Gemeentekrant
12e jaargang - nummer 44 - 30 oktober 2020

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen

“Ons” reuzenrad vertrekt weer
Het kostte even tijd, maar uiteindelijk was de vergunning er! De
gemeente heeft de verantwoordelijkheid om bij allerlei activiteiten te toetsen op veiligheid.
De familie Vallentgoed kon voldoen aan de vele eisen en half
juli ging de opbouw onder veel
bekijks en met hulp van de Egmondse familieleden van start.

Hoe het reuzenrad er kwam
met hulp van de Taskforce Egmond
Jan Vallentgoed, eigenaar van het
reuzenrad, kwam na een aantal
telefoontjes terecht bij gebiedsregisseur Nicole Zwartelé. Deze legde zijn idee voor aan de 10 leden
van de Taskforce. Die waren direct
enthousiast. Wat een kans! Doel

Hoe is het nu met de Omgevingsvisie?
De gemeente Bergen is een
prachtige gemeente waar we met
zijn allen goed kunnen wonen, recreëren en werken. We willen ervoor zorgen dat we in 2050 nog
steeds een gezonde en prettige
gemeente zijn. Hoe, dat bepalen
we samen met u en schrijven we
op in de Omgevingsvisie.
In de omgevingsvisie beschrijven
we belangrijke onderwerpen zoals: hoe en waar wonen we, hoe
regelen we de bereikbaarheid,
hoe gaan we om met het landschap en de natuur, hoe staat het
met onze voorzieningen en nog
veel meer vragen. De visie maken we samen en daarom zijn we
in het voorjaar gestart met het vragen naar uw mening; wat vindt u
belangrijk voor de gemeente?
In maart hebben we een aantal fysieke bijeenkomsten en straatinterviews gehouden met onze inwoners in Bergen en Schoorl. In

de Egmonden hebben we helaas door de Corona-maatregelen
geen bijeenkomsten meer kunnen houden. We zijn daarom een
digitale enquête gestart waar iedereen op kon reageren. Jongeren hebben we via een flitspeiling
op social media benaderd. Alle
reacties van bewoners, ondernemers en organisaties hebben
we verwerkt en kunt u vinden op
ikdenkmeeoverbergen.nl
onder
Omgevingsvisie. Ook vindt u daar
onze vervolgstappen voor de Omgevingsvisie.

Diamanten huwelijk echtpaar
van der Werve. Gefeliciteerd!

Het echtpaar van der Werve belt met burgemeester Rehwinkel
Op 21 oktober jl. waren de heer
en mevrouw van der Werve maar
liefst 60 jaar getrouwd. In verband
met corona is samen met de zoon
van het echtpaar besloten dat de
burgemeester in plaats van een
bezoekje zijn felicitaties telefonisch overbracht.
De heer en mevrouw van der
Werve zijn geboren, getogen en
getrouwd op Texel. Meneer van
der Werve werkte bij de Hoog-

ovens en in 1967 verhuisde het
echtpaar naar hun huidige adres
in Schoorl. Ze kregen vijf kinderen, drie zoons en twee dochters.
Naast kleinkinderen hebben ze
inmiddels ook twee achterkleinkinderen. Mevrouw van der Werve kan niet meer zelfstandig lopen, maar als het weer meezit,
gaat het echtpaar er niettemin
elke dag op uit door samen te genieten van een stukje fietsen met
de duofiets.

van de Taskforce was om in de coronaperiode samen met inwoners
en ondernemers, onze gasten én
eigen inwoners een veilig welkom
te heten. Met het plaatsen van
het rad steunen we een Egmondse ondernemer en konden we een
coronaproof activiteit bieden in
Egmond. Een lichtpuntje in de zorgelijke coronatijd én daarmee zetten we Egmond ook nog eens op
de toeristische kaart.
En wat een positieve reacties
Samen met wethouder Bekkering
werd het reuzenrad geopend. En
wat een positieve reacties kregen
we direct van onze inwoners en
van onze gasten.
Een enkele overbuur was iets minder enthousiast. Jan heeft hier qua
geluidsoverlast zoveel mogelijk rekening mee gehouden en een
goedgevulde cadeaumand gegeven.
En wat een media-aandacht
Het Europarad en Egmond haalden een paar maal de landelijke
media: RTL en SBS maakten rapportages. De regionale media als
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NHN nieuws en het NHD kwamen
langs.
En niet te vergeten was er aandacht van onze lokale media als
Dorpsgenoten, het Contact, de gemeentekrant en RTV 80.
En wat een mooie foto’s
Op WhatsApp, op Insta, op Facebook en op Snapchat, overal komen we foto’s tegen van I love Egmond en ‘ons’ Europarad.
Dankzij Egmond kunnen Jan en
zijn gezinsleden terugkijken op
een, gezien de omstandigheden,
redelijke zomer. Zijn bedrijf bestaat nog, zonder Egmond was
het in de gevarenzone gekomen.
Als het aan Jan ligt, graag tot volgend jaar.
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Kort nieuws
Collecte
Van 1 tot en met 7 november
collecteert Alzheimer Nederland.

