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Verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan ter inzage
We hebben een lange, warme zomer achter de rug. De stranden
werden druk bezocht, waarbij -gelukkig- veel mensen met de
fiets kwamen. En nu de coronaperiode voortduurt, pakken mensen ook vaker de fiets om de natuur op te zoeken. Het is daarom
niet verwonderlijk dat het steeds drukker wordt op het fietspad
aan de Eeuwigelaan in Bergen. Daarom heeft de gemeente vandaag het verkeersbesluit gepubliceerd voor de reconstructie van
de Eeuwigelaan. Het verkeersbesluit is gepubliceerd op de website
“www.officielebekendmakingen.nl”.
Te druk, te smal
De Eeuwigelaan is een belangrijke
verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer van en naar de kust en
de Egmonden. Het fietspad is in
de zomerperiode, maar ook in het
voor- en naseizoen, te druk en te
smal om al het fietsverkeer goed
en veilig af te wikkelen. Daarnaast
zijn er steeds meer bijzondere fietsen zoals bakfietsen, duofietsen,
elektrische fietsen en ligfietsen die
wat meer ruimte nodig hebben.
Hierdoor ontstaan vaak gevaarlijke verkeerssituaties op het fietspad doordat fietsers elkaar raken
of naast het fietspad terecht komen.
Aan elke kant een fietspad
Door de aanleg van een tweede,
nieuw fietspad aan de overkant
(zuidkant) van de Eeuwigelaan,
is er straks aan beide kanten van
de weg een breed fietspad in één
richting. Het heen- en teruggaand
verkeer hoeft dan niet langer krap

langs elkaar op één fietspad. Het
bestaande fietspad aan de noordkant van de Eeuwigelaan krijgt
een opknapbeurt. Wethouder Erik
Bekkering: “Door de aanleg van
het tweede fietspad maken we het
veiliger en aantrekkelijker om op
de fiets onze stranden en de natuur te bezoeken. We hebben gezegd dat we dit belangrijk vinden
en ik ben dan ook blij dat we weer
een stap verder zijn en woorden
kunnen omzetten naar daden.”
Aanpassing kruisingen en
nieuwe bestrating
Naast de aanleg van het tweede
fietspad, wordt ook de rijweg opnieuw gestraat en verbeterd. De
kruisingen met de Buerweg, Slotrampweg en Mosselenbuurt worden uitgevoerd met een plateau,
evenals de fietsoversteek bij de
Rondelaan. De fietsstraat van de
Hoflaan wordt doorgetrokken richting de Komlaan, waarbij de kruising van de Hoflaan met de Kom-

Kom veilig Thuis!

laan en de Eeuwigelaan wordt
aangepast en veiliger gemaakt
voor de fietsers.
Het bebordingsplan en de verkeersmaatregelen die de reconstructie van de Eeuwigelaan met
zich meebrengt, zijn opgenomen
in het verkeersbesluit.
Planning
Inwoners en belanghebbenden

kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar aantekenen
bij het college van burgemeester
en wethouders. Afhankelijk van
eventueel te doorlopen procedures en van een aantal onderzoeken en vergunningen hoopt de
gemeente in 2021 met de uitvoering te beginnen. Meer informatie
vindt u op www.bergen-nh.nl onder ‘plannen en projecten’.

Felicitaties voor de heer Duijn
Op 28 augustus is meneer Jan
Duijn maar liefst 102 jaar geworden. Reden voor burgemeester
Rehwinkel om vorige week bij hem
in woonzorgcomplex De Marke op
bezoek te gaan. De heer Duijn
wist al op jonge leeftijd dat hij wilde werken in de autobranche. Hij
volgde een opleiding en kon ervaring opdoen bij de buurman met
een groot autobedrijf (Chevrolet
en Ford T). Na de Tweede Wereldoorlog kon hij aan de slag bij de
firma Pouwels in Alkmaar en uiteindelijk was hij de trotse eigenaar
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Bekendmakingen

Kort nieuws
Balies gemeentehuis
2 oktober gesloten
Op vrijdag 2 oktober krijgen wij
een nieuw computersysteem.
Daarom zijn die dag onze balies dicht. En kunt u geen afspraak maken. Met spoed een
rijbewijs of reisdocument nodig? Dan kunt u die uiterlijk tot
woensdag 30 september 14.00
uur aanvragen.

