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Doet u weer mee met de volgende stap van de Omgevingsvisie?
De omgevingsvisie schetst
het toekomstbeeld voor de gemeente Bergen en geeft antwoord op de vraag: hoe willen
we dat de gemeente er in de
toekomst uitziet, de visie. Maar
ook hoe we daarvoor zorgen,
wat zijn de acties en speerpunten. Heel belangrijk hierbij is
ook wat we willen behouden in
de toekomst, de waarden.
Voor de zomer heeft u al op verschillende manieren meegedacht.
Via een bijeenkomst, de enquête, de flitspeiling op social media.
Alle reacties hebben we verwerkt
in een aantal documenten die u
kunt vinden op www.ikdenkmee-

overbergen.nl, onder omgevingsvisie. We hebben nu in beeld wat
de waarden, speerpunten en dilemma’s zijn.
Nu willen we met u in gesprek
of we de waarden en speerpunten goed in beeld hebben. En hoe
gaan we om met de dilemma’s?
Welke keuzes kunnen we maken bij deze dilemma’s? Dit zijn
belangrijke vragen om samen de
omgevingsvisie te maken.
Digitale bijeenkomsten
We kunnen helaas niet op de normale manier bij elkaar komen,
daarom organiseren we digitale bijeenkomsten. De bijeenkom-

sten beginnen om 19.30 uur tot
uiterlijk 22.00 uur. We doen dit
per gebied.
U kunt meedoen op:
Schoorl en omgeving:
maandag 30 november
Bergen en omgeving:
donderdag 3 december
De Egmonden:
woensdag 9 december
Wilt u meedoen?
Meld u dan aan via het formulier
op ikdenkmeeoverbergen.nl onder Omgevingsvisie. U kunt daar
selecteren op welke avond u mee
wilt doen. Na aanmelding krijgt u
meer informatie toegestuurd over

de online bijeenkomst en hoe u
op de avond mee kunt doen.
Tot ziens op een van de bijeenkomsten.
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Succesvolle zonnepanelenactie in Bergen verlengd t/m 21 december
Bergen – De zonnepanelenactie in de gemeente Bergen is
verlengd tot en met 21 december. Wist u dat de inwoners
van gemeenten Bergen die gebruik hebben gemaakt van de
zonnepanelenactie nu al gemiddeld € 550,- aan energiekosten per jaar besparen?
Al zo’n 350 huishoudens hebben
een vrijblijvend aanbod op maat
aangevraagd. U kunt zich voor
de actie aanmelden tot en met
21 december. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.
duurzaambouwloket.nl/actiebergen. Uw aanmelding wordt opgevolgd met een huisbezoek om
een aanbod op maat te maken.
De huisbezoeken worden door
de installateurs uitgevoerd volgens de richtlijnen van de RIVM.
Gemeente Bergen ondersteunt

het samenwerkingsverband van
vakkundige installateurs uit de
regio.
Vragen?
Heeft u vragen over deze inkoopactie, zonne-energie of
andere duurzame maatregelen? Neem dan contact op met
Duurzaam Bouwloket, via info@
duurzaambouwloket.nl of 072
743 39 56.
Rendement
Een collectief van vakkundige regionale installateurs biedt
huiseigenaren de mogelijkheid
om zonnepanelen te laten installeren tegen een zeer gunstige prijs. Daarnaast is een goed
rendement op zonnepanelen gegarandeerd tot en met 2031. De
rijksoverheid heeft onlangs de
verrekening van zonnestroom op

uw energierekening, de opvolger
van salderingsregeling, vastgelegd tot en met 2031. Gemeente

Bergen ondersteunt deze actie
in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket.

