 (WABO2001499)
•	Meeuwenlaan 2 in Groet, het aanleggen van een tweede uitrit, datum ontvangst 31 juli 2020 (WABO2001515)
•	Margrietlaan 9 in Bergen (NH), het kappen van een eik,
datum ontvangst 30 juli 2020 (WABO2001508)
•	
Egmonderstraatweg nabij Sportlaan in Egmond aan
den Hoef, het plaatsen van een lichtmastreclame, datum ontvangst 31 juli 2020 (WABO2001517)
•	
Hollanderweg 4 in Egmond-Binnen, het bouwen van
een woning en het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 31 juli 2020 (WABO2001516)
•	Westeinde 1 in Egmond aan Zee, het wijzigen van de
gevels van het appartementengebouw, datum ontvangst 30 juli 2020 (WABO2001507)
•	
Kerkelaan 30 in Bergen (NH), het bouwen van
een zwembad, datum ontvangst 3 augustus 2020
(WABO2001519)
•	Transvaal 9 in Bergen aan Zee, het gewijzigd uitvoeren
van een eerder verleende vergunning voor het oprichten van een woning, datum ontvangst 3 augustus 2020
(WABO2001521)
•	Midden Geestweg 32 in Bergen (NH), het kappen van
een berk, datum ontvangst 31 juli 2020 (WABO2001523)

Begraafplaats Bergen (HABRO Fotografie/Hans Brouwers)
‘Blijf gewoon van je poten van
ons graf af.’ De rustige Jos Leering hoopt zo door te dringen tot
degene die steeds spullen van
het graf van hun overleden zoon
Michiel steelt. Al langere tijd gebeurt dit op de begraafplaats
van Bergen, aan de Kerkedijk.
Van meerdere graven worden
regelmatig spullen ontvreemd,
zoals planten, potten en vazen.
‘Het is toch te gek voor woorden’,
vervolgt Jos vol ongeloof. Veel financiële waarde hebben de spullen niet. Maar emotionele des te
meer. “Ik begrijp het ook gewoon
niet. Wat bezielt zo iemand? M’n
vrouw denkt inmiddels bij elk bezoek: ‘Zal alles er nog staan?’ En
plantjes zetten we nu maar zonder buitenpot op Michiel z’n graf.”
Michiel Leering kwam in 2014 op
24-jarige leeftijd om het leven bij
een ongeluk op de Zeeweg in

Bergen aan Zee.
Ook beheerder Arjan Kos zit met
de diefstallen in z’n maag. “Er worden van diverse graven en urnengraven spullen gestolen. Hele
planten worden soms meegenomen.” De Bergense begraafplaats
is altijd open. “Dat maakt het ook
tot een plek waar nabestaanden
en bezoekers graag even zomaar
naartoe komen. Het is triest dat er
iemand juist van deze toegankelijkheid misbruik maakt.”
Helaas is er geen eenvoudige manier om de dief in de kraag te vatten. Een camera bij de poort zetten, is geen oplossing. Wijkagent
Aletta Teerhuis: “Vanuit de politie
zetten we alleen bij zware delicten eventueel ergens een bewakingscamera neer. Je hebt rekening te houden met de privacy en
in dit geval kan een camera ook
eenvoudig omzeild worden. Er

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
•	Dawson-Nes 8 in Bergen (NH), het kappen van een
Abiës koreana Glauca, verzenddatum 4 augustus 2020
(WABO2001327)
•	
Sleedoornweg 39 in Schoorl, het kappen van een
dennenboom, verzenddatum 3 augustus 2020
(WABO2001323)
•	Sleedoornweg 1 in Schoorl, het kappen van een esdoorn, verzenddatum 3 augustus 2020 (WABO2001443)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
• S
 trand Egmond aan Zee 7 in Egmond aan Zee het
plaatsen van een slaaphuisje, verzenddatum 31 juli
2020 (WABO2001149)
•	Sint Antoniusstraat 22 in Bergen (NH) het verbouwen van
de woning, verzenddatum 31 juli 2020 (WABO2001141)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken
verlengd
Evenementen en overig vergunningen
•	Verleende nieuwe aanvraag Drank- en horeca en terrasvergunning Cafetaria Lunchroom Groeveveld Loudelsweg 49 in Bergen (NH) verzenddatum 31 juli 2020
(HORECA200019)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.
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zijn twee ingangen en de begraafplaats is groot.”
Meld het de wijkagenten
Wat kan er dan wel? “Ik raad nabestaanden aan om elke diefstal
bij ons te melden. Via 0900-8844
of via onze rechtstreekse mailadressen. Meld dan het liefst erbij: de datum en tijd waarop u het
hebt neergezet en de datum en tijd
waarop het gestolen bleek te zijn.
Hopelijk kunnen we zo een patroon ontdekken en leidt dan het
een tot het ander. M’n collega Vincent Beuling en ik zullen ook regelmatig een kijkje komen nemen.”
Wijkagenten Bergen/Bergen
aan Zee
Aletta Teerhuis:
aletta.teerhuis@politie.nl
Vincent Beuling:
vincent.beuling@politie.nl
0900-8844

Aanvraag omgevingsvergunning voor wijziging
mountainbike route in de Schoorlse Duinen
Vanwege de bijzondere natuurwaarden hebben de
Schoorlse Duinen een beschermde status. Deze natuurwaarden en het landschap hebben ook een grote aantrekkingskracht op recreanten zoals natuurliefhebbers, wandelaars, mountainbike fietsers en andere sporters.
Om de natuurwaarden zoveel mogelijk te beschermen
wordt het recreatief medegebruik van deze doelgroepen
gereguleerd door zonering en gemarkeerde routes. Zo
kunnen ze op gescheiden routes genieten van het duingebied. Om deze reden is Staatsbosbeheer voornemens
om de mountainbike route te wijzigen door het deels op te
heffen en op een andere locatie opnieuw aan te leggen.
Daarnaast wordt met de wijziging beoogd de kwetsbare
gebieden na de grote natuurbranden te beschermen. Een
deel van de bestaande mountainbike route in het westen
van het natuurgebied zal daarom verdwijnen.
Nadat de Provincie Noord-Holland al eerder een vergunning heeft verleend op grond van de Wet natuurbescherming, is nu een omgevingsvergunning aangevraagd voor
het aanleggen van de gewijzigde route. Om de belangen
van verschillende partijen te waarborgen heeft wethouder Klaas Valkering een constructief gesprek gehad met
Staatsbosbeheer, MTB Noord-West en Bewonersvereniging Aagtdorp over gevaarlijke kruisingen, het rijden buiten de routes, parkeren door mountainbikers in de wijken
en de algemene omgang tussen mountainbikers en wandelaar. De besproken knelpunten worden gezamenlijk zoveel mogelijk aangepakt.
Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning ligt vanaf 10 augustus 2020 gedurende zes weken ter inzage op
het gemeentehuis van Bergen. Binnen deze periode kan
een ieder een zienswijze indienen. Het college van B&W
zal daarna een definitief besluit op de aanvraag nemen.
Bergen, 14 augustus 2020
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. (Martijn) Schroor

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