Stiltewandeling
Schoorlse Duinen

van een eigen Peugeotgarage. De
heer Duijn blijft fit door twee keer
in de week te gymmen. Burgemeester Rehwinkel: “Zo word je
dus 102!”

Gefeliciteerd!

Echte stilte is zeldzaam geworden, en daarom waardevol. Kom tot rust tijdens een
ontspannen wandeling door
de Schoorlse Duinen en stel
uw zintuigen open voor de natuur. Door speciale oefeningen
traint u de zintuigen, om daarna in stilte de Schoorlse Duinen
te ervaren.
Het Buitencentrum Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer organiseert deze ontspannende wandeling op 10 oktober
en op diverse data verder in
het jaar. De start is om 10.30
uur vanaf het Buitencentrum
en duurt tot 13.00 uur. De kosten zijn € 8,50 p.p. incl. koffie
of thee. Kinderen zijn welkom
vanaf 12 jaar. Tip: Neem een
lunchpakketje mee.

Mevrouw Nalbndian en de heer Doudian uit Schoorl waren op
woensdag 9 september 2020 op het gemeentehuis van Bergen.
Daar kregen zij uit handen van burgemeester Peter Rehwinkel het
Koninklijk Besluit als bewijs van hun Nederlanderschap. Dit gebeurde tijdens de officiële naturalisatieceremonie.
Van harte gefeliciteerd.
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De wandeling is niet geschikt
voor mensen die slecht ter been
zijn omdat het hoogste duin
wordt beklommen. Honden zijn
niet toegestaan. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan
via: www.staatsbosbeheer.nl/
stilteschoorl
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Politieke partijen aan het woord…

Agenda
Algemene raadscommissie
Dinsdag 22 september 19.30 uur in hotel Zuiderduin Egmond aan
Zee
Vergadering gemeenteraad
Donderdag 24 september 19.30 uur in de Blinkerd in Schoorl

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 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

Stukken raadsbesluit 30 juni 2020
Ontwikkelingen centrum Bergen openbaar
De gemeenteraad van Bergen
heeft op 30 juni 2020 in beslotenheid vergaderd over het voorstel
‘Ontwikkelingen centrum Bergen’.
Een aantal stukken was toen geheim en (nog) niet openbaar. De
raad heeft besloten om de geheimhouding op die documenten
op te heffen.
In het raadsinformatiesysteem
staan bij de openbare vergader-

stukken gemeenteraad 30 juni
2020, agendapunt 9, Voorstel
‘Ontwikkelingen centrum Bergen’
een aantal stukken (12 bijlagen)
die nu openbaar zijn.
Meer informatie
Heeft u hier nog vragen over,
neem dan contact op met raadsgriffier Ad Anthonissen via 0651073692

Algemene raadscommissie
Locatie: Hotel Zuiderduin Egmond aan Zee
Datum: Dinsdag 22 september
Tijd:
19.30 uur
Vanwege coronamaatregelen is voor het bijwonen van deze vergadering het invullen van een formulier via www.bergen-nh.nl/vergadering
verplicht.
Tot uiterlijk 22 september 12 uur kan men zich aanmelden voor het
spreekrecht. Graag tijdig contact opnemen met raadsgriffier Ad Anthonissen via 06-51073692.
Agenda:
Nr. Onderwerp
Tijd:
1 Opening
19.30 uur
2	Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties
		
