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Benieuwd naar wat u kunt betekenen voor een kind?

Informatiebijeenkomst over pleegzorg
Onze wereld werd begin dit jaar
onverwacht door corona een
stuk kleiner. Maar voor veel kinderen is een veilig en stabiel
thuis helemaal nooit normaal
geweest. Voor deze kinderen telt
iedere dag en daarom is pleegzorg zo belangrijk! Het maakt
niet uit of u oud, jong, alleen of
samen bent. Ieder kind is anders en daarom zoeken we een
heleboel verschillende soorten

pleegouders. Voltijd, deeltijd, in
de weekenden of doordeweeks.
Er is meer mogelijk dan u denkt.
De gemeenten van de regio Alkmaar organiseren samen met
de pleegzorgaanbieders een informatiebijeenkomst over pleegzorg op 10 november 19.30 uur
in het gemeentehuis van Castricum. Na de bijeenkomst kunnen geïnteresseerden speedda-

Kranenburgh draagt schilderij
van betekenis over aan Museum
van Egmond

In deze krant

ten met ervaren pleegouders over
pleegzorg in de praktijk. Benieuwd
naar wat u kunt betekenen voor
een kind? Geef u op via wervingpleegoudersnh@wsg.nu. Wilt u
eerst meer informatie? Kijk dan op
www.openjewereld.nu
Week van de Pleegzorg
Tijdens de week van de pleegzorg, 28 oktober t/m 4 november
2020, worden allerlei activiteiten
georganiseerd waarbij pleegzorg
centraal staat. De landelijke aftrap
vindt plaats in het Luxor theater in
Rotterdam (ook te volgen via live
stream), Duinrell nodigt pleeggezinnen uit en de pleeggrootouderdag wordt dit jaar gestreamd op
28 oktober. Naast landelijke vinden ook regionale activiteiten in
samenwerking met de pleegzorgaanbieders plaats:
• Een informatieavond op 10 november voor een ieder die geïnteresseerd is in pleegzorg
•
Enkele wethouders bezoeken
een pleeggezin
• Een kennisdelingsbijeenkomst
met wijk- en jeugdteams (op 29

oktober bij Levvel, 30 oktober
Kenter Jeugdhulp en 2 november bij Parlan Jeugdhulp)
•
Een (online) themabijeenkomst
voor pleegouders op 3 november (check voor meer informatie
je pleegzorgaanbieder).
Bij alle activiteiten worden de actuele corona maatregelen in acht
genomen.
Met deze actieweek wil Pleegzorg
Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort
aan pleegouders. De gemeenten
in de regio Alkmaar werken hier
graag aan mee en besteden daarom extra aandacht aan de Week
van de Pleegzorg.
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Enthousiaste reacties
Nieuw Nassau Bergen
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Bekendmakingen

Kort nieuws
De BUCH zoekt!

Een collega voor de functie
‘medewerker wijken’.
Kijk voor de vacaturetekst op
http://werkenbij.debuch.nl

AED Marga Klompéstraat/Haya van
Somerenstraat

Schoorlaars komen tot leven op begraafplaats
Wethouder Arend Jan van den Beld praat bij

Op maandag 19 oktober heeft
Museum Kranenburgh het schilderij Waterlelies van Dirk Smorenberg (1883 – 1960) in langdurig bruikleen gegeven aan
het Museum van Egmond. Het
werk komt uit de gemeentelijke
collectie en werd door wethouder Antoine Tromp van gemeente Bergen in Museum Kranenburgh aangereikt aan Jan
Apeldoorn, directeur van het
Egmondse museum.
Met de langdurige bruikleengave keert het werk terug waar het
hoort: naar Egmond aan Zee,
waar het vanaf volgend jaar te
zien zal zijn. Het schilderij werd na
de Tweede Wereldoorlog aan de
gemeente Egmond geschonken
als dank voor het opvangen van
talloze evacuees in 1940.
Mooi moment: schilderij weer
dichtbij huis
Waterlelies bevond zich na de gemeentelijke fusie lange tijd in het
depot van de gemeente Bergen.
Na een grondige restauratie zou
het werk dit jaar onderdeel uitmaken van een tentoonstelling over
75 jaar bevrijding in het Museum
van Egmond. De tentoonstelling is
echter tot 2021 uitgesteld in verband met het coronavirus. Wethouder Antoine Tromp: “Ik ben blij
met de goede samenwerking tussen museum Kranenburgh en het