De BUCH zoekt!

Werkzaamheden P.J. Troelstraweg Egmond aan Zee
Maandag 2 november start Aannemersbedrijf Gebr. Min BV met
de herinrichting van de Pieter
Jelle Troelstraweg. De werkzaamheden worden in 3 fasen
uitgevoerd. De eerste fase is het
deel van de Watertorenweg tot
de Plantsoenstraat. Doorgaand
verkeer op de Watertorenweg,
de P.J. Troelstraweg en de kruising met de Plantsoenstraat is
dan enkele weken niet mogelijk.
Herinrichting
Aanleiding voor de herinrichting is de noodzakelijke vervanging van de riolering. Omdat de
straat toch open gaat biedt dat
mogelijkheden om de straat anders in te delen.
Hoe de straat er uit komt te zien,
kunt u zien op de projectpagina
op www.bergen-nh.nl via Plannen en Projecten.
Werkzaamheden
De rijweg wordt opnieuw ingericht en langs de rijweg komen
parkeervakken. De rijweg wordt
iets smaller en er komt een snelheidsremmende drempel in de
straat. De straat wordt gestraat
met gebakken klinkers, waarvan een deel van de oude klinkers wordt hergebruikt. De bestaande voetpaden worden
vernieuwd.
Aan de kant met de even huis-

1

nummers komt langs de parkeervakken nog extra groen.
Ook worden ongeveer tien nieuwe bomen geplant in de straat.
Het bestaande groen blijft zoveel mogelijk bestaan.
Riolering
De riolering wordt vervangen.
Naast het vuilwaterriool wordt
een extra riool aangelegd voor
regenwater. Als het mogelijk is
wordt het regenwater van de daken via dit riool afgevoerd.
Op het erf van de bewoners
wordt een put geplaatst tussen de huisaansluiting van de
riolering en het gemeentelijke
hoofdriool. Deze put is nodig
om bij een eventuele verstopping te kunnen zien waar deze
verstopping precies zit. Ook de
huisaansluitingen worden vernieuwd.
Meer informatie
•	
Meer informatie over de reconstructie werkzaamheden
vindt u op de website van de
gemeente Bergen onder Plannen en Projecten.
•	Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen aan Coen
Heijne, toezichthouder van
de gemeente Bergen:
coenheijne@gmail.
com of 06-58824104.

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

Volg ons ook op
Instagram!

Onze gemeente is te volgen op
Instagram.
Volg gemeentebergen voor foto’s en story’s van nieuws, evenementen en bijzondere plekjes in onze gemeente.
Tag je je foto met #mijnbergen
dan maak je kans op een repost
van jouw foto. Tot ziens op Instagram!
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Politieke partijen aan het woord… Pamflet leefbaarheid
Keuzes maken
Wij mensen zijn sociale dieren. We leven en
werken graag samen. De huidige
Coronaperiode toont aan hoe zeer
we elkaar missen als we niet bij elkaar kunnen zijn. Hoe moeilijk is
het om niet samen feest te kunnen
vieren of samen te rouwen bij het
overlijden van een dierbare.

Wat geldt in ons persoonlijk leven,
geldt ook voor ons als samenleving. Moeilijke keuzen zijn daarbij
soms niet te vermijden, omdat de

Zo heeft de raad uitgesproken dat
woningbouw de topprioriteit van
de gemeente is. En dan doelen we
niet op extra villa’s. Maar op woningbouw primair voor jonge gezinnen en starters. Woningbouw
nodig voor het behoud van essentiële voorzieningen in onze kernen; de school, de brandweer, de
bibliotheek, en (sport)voorzieningen. Wij als CDA vinden het belangrijk dat we de pijn als samenleving daarbij ook zoveel mogelijk
samendragen. Alleen dat lukt niet
altijd. Vooral niet als we de mooie
dromen daadwerkelijk vertalen
naar de praktijk. Een voorbeeld is
woningbouw op het BSV-terrein.
We beseffen dat dit consequenties
heeft voor de bewoners in het gebied. Zij krijgen woningen op voormalig groene velden en extra verkeer langs hun huizen. We vinden
het belangrijk dan te luisteren wat
bewoners nodig hebben om er wel
mee te kunnen leven. Zoals op
korte termijn afsluiting van het Molenweijdtje, geen bouwverkeer op
de Kerkedijk en het voorkomen