Vragen, stress en zorgen? U kunt
altijd bij het Sociaal Team terecht
De maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te
voorkomen raken ons allemaal. Voor de één hebben de
maatregelen grote gevolgen
in het dagelijks leven, de ander raakt het minder.
Hebt u vragen, stress of zorgen
over bijvoorbeeld gezondheid,
gevoelens van eenzaamheid,
geldzaken, uw gezinssituatie of
(dreigende) werkloosheid/ontslag? Soms lukt het niet om
zelf of met hulp uit uw omgeving, een oplossing te vinden.
U kunt dan voor een luisterend
oor, advies of ondersteuning
vrijblijvend bij het Sociaal Team
in uw gemeente terecht via telefoonnummer 072-8880000 of
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via www.bergen-nh.nl. Hebt u
zorgen om iemand anders? U
kunt ook contact met ons opnemen als het om een vriend,
buur of collega gaat. Meer weten over hoe u met stress en
zorgen om kunt gaan? Kijk op
www.steunpuntCoronazorgen.nl

Deze week start de participatie over het kunst-, cultuur- en erfgoedbeleid van
de gemeente Bergen. Vul
de digitale vragenlijst in op
www.ikdenkmeeoverbergen.nl
Post de foto op Instagram die
voor u in één beeld duidelijk maakt waar kunst en cultuur in de gemeente Bergen
om draait, vertel ons wat deze
plek voor u betekent en waarom deze belangrijk is. Gebruik
de hashtag #mijnbergennh. De
meest bijzondere inzendingen
krijgen niet alleen een plekje in
de nieuwe nota’s, maar winnen
ook een podiumcadeaukaart!
Uw naam wordt alleen bij de
foto vermeld als u hiervoor toestemming geeft.

Expeditie Schoorlse
Duinen

Ga elke derde zondag van de
maand met uw gezin op expeditie in de Schoorlse Duinen en
ontdek alles over de natuur in
elk seizoen. Leuke, educatieve
en sportieve activiteiten met een
gids in en om het buitencentrum.
Na afloop krijgt u een natuurknutselpakket mee voor thuis.
Boeken kan via www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/
schoorlse-duinen

Volg ons ook 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…

Colofon
Redactie
Mail
Telefoon
Vormgeving &
drukwerk
Fotoredactie

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
Verspreiding	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
Bezorgklachten 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

Gaat het er nu
echt van komen?
Participatie op een
manier waar iedereen zich gehoord
voelt en achter de uitkomst kan
staan? Volgens D66 is dat een meer
uiterste inspanning waard, maken
we ons daar graag hard voor, maar
is het niet een illusie?
Onze nieuwe wethouder is bezig de
eerste contouren van het beleid op
papier te zetten. Na alle onrust, verschillen van inzicht en strijd de laatste jaren hierover zou het zo maar
binnenkort in de raad behandeld
kunnen worden.

weeg je deze belangen af tegen de
belangen van de omwonenden die
liever zo min mogelijk woningen op
dat terrein zien?
Waar D66 zich graag voor in wilt zetten is het betrekken van de iedereen! Niet alleen de buurman waar
het nieuwe plan wordt gerealiseerd,
niet alleen de hoogopgeleide inwoner die de wegen binnen het participatie proces begrijpt en geen angst
heeft om in te spreken bij een raadsvergadering, maar ook niet alleen de
inwoners die voldoende digitaal zijn
om de participatie applicaties te begrijpen.

Maar wie is eigenlijk “iedereen”: zijn
dat alle inwoners die een belang
hebben bij het onderwerp? En wie
hebben er dan een belang? Alleen
de personen die er rechtstreeks bij
betrokken zijn of is het de hele wijk,
het hele dorp of de hele gemeente?
De bouw van extra woningen op het
BSV terrein is daarvan een goed
voorbeeld. De belangen van de omgeving staan soms haaks op de belangen van andere inwoners die al
jarenlang een woning zoeken binnen de gemeente Bergen. En hoe

Voor ons ligt de uitdaging in het zorgen dat ook de ‘stille’ inwoner wordt
afgevaardigd in de besluitvorming.
Hoe laat je iedereen vrij zijn mening
te uiten, maar niemand vallen?
Daar ziet D66 de belangrijkste uitdaging in de uitvoering van het nieuwe
participatiebeleid. Wij willen daarom dat onze deskundige ambtenaren actief inwoners gaan benaderen
die betrokken kunnen zijn bij een bepaald project. Niet een uitnodiging in
de gemeentekrant voor een bijeenkomst in de buurt of een link naar