Egmonds museum. De overhandiging van het schilderij is dan ook
een bijzonder mooi moment. Eindelijk kunnen Egmonders het werk
weer dichtbij huis bewonderen.”
Schenking uit dankbaarheid
Na aanvang van de Duitse invasie
in mei 1940 worden duizenden bewoners van dorpen rond de Grebbelinie geëvacueerd. Zo’n 120.000
mensen komen in Noord-Holland
terecht, onder meer in Egmond
en Bergen. Ze blijven vaak maar
een paar dagen, maar de evacuatie is voor velen een traumatische
ervaring. Grote dankbaarheid is er
na 1945 voor de gastvrijheid van
de Noord-Hollandse bevolking. Zo
schenken de inwoners van Loosdrecht het schilderij van Dirk Smorenberg aan Egmond aan Zee.
Dirk Smorenberg
Het onderwerp, waterlelies, is typerend voor de in Alkmaar geboren schilder Smorenberg. Hij
is een tijdgenoot van de Bergense School-schilders en woont in
1907 zelfs gedurende een jaar
in Bergen. Met zijn goede vriend
en schilder Dirk Filarski maakt hij
reizen naar Zwitserland en New
York. Vanaf 1920 werkt hij in een
groot atelier aan de Loosdrechtse Plassen, waar hij vooral de omgeving schildert. Hier ontstaan tal
van prachtige gezichten op waterlelieplassen.

Afgelopen maand hebben we op de
algemene begraafplaats Schoorl
een bijzonder project afgerond. Op
een zaterdagmiddag werd een gerestaureerde graftrommel en een
bijzonder boekwerk gepresenteerd
over unieke Schoorlse graven. Een
boek dat is samengesteld door de
vrijwilligers van de historische vereniging Scoronlo, de afdeling erfgoed en de begraafplaatsbeheerder Arjan Kos.
Wat mij is bijgebleven is het verhaal achter het verhaal. Een vrijwilliger vertelde mij daarover: ‘Vele
vrijdagen in de afgelopen wintermaanden zaten wij hier met een
dekentje en klapstoel tussen de
graven. We maakten alles schoon
en schreven de teksten over van
de verweerde stenen en bespraken de namen op de graven en hun
families. Vele Schoorlaars kwamen
op zo’n ochtend weer tot leven. Bijzondere verhalen waar je stil van
wordt en soms ook om moest lachen.’
Anita van Breugel, cultuurhistorica van de gemeente was er al die
maanden ook bij. Met een beetje
krijtzand wreef ze deze zaterdagmiddag over de stenen en maakte sleetse afbeeldingen even zichtbaar. Treurbomen, palmtaken,
rupsen en vlinders kwamen aan de
oppervlakte. Oude symbolen die
staan voor verhalen over leven en
dood.

1

Op de hoek van de Marga Klompéstraat en de Haya van Somerenstraat hangt sinds 9 oktober
2020 een openbaar toegankelijke AED. De AED is door de
bewoners van de Marga Klompéstraat, Haya van Somerenstraat en Joke Smithstraat met
een buurt inzamelingsactie
aangeschaft bij BUURTAED.NL

Na afloop van de bijeenkomst
dacht ik dat iedereen tevreden op
zijn lauweren zou rusten. Niets
van dat alles is waar! De voorzitster van de historische vereniging
Scoronlo, Ela Hulshoff kwam naar
me toe en zei: ‘Wethouder, wanneer gaan we verder? Want nu
moeten we de graven gaan opknappen.’ Ze vervolgde: ‘Als wij de
mensen leveren, kan de gemeente
dan niet kijken of er niet een klein
potje is om de reparaties uit te voeren?’. Met zo’n voorstel moet je natuurlijk aan de slag. Er is inmiddels
een potje gevonden. Binnenkort
hoop ik dat deze bijzondere mensen samen met de gemeente weer
aan het werk gaan voor de Schoorlaar van toen en nu.
Arend Jan van den Beld,
wethouder