Allereerst willen wij, de
VVD fractie en onze wethouder Arend Jan van den
Beld (op persoonlijke titel), ons medeleven uiten naar al diegene die in
de persoonlijke en zakelijke levenssfeer geraakt zijn door de gevolgen
van dat vreselijke Corona virus. Wij
wensen een ieder veel sterkte!
Als gemeenteraad hebben wij inmiddels ook maatregelen getroffen om besmettingsgevaar tegen te
gaan en lopen wij in de raadszaal
en daarbuiten met mondkapjes op
en zitten 1,5 meter van elkaar verwijderd. De vergaderingen en onderwerpen waarover besloten dient
te worden, gaan gewoon door.
Belangrijk aandachtspunt voor ons
als VVD is de woningbouw op het
voormalige BSV terrein aan de Kerkedijk (Bergen Oost). Wij zijn als
VVD een van de eerste geweest die
middels een motie aandacht vroeg
voor het snel ontwikkelen van dit terrein, mede gelet op de behoefte aan
betaalbare woningbouw. Tegelijk
vinden wij het belangrijk dat we in
de ontwikkeling ervan de Bergense
dorpse maat hanteren. Met andere
woorden laten we waken voor een
stedelijk karakter dat zich kenmerkt

door weinig groen en hoogbouw.
Ook de verkeersontsluiting vormt
een aandachtspunt. Zeker indien
verkeersbewegingen via het Molenweidtje, Kerkedijk, Westerweg of de
Nessen wordt gerouteerd. Al met al
genoeg zaken om ook hier net als
in het centrum van Bergen de vinger
aan de pols te houden. Immers, wij
willen als VVD géén Alkmaar-Noord
creëren! 25 tot 30 beoogde woningen per hectare zijn wat ons betreft
bespreekbaar. Duurzaam ingericht,
veel groen en weinig verstening met
oog voor het historische karakter
van de Kerkedijk.
Tot slot, onze meerjarige begroting
is sluitend en kent de nodige investeringen in infrastructuur en openbare ruimte. De VVD juicht dit toe want
dit betekent dat infra-, bouwbedrijven en toeleveranciers hun orderportefeuille kunnen vullen en medewerkers blijvend aan het werk
kunnen zijn. Juist nu, gaat de ‘warmte van werk boven de kilte van een
uitkering’, zo zei ooit VVD voorman
Frits Bolkesteijn. Ook zijn uw inbreng en initiatieven op het terrein
van woningbouw, sociaal domein,
openbare ruimte meer dan welkom. Mail ze vooral gerust naar ons

Dat betekent niet dat samenleven
altijd makkelijk is. Samenleven betekent per definitie ook iets van jezelf opgeven. We geven iets op
van onszelf omdat we wat we er
voor terugkrijgen belangrijker vinden. Het liefst deel je de last dan
samen. Alleen soms is dat niet
mogelijk. En moet de een meer inleveren dan de ander. Zo liet mijn
partner familie en vrienden achter
om met mij in Nederland samen te
wonen. Dat deed pijn, bij haar en
haar familie. We kregen er wel samen met de familie er iets moois
voor terug.

Molenweidtje aangeboden

last samen dragen gewoon weg
niet kan.

Vrijdag 23 oktober hebben vier van de veertien bewoners van een gemeenschappelijke woning aan het Molenweidtje in Bergen een poster
overhandigd aan wethouder Tromp op het gemeentehuis van Bergen.
Op de poster staan suggesties hoe de leefbaarheid op de woongroep
verbeterd kan worden.

van sluipverkeer op de polderwegen. Maar uiteindelijk moeten we
een keuze maken.
Wij als CDA kiezen voor betaalbare en bereikbare woningbouw op
de BSV-locatie omdat uiteindelijk
alle inwoners er samen iets moois
voor terugkrijgen.