19.30 uur - 21.30 uur
3 Sluiting
21.30 uur

Een deel van de politieke bestuurders van de
gemeente Bergen geeft
eenzijdig aan dat de politiek en de
inwoners elkaar al weer steeds beter weten te vinden. Vraag blijft of
Inwoners dat ook zo ervaren. ”Meten is weten”.
Zaken die volgens BBB -als inwoners in de praktijk echt centraal worden gesteld- beter moeten worden aangepakt:
-Een echte halt toeroepen aan
een steeds verder uitdijend ambtenaren apparaat De BUCH. Dat
voor elke (vermeende) nieuwe activiteit steeds extra geld bij de gemeenteraad van Bergen claimt
en ontvangt. Zonder inzichtelijk
te maken welke bestaande werkzaamheden dan gaan vervallen/
verminderd en die ambtenaren al
dan niet gaan vertrekken*

leen dit voorstel van de wethouder
cultuur. Om te kunnen afwegen of
en hoeveel extra geld kan worden
verstrekt voor Corona gevolgen,
gerelateerd aan de gemeentebegroting. Bijvoorbeeld aan éénouder gezinnen, zelfstandigen met
tijdelijk te lage inkomens of inwoners die door de Corona crisis
worden ontslagen en in financieel zwaar weer komen en mogelijk niet eens in staat zijn voor hun
schoolgaande kinderen een gevuld broodtrommeltje mee te geven of hun kinderen nog naar hun
sportvereniging te laten gaan*

-700.000 euro deze maand extra
gemeentelijke( garantie)subsidie
aan museum Kranenburgh toekennen om daar de Corona deur
open te houden. BBB vindt het
onverantwoord als de gemeenteraad om te beslissen niet gelijktijdig een breder inzicht krijgt dan al-

-Voetbal fusielocatie Egmond aan
Zee. Kosten 5-7 miljoen euro.
Hoever kun je als college/coalitie
een groot aantal inwoners in feite vernederen door op voorhand
al aan te geven dat het er toch
zal komen. Met een zgn. gerepareerd bestemmingsplan inwoners
geen Zienswijzen te kunnen laten
indienen om beroepschriften bij
de Raad van State te voorkomen.
Coalitie afspraken belangrijker vinden zonder actueel (financieel) nut
en noodzaak of alternatieven te
onderzoeken is voor BBB verwerpelijk*

De vorige keer dat wij via
deze weg het woord tot u
mochten richten, kwam de
kloof tussen bestuur en inwoners ter
sprake. Dat deze nog steeds aanwezig is merken wij doordat regelmatig inwoners tegen ons verzuchten: “Was er
maar meer gezond verstand in de politiek”. Gemeentebelangen Bergen snapt
dat dit leeft onder inwoners.
Hoe zit het toch met het gezonde verstand in de Bergense politiek? Er spelen een groot aantal zaken in onze gemeente waarbij het bepaald niet direct
helder is dat het bijbehorende beleid op
basis van gezond verstand tot stand is
gekomen. Zeker als deze besluiten ook
nog eens grote financiële gevolgen hebben voor de gemeentelijke begroting en
dientengevolge ook voor u als inwoner.
Is het verantwoord en uitlegbaar beleid
dat de gemeente een Huisvestingsverordening zelf opstelt en aanneemt om
o.a. recreatieve verhuur een halt toe te
roepen? Dit terwijl er een landelijke wet
ter goedkeuring in de Tweede Kamer
klaarligt? Is het verstandig om als tweede fase hierin ook tweede huizenbezit in
de hele gemeente Bergen stringent te
beperken? Volgens Gemeentebelangen
Bergen zou het van gezond verstand
getuigen om eerst de landelijke wetgeving hierin af te wachten en daarna het
eigen lokale beleid hierop te baseren.
Is het verantwoord beleid een duur
tweede fietspad aan te leggen aan de
Eeuwigelaan voor die paar weekjes per
jaar dat het wat drukker is? Ligt het voor
de hand dit door te zetten wetende dat
omwonenden bezwaar zullen aantekenen en als gevolg daarvan de lokale overheid weer in conflict raakt met
eigen inwoners? Gezond verstand beleid is om op drukke dagen toe te staan