We hebben een bewogen
en bijzonder jaar achter
de rug. Gemeentebelangen leeft mee met bewoners en ondernemers van ons mooie Bergen.
Hopelijk brengen de feestdagen wat
verlichting. Kopen bij de lokale ondernemers geeft hen een noodzakelijke steun in de rug.
Bouwen staat centraal in de Bergense politiek. Gemeentebelangen ziet
de schaarste. Het is daarom te betreuren dat de meerderheid van de
Raad akkoord ging met de voetbalfusielocatie. Daarmee konden twee
geschikte bouw gebieden in de Egmonden de prullenbak in.
Met bossen, duinen, weilanden en
polderlandschap is Bergen een
aantrekkelijke woonomgeving. Dat
handhaven kan alleen als we ons
realiseren dat er een goede balans
tussen natuur en wonen moet blijven.
Voor het bouwen is de participatie van onze burgers van essentieel
belang. Meedenken en vormgeven
vooraf. Samen zoeken naar oplossingen. Dat kost tijd. Tijd die je terugwint door het verdampen van
bezwaarprocedures. Gemeentebelangen is blij dat het college nu werk

maakt van de participatie.
Wat geldt is dat we het als Bergen
niet alleen kunnen doen. Voor Gemeentebelangen bent u als inwoner ten eerste ons ijkpunt en aanspreekpunt. We hebben daarnaast
ook te maken met de buurgemeenten.
En we maken deel uit van de provincie Noord Holland. Dat provinciale bestuur heeft zeggenschap over
een groot aantal zaken. Ook in onze
gemeente. Zoals bij alle relaties is
het belangrijk dat we met de Provincie goed communiceren en elkaar
netjes behandelen.
Gemeentebelangen maakt zich over
dat laatste zorgen. Zoals gezegd
Bergen heeft veel fraaie en afwisselende natuur. De Provincie heeft
in de nieuwe omgevingsvisie duidelijk gemaakt welke gebieden zij tot
“Bijzonder Provinciaal Landschap”
rekent. Plekken waar volgens deze
regels niet gebouwd mag worden.
Verschillende
collegevoorstellen
staan haaks op de visie van de Provincie. Het lijkt erop dat de wethouder ruimtelijke ordening op een ramkoers ligt. Zonder voor draagvlak bij
de gedeputeerden en de coalitie in
de Provinciale Staten te zorgen is

een enquête. In deze tijd van digitale gegevens, moet het mogelijk zijn
om via de ouderwetse post en digitaal direct betrokken inwoners & organisatie te benader met de mogelijkheid om een bijdrage te doen of
informatie te verstrekken over wat er
in de buurt gebeurd.
Wij zien daarom uit naar de voorgestelde plan van onze wethouder en
leggen hem en u deze vragen graag
voor!
Alexandra Otto
Raadslid D66 Bergen

het college overtuigd van zijn eigen
gelijk. Dat leidt alleen tot teleurstelling als de Provincie de ambities tegenhoudt. Gemeentebelangen is fel
tegen deze wijze van aanpak. Overleg vooraf is net als bij een goede
participatie de enige manier om iets
echt voor elkaar te krijgen.
Heeft u interesse in gemeentepolitiek of wil u met Gemeentebelangen
Bergen contact opnemen? Dat kan
via info@gbbergen-nh.nl
Mariëlla van Kranenburg
Fractievoorzitter Gemeentebelangen

Ontvang tot 2500 euro subsidie voor duurzame maatregelen aan uw woning

Subsidie is met terugwerkende kracht aan te vragen
Heeft u in 2020 uw vloer geïsoleerd, HR++-glas geplaatst, een
groen dak geplaatst, uw aardgasaansluiting laten verwijderen, of wilt u dat dit of volgend
jaar nog gaan doen? Vraag dan
‘subsidie
energiebesparende
maatregelen bestaande woningen’ aan, en ontvang tot wel
2500 euro subsidie. Deze subsidie is met terugwerkende kracht
aan te vragen voor maatregelen
die geïnstalleerd zijn vanaf 1 januari 2020, en de subsidieregeling geldt voor nog te plaatsen
maatregelen tot en met 31 december 2021.

groen dak, thuisaccu, laagtemperatuur vloer- of wandverwarming,
een douche-warmte-terug-win-systeem en het laten afsluiten van

uw aardgasaansluiting. U kunt
subsidie aanvragen voor één of
meerdere maatregelen.