Aan het Molenweidtje in Bergen
wonen 14 statushouders. Zij wonen sinds 2017 met elkaar, verdeeld over twee gebouwen, in een
hoofdgebouw en een bijgebouw.
Beide gebouwen beschikken
over een woonkamer, een keuken en (sanitaire)voorzieningen.
Deze gemeenschappelijke woning
is voor de bewoners echter geen
ideale situatie. De woonruimtes
zijn erg gehorig, en samenwonen
met veertien mensen zorgt voor
allerlei uitdagingen.
Leefbaarheid verbeteren
De bewoners hebben een poster
gemaakt waarop staat wat de bewoners zelf kunnen doen om de leefbaarheid te verbeteren, wat er samen met de medebewoners gedaan

kan worden en wat er nodig is van
de gemeente. De poster biedt oplossingen voor bijvoorbeeld hygiëne, veiligheid, onderlinge cohesie.
Ook het toekomstperspectief van de
bewoners, zoals bijvoorbeeld toewerken naar een eigen woning, is
een van de genoemde oplossingen.
Samen werken aan oplossingen
De suggesties op de poster worden samen met de gemeente besproken. Om daarna naar oplossingen toe te werken om de
leefbaarheid te verbeteren. De gemeente Bergen heeft met de bewoners afgesproken dat er individuele gesprekken gevoerd gaan
worden om samen te kijken waar
extra ondersteuning nodig is.

Wilma Grooteman
Fractievoorzitter CDA Bergen

Benieuwd naar wat u kunt betekenen voor een kind?

Informatiebijeenkomst over pleegzorg

en kijk op onze website voor onze
standpunten en contactinformatie.
Interesse in commissie- of raadswerk? Neem eens vrijblijvend contact op! Zie ook http://www.vvdbergen.nl en Facebook: vvdbergen.
Namens de gehele VVD fractie, blijf
vooral gezond!
VVD fractie
Meis de Jongh (fractievoorzitter)
Laura Hoogendonk (vice fractievoorzitter)
Kees van Leijen
Jan Grondhout
Dirk Haarsma
Cees Roem

Het is de Week van de Pleegzorg. Van 28 oktober t/m 4 november worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij pleegzorg centraal staat.
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.
Digitale bijeenkomst
De geplande bijeenkomst van 10 november om 19:30 uur in het gemeentehuis van Castricum, is wegens de coronamaatregelen vervallen en wordt digitaal gehouden. Aanmelden kan via wervingpleegoudersnh@wsg.nu. Je ontvangt een opgenomen presentatie, met daarin
een uitnodiging om hier op 10 november online over door te praten. Ga
voor meer informatie naar www.williamschrikker.nl of www.openjewereld.nu en kijk wat u kunt betekenen voor een kind.

Verstopte afvoer? Let op malafide loodgieters
Een verstopte afvoer kan verschillende oorzaken hebben: een
plaatselijke verstopping van bijvoorbeeld het doucheputje of de
toilet. Dat moet u zelf, voor eigen rekening (laten) oplossen.
Het kan ook zijn dat alle afvoer
in huis niet meer goed doorloopt.
Dan zit het probleem in het riool.
Vraag is dan of de verstopping in
het gemeentelijk riool (buiten de
erfafscheiding) zit of in het riool
op eigen grond. In het eerste geval verhelpt de gemeente de verstopping (geen kosten voor u), in
het tweede geval moet u zelf een
loodgieter inschakelen (kosten
voor eigen rekening).
Erfafscheidingsput? Bellen
met de gemeente
Bepalend voor de grens van het
gemeentelijk riool en het eigen
riool is de afscheidingsput. Die

Maar waar zit die put? Altijd voor
het huis. Geen idee waar? Bel dan
met de gemeente. Die kan het u
vertellen.

geeft informatie over de aard van
de verstopping. Een natte put betekent een verstopping in het riool

op eigen grond. Een droge put betekent een verstopping in het gemeentelijk riool.

2

Malafide loodgietersbedrijven
In de regio Alkmaar zijn loodgietersbedrijven actief die veel te
hoge tarieven berekenen voor het
verhelpen van een verstopping.
Tot wel 800 euro, met de mededeling dat De Verzekering of De Gemeente die kosten vergoed. De