Online banenmarkt
op 29 oktober

Donderdagmorgen 29 oktober,
op de laatste dag van de maand
van het werk, organiseert het
WerkgeversServicepunt NoordHolland Noord (WSP-NHN)
voor de eerste keer een online
banenmarkt. Dit biedt, tijdens
coronatijden, extra mogelijkheden - voor zowel werkgevers
als werkzoekenden. De online banenmarkt is van 09:3012:15 uur. Aanmelden kan op
www.banenmarktnhn.nl.
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Enthousiaste reacties maquette Nieuw Nassau Bergen

Een op schaal gemaakte maquette van Nieuw Nassau Bergen stond afgelopen week tentoon in het huidige hotel Nassau
in Bergen aan Zee. Het plan
voor herontwikkeling van het
hotel kreeg begin oktober een
‘go’ van de gemeente. Geïnteresseerden konden van 12 tot
en met 17 oktober een bezoek
brengen aan de maquette.
Tentoonstelling trok
veel bezoekers
Bijna 100 geïnteresseerde inwoners uit Bergen aan Zee en andere betrokkenen kwamen vorige
week de maquette bewonderen.
De op schaal gemaakte maquette, die een overzicht geeft van het
ontwerp en de bestaande omliggende gebouwen, werd door een
ruime meerderheid van de bezoekers enthousiast ontvangen. De
maquette blijft voor de geïnteresseerde voorbijganger daarom nog
een tijdje staan in hotel Nassau.
Passend bij de maat
van Bergen
De wens voor deze herontwikkeling is ontstaan omdat het huidige
hotel zowel economisch als technisch gezien in zeer slechte staat
verkeerde. “We kiezen nu op tijd
voor een mooi hotel dat past bij de
maat van Bergen aan Zee en het
herstel van kwetsbaar duingebied
maakt dat dit plan bijdraagt aan
een Bergen aan Zee waar we allemaal nog trotser op kunnen zijn”,
aldus wethouder Valkering.
Nieuwe impuls
voor Bergen aan Zee
Op de locatie van het oude Hotel
Nassau komen twee nieuwe gebouwen, die ondergronds met elkaar verbonden zijn. Een hotelac-

commodatie met kamers en een
gebouw voor recreatieappartementen. Wethouder Klaas Valkering: “Lang verwacht is dit besluit,
niet alleen door de initiatiefnemers
en de gemeente, maar ook door
zoveel Bergenaren. Dat we samen
tot zo’n mooi en passend plan zijn
gekomen, daar ben ik echt trots
op. Het levert Bergen aan Zee niet
alleen een prachtig hotel op, maar
ook een impuls voor toerisme in
deze regio”. Naast het hotel maakt
het plan ook ruimte voor de aanplant van circa 900 m2 duin met

helmgras. Een plan dat volgens
initiatiefnemers Henk Deen en
Bas Smit al opvalt door zijn milieuen natuurvriendelijke opzet: “een
duurzamer hotel en meer natuur
– hoe mooi kun je dingen combineren”.
Geen massale bouwplannen
meer
Het bestemmingsplan laat op
dit moment op de plek van hotel
Nassau de bouw van een kolossaal hotel toe in het kleine Bergen
aan Zee. Toen eerdere gesprek-
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ken over de nieuwbouwplannen
strandden leek het er even op dat
dit schrikbeeld voor veel inwoners van het kustdorp bewaarheid
werd. De keuze is gevallen op
het kleinschaligere plan wat meer
aansluit bij de Bergense maat. De
Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee heeft hierop eind
september alsnog een peiling en
petitie aangeboden aan de burgemeester. De burgemeester zegde
toe dat de peiling en petitie serieus
worden bekeken. Tot 16 november
kunnen zienswijzen worden inge-

diend. De peiling en petitie worden meegenomen in de nota van
zienswijzen.
Heeft de gemeente dan geen
wensen meer rond het plan? “Eén
wens staat nog open”, aldus Valkering. “Die wens is het behoud
van een dagwinkeltje zoals dat nu
voor Hotel Nassau aanwezig is.
Dat mag in dit plan of op een andere plek in het dorp zolang deze,
voor Bergen aan Zee belangrijke
voorziening, maar blijft bestaan”.
Foto’s: Habrofotografie
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Algemene Raadscommissie