(bijv. aangeduid met behulp van matrixborden) dat fietsers richting Bergen
over het bestaande wandelpad mogen
fietsen. Daarmee ook nog eens dure
rechtszaken voorkomend.
Is het verantwoord beleid om een zeer
kostbaar nieuw sportcomplex aan te
leggen voor een in oprichting zijnde fusieclub in de Egmonden. Gelet op het
aantal voetballende leden is het duidelijk dat een deel van deze velden overbodig is. Is het verantwoord beleid om
hiervoor ruim 7 miljoen euro beschikbaar te stellen? In het algemeen maar
vooral onder de huidige budgettair uitdagende omstandigheden. Gezond verstand beleid is om de fusieclub te laten
voetballen op een van de bestaande
sportcomplexen. En als gemeente er
zorg voor te dragen dat deze fusieclub
alle hulp en faciliteiten krijgt om tot in
lengte van jaren op passende wijze, financieel en sportief gezond, te kunnen
sporten.
Is het verantwoord beleid om voor het
verbeteren van de verziekte bestuurscultuur drie verschillende adviesbureaus
in te schakelen om te kijken waar het
misgaat en vervolgens de resultaten niet
bespreekbaar te willen maken? Gezond
verstand beleid is om juist nadrukkelijk
de dialoog aan te gaan met de inwoners,
immers zonder wrijving geen glans.
Is het verantwoord beleid om participatiebeleid pas toe te passen nadat in alle
kernen alle projecten die tot nu toe voor
veel maatschappelijke onrust en verdeeldheid hebben gezorgd hiervan zijn
uitgesloten. Gezond verstand beleid is
om ook bereid te zijn om gebruik te maken van voortschrijdend inzicht en op
deze wijze inwoners en bestuur en inwoners onderling weer nader tot elkaar
te brengen.

gooi ‘t los!

- Bergen aan Zee. Te hoog en te
massale nieuwbouw “Nassau”.
Met voorbijgaan aan veel Inwoners die recht hebben om op het
bestaande bestemmingsplan te
mogen vertrouwen en een College/ wethouder (“oh, wat wordt het
mooi”) inwoners niet centraal stelt
( projectontwikkelaars prioriteert)
en met nog enige inspraak en bestemmingsplan gerommel aan inwoners probeert voorbij te komen.
Koos Bruin
PvdA Bergen

Is het verantwoord beleid om als bestuur het college op te dragen geen extravagante uitgaven te maar de eerder
genoemde kostbare projecten hiervan
uit te sluiten, wetende dat deze de komende jaren zwaar op de gemeentelijke begroting zullen drukken en er ook
minder fondsen vanuit het Rijk beschikbaar zullen zijn?
Gezond verstand beleid is volgens Gemeentebelangen Bergen om weloverwogen de komende periode in goed Nederlands ‘de tering naar de nering te
zetten’ en er zorg voor te dragen dat besluitvorming echt eens vanuit gezond
verstand gebeurd. Zoals u kunt lezen is
Gemeentebelangen Bergen een groot
voorstander van een gezond verstand
beleid en zullen wij de komende periode
het college erop wijzen dat het door hen
gewenste Nieuwe Vertrouwen ook met
gezond verstand kan worden bereikt.
P.S. Als u zich aangesproken voelt door
deze gezond verstand aanpak, neem
dan gerust contact met ons op via info@
gbbergen-nh.nl
Mariëlla van Kranenburg
GB Bergen

gooi
‘t los!
gooi ‘t
los!

gooi ‘t los!

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

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

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

en -filters
mogen niet in de
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gft-bak. Losse koffieprut en

hvcgroep.nl/gft

12e jaargang - nummer 38 - 18 september 2020

Vergadering gemeenteraad
Locatie: De Blinkerd (Schoorl)
Datum: Donderdag 24 september
Tijd:
19.30 uur

5.	Voorstel betreft het vaststellen van de notitie: hoofdlijnen en opgaven uit de participatie omgevingsvisie gemeente Bergen en deze betrekken bij de uitwerking in de volgende fase
6. Voorstel betreft de visie aardgasvrije wijken vast te stellen
7.	Het ambitiedocument programma klimaat 2021-2025 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
8.	Voorstel betreft de visie op de transformatie van jeugdhulp met verblijf vast te stellen
9.	Voorstel betreft de verordening adviesraad sociaal domein gemeente Bergen 2020
vast te stellen
Bespreekstukken
10.	Voorstel betreft het indienen van wensen en bedenkingen op het concept Regionale
Energie Strategie NHN
11.	Voorstel betreft een steunpakket voor stichting Kranenburgh voor het opvangen van
ontstane financiële tekorten wegens de corona maatregelen en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
12. Sluiting