gemeente vergoedt de kosten van
verstoppingen op eigen gerond
nooit. Deze malafide bedrijven komen op Google als eerste naar boven als u zoekt op verstopping afvoer of soortgelijke zoektermen.
Schakel bij een verstopping op
eigen grond (en dus voor eigen rekening) een loodgietersbedrijf in dat lid is van de branchevereniging Techniek Nederland,
www.technieknederland.nl.
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Verslag van de gemeenteraadsvergadering van 22 oktober 2020
Structuurvisie Bergen-Oost
De gemeenteraad stelde unaniem
de Structuurvisie Bergen-Oost
vast met richtlijnen voor ruimtelijke
kwaliteit en verkeer. Dat was nodig
omdat gebouwd wordt aan zwembad De Beeck en er woningen komen op het terrein van de voormalige voetbalvereniging BSV.
Daarnaast krijgen meerdere locaties in de toekomst een andere bestemming, zoals Europese School
en de Mytylschool. Verder zijn bijvoorbeeld de huidige ijsbaan en
landgoed Elzenhoeve ontwikkellocaties. Aanvankelijk stelde de raad
op 2 juli de Structuurvisie vast,
waarna bewoners via een online
enquete en inloop- en bewonersavonden hun visie gaven. Naar voren kwamen zorgen van inwoners
over verwachte verkeersoverlast.
Meerdere raadsfracties legden
amendementen op tafel. Deze wijzigingsbesluiten, deels gebaseerd
op wensen van omwonenden, leverden tijdens de vergadering een
gewijzigde Structuurvisie op. Deze
kreeg unaniem steun vanuit de gemeenteraad.

De gemeenteraad kiest ervoor om
het verkeer zoveel mogelijk over
de Churchilllaan het gebied in en
uit te laten rijden tijdens de bouw
van De Beeck en woningen op
het BSV-terrein. Verder wordt het
Molenweidtje tussen de Kerkedijk en Churchilllaan definitief tweerichtingsverkeer ingesteld. Deze

maatregelen zouden nodig zijn om
overlast van (bouw)verkeer op de
Kerkelijk, de Oudtburghweg en de
achterliggende wegen Baakmeerdijk en Zuidlaan te ontzien van teveel verkeer. Teveel verkeersbelasting op deze wegen zou ook
niet ten goede komen aan de verkeersveiligheid en de natuur- en
cultuurhistorische waarde ervan.

Tijdelijke knip
CDA en VVD stelden met succes voor te kiezen voor de tijdelijke knip en nog niet voor een definitieve afsluiting zoals het college
dit wenste. Ook D66, VVD, CDA,
KIES Lokaal en PvdA wilden nog
niet de knip definitief maken. Deze
fracties stelden voor de discussie
mee te nemen bij de toekomstige
uitwerking van ontwikkellocaties.
De motivatie: de invulling hiervan
is nog onduidelijk en daarmee de
toekomstige verkeersafwikkeling.
In de loop der tijd kunnen inzichten veranderen. Op verzoek van
VVD en Behoorlijk Bestuur Bergen gaan direct betrokkenen en
verkeersdeskundigen in gesprek
over de plek waar de definitieve afsluiting moet komen op het
Molenweidtje. De gemeenteraad
buigt zich vervolgens in het eerste
kwartaal van volgend jaar over de
uitkomsten van dit overleg. Wethouder Klaas Valkering benadrukte vervolgens dat de beslissing
over een definitieve knip op termijn moet vallen. “Want je kunt de

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen aangevraagd
•	Sportlaan 2 in Egmond Aan Zee, het aanleggen van inritten, datum ontvangst 14 oktober 2020 (WABO2002066)
•	Vincent van Goghweg 1 in Bergen (NH), het kappen van
10 eiken en 2 coniferen, datum ontvangst 14 oktober 2020
(WABO2002067)
•	Tuindorpweg 4 in Bergen (NH), het kappen van een es, datum ontvangst 14 oktober 2020 (WABO2002069)
•	Voert (nabij 5) in Bergen (NH), het vervangen van een hekwerk, datum ontvangst 14 oktober 2020 (WABO2002068)
•	Egmonderstraatweg 42 A 25 in Egmond aan den Hoef, het
bouwen van een blokhut, datum ontvangst 14 oktober 2020
(WABO2002070)
•	Gerbrandtslaan 18A in Schoorl, het kappen van een els,
datum ontvangst 16 oktober 2020 (WABO2002081)
•	Laanweg 8 in Schoorl, het kappen van een eik, datum ontvangst 18 oktober 2020 (WABO2002087)
•	Kerkepad 1 in Bergen (NH), het kappen van acht coniferen,
datum ontvangst 18 oktober 2020 (WABO2002086)
•	Herenweg 61-63, kadastraal perceel sectie C, nr.683 in Egmond-Binnen, het verbouwen van een kantoor tot appartement, datum ontvangst 19 oktober 2020 (WABO2002090)
•	Colnotweg 12 in Bergen (NH), het vergroten van de dakkapel, datum ontvangst 19 oktober 2020 (WABO2002093)
•	Zeeweg 15 in Bergen aan Zee, het verbouwen van de woning, datum ontvangst 19 oktober 2020 (WABO2002092)
•	Transvaal 20 in Bergen aan Zee, het bouwen van een woning, datum ontvangst 19 oktober 2020 (WABO2002091)
•	Prinses Irenelaan 121 in Egmond aan den Hoef, het kappen van twee berken, datum ontvangst 20 oktober 2020
(WABO2002098)
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
•	Lamoraalweg 86 in Egmond aan den Hoef, het intern verbouwen van een bedrijfspand, verzenddatum 9 oktober
2020 (WABO2001770)
•	Kievitslaan 8 in Groet, het vergroten van de hoekwoning op
de begane grond door een uitbouw aan de zij- en achtergevel, verzenddatum 19 oktober 2020 (WABO2001394)