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.

plantenpech?

alléén de plant
voor bakkie!
De groene bak is alléén voor jouw
gft en etensresten. Ben jij er mooi
vanaf en maken wij er groen gas
en compost van!

hvcgroep.nl/gft

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen aangevraagd
•	Duinweg in de gemeenteberm voor nr 79 in Schoorl, het kappen
van een eik, datum ontvangst 7 oktober 2020 (WABO2002008)
•	Kerkedijk gemeenteplantsoen achter nr. 89 en tegenover nr. 118
in Bergen, het kappen van een es en een kastanje, datum ontvangst 7 oktober 2020 (WABO2002009)
•	Heereweg 403 in Schoorl, het verbouwen van een logiesruimte
voor groepsverblijf tot logiesruimte in de vorm van recreatieve appartementen, datum ontvangst 8 oktober 2020 (WABO2002015)
•	
Prinses Irenelaan 82 in Egmond aan den Hoef, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 8 oktober 2020
(WABO2002016)
•	Stresemann-Nes 21 in Bergen (NH), het kappen van een wilde
treurberk, datum ontvangst 9 oktober 2020 (WABO2002022)
•	
Natteweg 15 in Bergen (NH), terugsnoeien van 23 coniferen
(haag) van 16 m hoog tot 8 meter hoog, datum ontvangst 11 oktober 2020 (WABO2002029)
•	
Monnet-Nes 20 in Bergen (NH), het vergroten van het bestaande raam in de hoogte, datum ontvangst 11 oktober 2020
(WABO2002028)
•	Heereweg 34 in Schoorl, het veranderen van de gevel, datum ontvangst 12 oktober 2020 (WABO2002037)
•	Nachtegalenlaan 8 in Schoorl, het kappen van een boom, datum
ontvangst 13 oktober 2020 (WABO2002050)
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
•	Noordlaan 22 in Bergen (NH), het verbouwen en het vergroten
van de woning aan de achterzijde, verzenddatum 8 oktober 2020
(WABO2001541)
•	
Eeuwigelaan 1 (oude hof nabij toegang) in Bergen (NH),
het kappen van twee eiken, verzenddatum 12 oktober 2020
(WABO2001708)
•	Plevierweg nabij 16 en 26 in Groet, het kappen van een berk en
een meelbes, verzenddatum 12 oktober 2020 (WABO2001716)
•	Heereweg 143 in Schoorl, het kappen van een meidoorn, verzenddatum 6 oktober 2020 (WABO2001752)
•	Idenslaan 8 in Schoorl, het bouwen van een berging (wijziging positie berging - verleende vergunning WABO17/00108), verzenddatum 8 oktober 2020 (WABO2001800)
•	Prins Hendrikstraat 20 en 20a in Egmond aan Zee, het verbouwen van een bijgebouw/appartement tot recreatiewoning, verzenddatum 12 oktober 2020 (WABO2001364)
•	Baakmeerdijk 7 in Bergen (NH), de herbouw van een bijgebouw

Locatie: De Blinkerd (Schoorl)
Datum: Dinsdag 27 oktober
Tijd:
19.30 uur
(Vanwege corona is publiek en/of pers niet toegestaan. Inspreken is mogelijk. Meld u hiervoor vóór 27 oktober a.s. 12.00 uur aan bij raadsgriffier a.i. Ad Anthonissen via 06-51073692).
Agenda:
Nr. Onderwerp
Tijd:
1 Opening
19.30 uur
2 Onderwerp
19.30-20.30 uur
	Initiatiefvoorstel fractie BBB over Manifest nieuw vertrouwen en Bespreking voorstel van het Presidium inzake Manifest nieuw vertrouwen en te blijven werken aan vertrouwen met onze inwoners
3 Onderwerp
20.30-21.30 uur
	Bespreking voorstel van het Presidium inzake de rapportage kwartiermaker en in te stemmen met de
daaruit voortvloeiende actiepunten, inclusief twee concrete procesafspraken voor de onderdelen participatie- en integriteitsbeleid
Sluiting
21.30 uur