Hoe veel subsidie kunt u aanvragen?
Bij één maatregel ontvangt u maximaal 20% van de kosten met een
maximum van 850 euro. Bij twee
of meer maatregelen ontvangt u
maximaal 25% van de kosten met
een maximum van 2.000 euro. Bij
twee of meer maatregelen, wanneer u ook uw aardgasaansluiting
laat verwijderen, ontvangt u maximaal 50% van de kosten met een
maximum van 2.500 euro.
Hoe kan ik de subsidie aanvragen?
De subsidie kunt u aanvragen bij
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN). Het aanvraagformulier voor deze subsidieregeling staat op de website
van de ODNHN, of kunt u vinden
via www.bergen-nh.nl/energie. Op

Hoe werkt de subsidie?
Maatregelen die onder de subsidieregeling vallen zijn vloer-,
dak-, spouwmuur- en massieve muurisolatie, HR++-glas, een
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deze websites kunt u ook meer informatie en de voorwaarden lezen. De regeling eindigt op 31 december 2021, of eerder wanneer
het budget op is. Afhandeling van
aanvragen gebeurt op volgorde
van datum van binnenkomst en
daarna op volgorde van datum
van installatie van de techniek.
Advies bij Duurzaam Bouwloket
Wilt u graag maatregelen plaatsen, maar weet u niet waar u moet
beginnen? Vraag dan nu een gratis telefonisch consult of keukentafelgesprek aan bij het energieloket
Duurzaam Bouwloket, via 072 743
39 56 of hun website www.duurzaambouwloket.nl. U kunt ook zelf
een stappenplan maken met hun
woningplanner, via woningplanner.duurzaambouwloket.nl.
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Wij vinden goede zorg voor onze inwoners belangrijk. Ook voor mensen met een laag inkomen.

Heeft u uw zorgverzekering al geregeld?
Heeft u een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen? En wilt u kiezen voor een uitgebreide zorgverzekering? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering voor minima. Ook wel de Gemeentepolis genoemd. Wij bieden samen met zorgverzekeraar Univé de verzekering aan. Deze bestaat uit
een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. Wij betalen een deel van uw zorgverzekering en u krijgt vele extra’s. U kunt zelf de zorg kiezen die bij u past. Stap nu makkelijk en snel
over via www.gezondverzekerd.nl. U moet de overstap regelen voor 31 december 2020.
De voordelen:
- De gemeente betaalt mee aan het aanvullende pakket.
- U krijgt korting op de basisverzekering.
-	U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen, lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen WMO/Wlz.
- Univé accepteert iedereen, zonder medische keuring.
- Kiest u het pakket ‘Compleet, € 0,- eigen risico’, dan is uw verplichte eigen risico ook meeverzekerd.
De premies op een rij
		
Bedrag verzekering
Korting Univé
Bijdrage gemeente
U betaalt per maand

Compact

Compleet

Compleet + €-0,00 eigen risico

€ 146,31
€ 3,74
€ 10,€ 132,57

€ 170,92
€ 3,74
€ 20,€ 147,18

€ 200,32
€ 3,74
€ 45,€ 151,58

Komt u in aanmerking?
U komt voor de Gemeentepolis in aanmerking als u
een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen
heeft. Nadat u zich heeft aangemeld via www.gezondverzekerd.nl, hoort u van ons of u in aanmerking
komt voor de verzekering.
Collectieve zorgverzekering afsluiten?
Via www.gezondverzekerd.nl kunt u snel en eenvou-

dig een collectieve zorgverzekering afsluiten. Typ in
het tekstvak: gemeente Bergen (NH).
Regel uw overstap op tijd
U kunt zich tot en met 31 december 2020 aanmelden.
Univé regelt dan de opzegging van uw huidige zorgverzekering. U mag alleen overstappen naar Univé
als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige
zorgverzekeraar.