knip niet bij ieder bestemmingspan verleggen.” Valkering: “Wel
bekijken we per bestemmingsplan
hoe we het verkeer gaan ontsluiten. Dat kan ook als je weet waar
de knip gaat komen.”

Aanpassingen op de Churchilllaan
Vanwege de verkeerstoename op
de Churchilllaan volgen hier op
korte termijn aanpassingen die teveel geluid en trillingen moeten tegengaan, zo staat in het amendement van CDA en VVD. Verder
komen er hier snelheidsbeperkende maatregelen. Daarnaast is
bouwverkeer op het Molenweidtje en de Churchilllaan niet toegestaan een halfuur voor en na
de schooltijden van de Europese
School vanwege de verkeersveiligheid. En over veiligheid gesproken: ook een recente aanrijding
van een fietsende leerlinge van de
Europese School kwam in de vergadering ter sprake. Een ongeluk
dat volgens wethouder Klaas Valkering overigens niet werd veroorzaakt door bouwverkeer naar
De Beeck. Verder kan het bouwverkeer voor de woningen op het
BSV-terrein tijdelijk gebruikmaken
van een doorkruising van de oprijlaan van de begraafplaats. Het
college stelt voor al deze maatregelen 300.000 euro beschikbaar
voor de langere termijn en verwerkt deze in de begroting van
2020. Verder komt ze hiervoor be-

gin 2021 met een begrotingsvoorstel.

Fietsstructuur en verkavelingsplannen BSV
GroenLinks betreurt het dat een
fietsstructuur nog ontbreekt en
vroeg daarom aan het college (via
een motie) hieraan aandacht te besteden. Het college gaat fietsroutes en de hoeveelheid fietsbewegingen per route in kaart brengen.
Daarna komt een ‘fietsstructuur’
tot ontwikkeling. Hierbij betrekt het
college de inwoners van De Negen Nessen, Kerkelijk en Oudtburghweg en andere steakholders
van Bergen-Oost zoals de Europese School en Oudtburgh. CDA,
VVD, PvdA en Behoorlijk Bestuur
Bergen vroegen in een amendement de grootte en de stijl van de
bebouwing passend te maken bij
de omliggende bebouwing. Hierbij
zijn ook de ruime opzet, groen, natuur inclusief bouwen en biodiversiteit belangrijk. Een landschapsarchitect gaat dit verder uitwerken
in een beeldkwaliteitsplan. Omdat
er onder inwoners onrust heerst
over de aantallen woningen op het
voormalige BSV-terrein, worden
drie nieuwe verkavelingsplannen
gerealiseerd, voor 27, 31 en 35
woningen per hectare. Vervolgens
vraagt de gemeente tijdens inloopavonden feedback op de scenario’s aan omwonenden en andere
belangengroepen. Dit op verzoek
van VVD en CDA (amendement).