Vergadering gemeenteraad

Locatie: De Blinkerd (Schoorl)
Datum: Donderdag 29 oktober
Tijd:
19.30 uur
(Vanwege corona is publiek en/of pers niet toegestaan)
Agenda:
Nr. Onderwerp
1 Opening
2 Vaststellen van de agenda
	
Hamerstukken/Bespreekstukken (afhankelijk van behandeling en advisering in ARC d.d. 20
oktober 2020
3	Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2021-2024 en de daarbij behorende begrotingswijziging
4	Voorstel betreft het vaststellen van de financiële gevolgen van de septembercirculaire en de daarbij
behorende begrotingswijziging
5	Voorstel betreft kennis te nemen van het document stand van zaken amendementen en moties
6 Sluiting

na calamiteit, verzenddatum 7 oktober 2020 (WABO2001334)
•	
Nachtegalenlaantje 16 in Bergen (NH), het veranderen en
vergroten van de woning, verzenddatum 8 oktober 2020
(WABO2001614)
•	Prins Bernhardlaan 8 in Egmond aan den Hoef, het plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak, verzenddatum 8 oktober 2020
(WABO2001879)
•	Kogendijk 61 in Bergen (NH), het kappen van een Italiaanse populier, verzenddatum 13 oktober 2020 (WABO2001819)
•	Postweg 6 in Schoorl, het kappen en herplanten van drie eiken,
verzenddatum 13 oktober 2020 (WABO2001854)
•	Luilaantje 7 in Egmond-Binnen, het plaatsen van een aanbouw,
verzenddatum 8 oktober 2020 (WABO2001647)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact
met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
•	Emmalaan 25 in Bergen (NH), het wijzigen van een reeds verleende vergunning voor het bouwen van een schuur (WABO2001637)
•	Egmonderstraatweg nabij Sportlaan in Egmond aan den Hoef, het
(tijdelijk) plaatsen van een lichtmastreclame (WABO2001517)
•	Kerkelaan 30 in Bergen (NH), het legaliseren van het zwembad
(WABO2001519)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
•	Voorweg 69b in Schoorl (Voorweg (tussen nr. 71 en nr. 69) in
Schoorl), het bouwen van een woning, verzenddatum 5 oktober
2020 (WABO1901728)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 19 oktober 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.

Evenementen en overig vergunningen
•	Gemeente Bergen, verleende aanvraag drank- en horecavergunning, terrasvergunningen en exploitatievergunning strandpaviljoen Bad Zuid, Strand Egmond aan Zee 9, verzenddatum 12 oktober 2020 (HORECA200069)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact
met ons opnemen.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
Kerkepad 1, Bergen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH) geven
op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) jo. Afd 3.4
Algemene wet bestuursrecht (Awb) kennis van het feit dat vanaf vrijdag 23 oktober 2020 het ontwerp bestemmingsplan Kerkepad 1 gedurende 6 weken ter inzage ligt.
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Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
De ontwerpbesluiten zijn met ingang van vrijdag 23 oktober 2020
in te zien in het gemeentehuis van Bergen (NH), Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar. Tevens zullen de stukken op de website ruimtelijkeplannen.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.
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 bestemmingsplan Kerkepad 1’. 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.
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.

Gehandicaptenparkeerplaats
•	Aan de P.J. Troelstraweg 8, 1931 BE Egmond aan Zee, plaatsen bord gehandicaptenparkeerplaats.
Door plaatsing van bord E6 met onderbord 511 ( kenteken 19-XXHD ) van bijlage 1 van Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de locatie aan de P.J. Troelstraweg te Egmond aan
Zee het parkeren uitsluitend toe te staan aan het voertuig met
dat kenteken, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit,
kunnen belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. De datum van verzending staat bij het besluit.
Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de gemeente.
Bergen, 23 oktober 2020
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. (Martijn) Schroor

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