Deze fysieke raadsvergadering vindt plaats zonder de aanwezigheid van publiek.
Agenda:
Nr. Onderwerp
0. Vragenhalfuur
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Toezeggingenlijst en ingekomen stukken:
• Lijst bestuurlijke toezeggingen
• Verzamellijst ingekomen stukken
Hamerstukken
4.	Voorstel betreft opheffen van de geheimhouding ontwikkelingen centrum Bergen

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen aangevraagd
•	Buerweg 32 in Bergen (NH), het kappen van drie berken en drie dennen, datum ontvangst 5 september 2020
(WABO2001750)
•	Duinweg 33 ZA in Schoorl, het kappen van twee coniferen en een prunus, datum ontvangst 1 september 2020
(WABO2001710)
•	Burgemeester Peecklaan 34 in Schoorl, het plaatsen
van een tunnelkas, datum ontvangst 1 september 2020
(WABO2001711)
•	Rijksweg 19 E/F in Schoorl, het uitbreiden van twee
bedrijfsruimtes, datum ontvangst 1 september 2020
(WABO2001704)
•	Dorpsstraat 23 Hotel in Bergen (NH), het kappen van
een den, conifeer en een larix, datum ontvangst 3 september 2020 (WABO2001740)
•	
Marijkelaan 7 in Bergen (NH), het plaatsen van een
erfafscheiding, datum ontvangst 4 september 2020
(WABO2001746)
•	Egmonderstraatweg 7A in Egmond aan den Hoef, het
verbreden van de bestaande uitrit, datum ontvangst 4
september 2020 (WABO2001747)
•	Spaak-Nes 13 (in de Negen Nessen) in Bergen (NH),
het kappen van acht (afgekeurde ) bomen op gemeentegrond, datum ontvangst 2 september 2020
(WABO2001722)
•	Westerweg 20 in Bergen (NH), het bouwen van een serre, datum ontvangst 2 september 2020 (WABO2001728)
•	Zandweg 10 in Egmond aan den Hoef, het plaatsen
van een tuinhuisje, datum ontvangst 3 september 2020
(WABO2001735)
•	Plevierweg nabij 16 en 26 in Groet, het kappen van een
berk en een meelbes, datum ontvangst 2 september
2020 (WABO2001716)
•	
Heereweg 143 in Schoorl, het kappen van twee
meidoorns, datum ontvangst 5 september 2020
(WABO2001752)
•	
Emmalaan 2 in Bergen (NH), het vergroten van
de woning, datum ontvangst 2 september 2020
(WABO2001720)
•	Mericilaan 15 in Bergen (NH), het plaatsen van een erfafscheiding en tuinhuis en het vergroten van de berging,
datum ontvangst 1 september 2020 (WABO2001712)
•	Driehuizerweg 1 Z 3 in Egmond aan den Hoef, het verbouwen van een recreatiewoning, datum ontvangst 4
september 2020 (WABO2001748)
•	Notweg 32 in Bergen (NH), het kappen van twee berken,
datum ontvangst 5 september 2020 (WABO2001751)
•	Jan Tooropweg 6 in Bergen (NH), het gewijzigd uitvoeren van de gevel (ten opzichte van een eerder verleende vergunning voor de bouw van de woning), datum ontvangst 7 september 2020 (WABO2001757)
•	
Guurtjeslaan 17 in Bergen (NH), het ophogen van
het achtererf, datum ontvangst 2 september 2020
(WABO2001723)
•	
Eeuwigelaan 1 in Bergen (NH), het kappen van
twee eiken, datum ontvangst 1 september 2020
(WABO2001708)
•	bij Guurtjeslaan 7 in Bergen (NH), het kappen van een eik,
datum ontvangst 1 september 2020 (WABO2001707)
•	langs Groeneweg 42 in Bergen (NH), het kappen van
twee populieren, datum ontvangst 1 september 2020
(WABO2001709)
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
•	bij Guurtjeslaan 7 in Bergen (NH), het kappen van een
eik, verzenddatum 8 september 2020 (WABO2001707)
•	Duinweg 66 in Schoorl, het kappen van een catalpa,
verzenddatum 7 september 2020 (WABO2001666)
•	Margrietlaan 1 in Bergen (NH), het kappen van een lijsterbes, verzenddatum 3 september 2020 (WABO2001613)
•	langs Groeneweg 42 in Bergen (NH), het kappen van
twee populieren, verzenddatum datum 8 september
2020 (WABO2001709)
•	
Duinweg 40 in Schoorl, het met spoed kappen
van een acacia, verzenddatum 3 september 2020
(WABO2001700)
•	voor Kastanjelaan 8 en 10 in Bergen (NH), het kappen
van twee kastanjebomen, verzenddatum 8 september
2020 (WABO2001694)
•	Natteweg 86 in Bergen (NH), het kappen van twee essen, verzenddatum 3 september 2020 (WABO2001562)