•	Duinweg 19 in Schoorl, de bouw van een woning, het plaatsen van een zonnepaneel en het kappen van 10 bomen,
verzenddatum 19 oktober 2020 (WABO2000465)
•	Prinsesselaan 20 in Bergen (NH), het bouwen van een patio t.p.v. de bestaande bergruimte op de begane grond,
verzenddatum 19 oktober 2020 (WABO2001196)
•	Wilhelminastraat voor 5 en 9 in Egmond aan Zee, het kappen van 2 kastanjebomen, verzenddatum 19 oktober 2020
(WABO2001774)
•	Achterweg 5 in Bergen (NH), het kappen van een acasia en een zwarte es, verzenddatum 20 oktober 2020
(WABO2001797)
•	Egmonderstraatweg nabij Sportlaan in Egmond aan den
Hoef, het (tijdelijk) plaatsen van een lichtmastreclame, verzenddatum 19 oktober 2020 (WABO20001517)
•	Ruygekroft 26 in Egmond-Binnen, het veranderen van de
woning, verzenddatum 15 oktober 2020 (WABO2001837)
•	Van Blaaderenweg 90 in Bergen (NH), het veranderen van
de gevel (wijziging op WABO1901738), verzenddatum 15
oktober 2020 (WABO2001883)
•	Loudelsweg 101 in Bergen (NH), het kappen van een zeeden, verzenddatum 19 oktober 2020 (WABO2001874)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
Weigeringen
•	Oude Prinsweg 19 in Bergen (NH), het legaliseren van een
schutting, verzenddatum 8 oktober 2020 (WABO1901732)
•	Piet Heinstraat 7Z in Egmond Aan Zee, het in strijd met het
bestemmingsplan gebruiken van een berging als recreatiewoning, verzenddatum 20 oktober 2020 (WABO2001672)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
•	Hoflaan 15 in Bergen (NH), het gewijzigd uitvoeren van
een eerder verleende vergunning voor de nieuwbouw
van een woning en het maken van een erfafscheiding
(WABO2001498)
•	Emmalaan 2 in Bergen (NH), het vergroten van de woning
(WABO2001720)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Evenementen en overig vergunningen
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Behoorlijk Bestuur Bergen en Gemeentebelangen stemden tegen
de Structuurvisie Bergen-Oost.
Gemeentebelangen stelde dat de
inspraak van omwonenden en belangengroeperingen tekortschoot
en vindt het ‘onverkwikkelijk’ dat
de Europese School niet op de
hoogte is gebracht van het nieuwe
verkeersplan voor Bergen-Oost.
Valkering liet vervolgens weten dat
het contact tussen het college en
de school inmiddels heeft plaatsgevonden.
Corona
Burgemeester Peter Rehwinkel
toonde aan het begin van de vergadering zijn betrokkenheid bij de
mensen die door corona ziek zijn,
hun familie en degenen die voor
hen zorgen. Hij verwacht dat het
aantal besmettingen nog gaat toenemen. “Laten we allemaal onze
best blijven doen om hopelijk zo
snel mogelijk het tij te kunnen keren”, luidde zijn oproep.
Afwezigheid
Tijdens de vergadering waren afwezig Wilma Grooteman (CDA),
Sjaak Swart (KIES Lokaal), Peter
Zijp (GroenLinks), Ineke Braakvan Kasteel (GroenLinks) en Michel Smook (KIES Lokaal).
Tekst Evert Visser/ EJV Mediaproducties op verzoek van Griffie gemeente Bergen.

•	verleende aanvraag drank- en horecavergunning en terrasvergunning strandpaviljoen de Zilvermeeuw Strand Egmond aan Zee 11 in Egmond Aan Zee verzenddatum 20 oktober 2020 (HORECA200073)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
•	verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure),
Transvaal 14 in Bergen aan Zee, het bouwen van een woning, verzenddatum 27 oktober 2020 (WABO1901066)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 2 november 2020 zes weken ter inzage. Een belanghebbende kan
binnen zes weken na 2 november 2020 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003
BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Vastgesteld bestemmingsplan Stroomerlaan 15, Bergen
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 22 oktober 2020 het bestemmingsplan
Stroomerlaan 15, Bergen heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor
het bestemmingsplan.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een bestemming ten behoeve van wonen.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en
de hierbij behorende stukken zijn met ingang van 2 november 2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0373.
BPG01014stromrln15-C001. Hiernaast zijn de stukken te vinden via www.bergen-nh.nl, kopje “Plannen en Projecten” en
dan onder het kopje ‘inzage procedures’. Vanwege de corona
pandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak fysiek in te zien op het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 in Alkmaar. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met Team Plannen & Projecten via info@bergen-nh.nl
of (072) 888 00 00. Vanwege de corona pandemie is het mogelijk om kosteloos afschriften van de stukken te ontvangen.
lees verder op pagina 4 >>>
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Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
kan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend
is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.
Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:
•	een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
•	een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend
en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan
via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep
hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek
is beslist.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team
Plannen en Projecten van de gemeente Bergen, tel. (072)
888 00 00 of via e-mail info@bergen-nh.nl.
Vastgesteld bestemmingsplan Tijdverdrijfslaan 5,
Egmond aan den Hoef
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 22 oktober 2002 het bestemmingsplan Tijdverdrijfslaan 5, Egmond aan den Hoef heeft vastgesteld. De
gemeenteraad heeft besloten geen exploitatieplan vast te
stellen voor het bestemmingsplan.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in het verplaatsen van het
bouwvlak van de woonbestemming zodat deze onder de oorspronkelijke woning komt te liggen.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de
hierbij behorende stukken zijn met ingang van 2 november
2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0373.BPG09017tijdverdr5-C001. Hiernaast zijn de stukken te vinden via www.
bergen-nh.nl, zoekterm ‘bestemmingsplannen’ en dan onder
het kopje ‘inzage procedures’. Vanwege de corona pandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak fysiek in te
zien op het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 in
Alkmaar. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met
Team Plannen & Projecten via info@bergen-nh.nl of (072)
888 00 00. Vanwege de corona pandemie is het mogelijk om
kosteloos afschriften van de stukken te ontvangen.
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
kan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend
is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.
Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:
•	een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
•	een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend
en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan
via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep
hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek
is beslist.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team
Plannen en Projecten van de gemeente Bergen, tel. (072)
888 00 00 of via e-mail info@bergen-nh.nl.
Ontwerpbestemmingsplan Sint Adelbertusweg 42,
Egmond-Binnen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Sint Adelbertusweg
42, Egmond-Binnen ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in verplaatsen van het bouwvlak van de woonbestemming zodat deze onder de oorspronkelijke woning komt te liggen.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van maandag 2 november 2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planID NL.IMRO.0373.BPG09019stadelb42-B001.
Hiernaast zijn de stukken te vinden via www.bergen-nh.nl,
zoekterm ‘bestemmingsplannen’ en dan onder het kopje ‘inzage procedures’. Vanwege de corona pandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak fysiek in te zien op het
gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 in Alkmaar.
Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met Team Plannen & Projecten via info@bergen-nh.nl of (072) 888 00 00.
Vanwege de corona pandemie is het mogelijk om kosteloos
afschriften van de stukken te ontvangen.
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, onder vermelding van: ‘Ontwerp bestemmingsplan Sint Adelbertusweg 42, Egmond-Binnen’. Voor een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het
Team Plannen en Projecten, zie hierover onderstaande contactgegevens. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via email laten we buiten behandeling.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team
Plannen en Projecten van de gemeente Bergen via e-mail
info@bergen-nh.nl of telefoon (072) 888 00 00.
Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit
Sint Adelbertusweg 42, Egmond-Binnen
Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen hebben in de collegevergadering van 20 oktober 2020 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan ‘Sint Adelbertusweg
42 Egmond-Binnen’. De beoogde activiteit staat vermeld in
kolom 4 van bijlage D bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D,
categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije
m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling
die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor
het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er
kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het besluit en de daarbij behorende stukken zijn met ingang
van maandag 2 november 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Vanwege
de corona pandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak fysiek in te zien op het gemeentehuis van Bergen, Jan
Ligthartstraat 4 in Alkmaar. Wij vragen u in dat geval contact op
te nemen met Team Plannen & Projecten via info@bergen-nh.
nl of (072) 888 00 00. Vanwege de corona pandemie is het mogelijk om kosteloos afschriften van de stukken te ontvangen.
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Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet
bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig
vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in
zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke
procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de
bestemmingsplanprocedure.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team
Plannen en Projecten van de gemeente Bergen via e-mail
info@bergen-nh.nl of telefoon (072) 888 00 00.
Terinzagelegging ontwerp Veegplan Bergen 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH)
geven op grond van artikel 3.8 eerste lid Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het feit dat vanaf vrijdag 30 oktober
2020 de ontwerpen van de volgende besluiten voor 6 weken
ter inzage liggen:
•	het Veegplan Bergen 2020;
•	de op het ontwerpbesluiten betrekking hebbende stukken
die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van dit
ontwerp.
M.e.r.-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH)
geven binnen deze kennisgeving op grond van artikel 7.17,
vijfde lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer eveneens kennis van het feit dat het college heeft besloten dat
geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld.
Het college heeft dit besluit genomen nu uit het ontwerpplan
en de bijbehorende onderzoeken is komen vast te staan dat
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.
Crisis- en herstelwet
Op de voorbereiding van de genoemde besluiten is de Crisisen herstelwet van toepassing.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbesluit, is met ingang van vrijdag 30 oktober 2020
in te zien in het gemeentehuis van Bergen (NH), Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar. Tevens zullen de stukken, die zien
op een plan in de zin van hoofdstuk 3 Wro waarbij diverse locaties voornamelijk aangewezen voor wonen onder de juiste
rechtssfeer worden gebracht, 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 het 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 ontwerp Veegplan Bergen 2020’. 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.
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 planprocedure 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, 30 oktober 2020
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. (Martijn) Schroor

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