•	Notweg 36 in Bergen (NH), het vergroten van de woning,
verzenddatum 2 september 2020 (WABO2001336)
•	
voor Piet Boendermakerweg 35 in Bergen (NH), het
kappen van een wilg, verzenddatum 8 september 2020
(WABO2001693)
•	Egmonderstraatweg 7A in Egmond aan den Hoef, het
realiseren van twee appartementen in de bestaande kapverdieping, verzenddatum 4 september 2020
(WABO2000155)
•	Jan Tooropweg 2 in Bergen (NH), het kappen van 2 eiken, verzenddatum 3 september 2020 (WABO2001610)
•	Zuiderstraat 23 in Egmond Aan Zee, het met een dakopbouw vergroten van een recreatieappartement, verzenddatum 27 augustus 2020 (WABO2001003)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
•	Joost Ivanghlaan 1 in Bergen (NH), het plaatsen van
een aanbouw (WABO2001444)
•	Slotweg 19 in Egmond aan den Hoef, het bouwen van
een schuur op de begraafplaats (WABO2001346)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken
verlengd
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning
brandveilig gebruik
•	Duinweg 5 in Bergen (NH), het brandveilig in gebruik
nemen van een hotel, verzenddatum 7 september 2020,
WABO2000849
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 21 september 2020 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder hierover
zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
•	Rondelaan 16 S in Bergen (NH), het in afwijking van
het bestemmingsplan tijdelijk gebruiken van de recreatiewoning als permanente woning, verzenddatum 3 september 2020 (WABO2000608)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 21 september 2020 zes weken ter inzage. Een belanghebbende
kan binnen zes weken na 21 september 2020 een beroep-
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schrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus
1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouwen sloopafval, Molenweidtje 2 in Bergen
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bergen maakt bekend dat op 3 september 2020
een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Sloopbedrijf
J.H. Oosterbeek B.V., voor het mobiel breken van materiaal op het adres Molenweidtje 2 in Bergen. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 21 september 2020
tot en met 30 november 2020. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 5,5 werkdagen.
Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.
Informatie
Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de OD
NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102
13 00.
Ontwerpbestemmingsplan Kerkedijk 142 s
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen
(NH) maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
Kerkedijk 142 s ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de vestiging van een
bloemzaden- en plantenkwekerij met bijenhouderij inclusief bedrijfswoning, schuren en kassen.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van maandag 21 september
2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0373.BPG06007Kerkedijk142s-B001. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR, Alkmaar.
Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij
voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen op
het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen
moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Bergen, postbus 175, 1860 AD Bergen (NH), onder vermelding van bestemmingsplan Kerkedijk 142 s. Voor een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met
het Team Plannen en Projecten, tel. 088-909 7523. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten wij buiten behandeling.
Meer informatie
Voor meer informatie over dit ontwerpbestemmingsplan
kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen, tel. 088-909 7523 of via email: robertfasioen@debuch.nl.
Bergen, 18 september 2020
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. (Martijn) Schroor

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