Meer informatie
Op www.bergen-nh.nl vindt u
meer informatie over de collectieve zorgverzekering. U kunt ook
contact opnemen met de klantenservice van Univé op maandag tot
en met vrijdag 8.00 - 20.00 uur en
zaterdag 9.00 - 13.00 uur, tele-

Omgevingsvergunningen aangevraagd
•	Huismansweg 6 in Schoorl, het kappen van een eik, datum ontvangst 10 november 2020 (WABO2002272)
•	Kogendijk (achter 87 in het gemeente plantsoen langs
van de van Bladerenweg) in Bergen (NH), het kappen van een els, es en een wilg en het herplanten
van drie bomen, datum ontvangst 11 november 2020
(WABO2002283)
•	Heereweg (bij 150 langs de weg in het gemeente plantsoen) in Schoorl, het kappen van een kastanje, datum
ontvangst 11 november 2020 (WABO2002284)
•	
Broekbeeklaan 18 in Bergen (NH), het kappen van
een esdoorn, datum ontvangst 11 november 2020
(WABO2002297)
•	
Zeeweg 2 Z in Egmond aan Zee, het kappen van
een esdoorn, datum ontvangst 12 november 2020
(WABO2002300)
•	
Duinweg 1 S in Bergen (NH), het kappen van een
esdoorn, datum ontvangst 12 november 2020
(WABO2002304)
•	
Prins Hendriklaan 42 in Bergen (NH), het bouwen
van een woning, datum ontvangst 12 november 2020
(WABO2002307)
•	Zeeweg 31 in Bergen aan Zee, het bouwen van 11 appartementen en het aanleggen van een uitweg, datum
ontvangst 12 november 2020 (WABO2002301)
•	
Dorpsstraat 34 in Bergen (NH), het kappen van
een esdoorn, datum ontvangst 13 november 2020
(WABO2002312)
•	
Hollanderweg 4 in Egmond-Binnen, het bouwen van
een woning en het aanleggen van een uitweg, datum
ontvangst 13 november 2020 (WABO2002309)
•	
Joost Ivanghlaan 2 in Bergen (NH), het kappen van
twee essen, datum ontvangst 13 november 2020
(WABO2002314)
•	
Prins Bernhardlaan 48 in Bergen (NH), het kappen
van een den, datum ontvangst 15 november 2020
(WABO2002321)
•	
Voorstraat 100 in Egmond aan Zee, het veranderen
van de kozijnindeling (van de garage) en het bouwen
van een veranda, datum ontvangst 14 november 2020
(WABO2002318)
•	
Bergerweg 71 in Bergen (NH), het kappen van
een populier, datum ontvangst 16 november 2020
(WABO2002341)
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.

doorn, els en abeel, verzenddatum 12 november 2020
(WABO2002203)
•	
Guurtjeslaan 17 in Bergen (NH), het ophogen van
het achtererf, verzenddatum 10 november 2020
(WABO2001723)
•	Prins Bernhardlaan (in gemeenteberm naast 35) in Bergen (NH), het kappen van een berk, verzenddatum 12
november 2020 (WABO2002114)
•	Strand Hargen aan Zee 2 in Schoorl, het verplaatsen
van een strandpaviljoen (wijziging op WABO1901263),
verzenddatum 11 november 2020 (WABO2002143)
•	Kerkedijk 41 (op de begraafplaats) in Bergen (NH), het
kappen van een haagbeuk en een den, verzenddatum
10 november 2020 (WABO2002210)
•	Monnet-Nes 20 in Bergen (NH), het verhogen van het
bestaande raam, verzenddatum 11 november 2020
(WABO2002028)
•	Hoeverweg 8 in Egmond aan den Hoef, het verbreden
van de uitweg en duiker, verzenddatum 12 november
2020 (WABO2001702)
•	Buerweg (in gemeenteberm voor 48a) in Bergen (NH),
het kappen van een eik, verzenddatum 12 november
2020 (WABO2002110)
•	Voert 17 in Bergen (NH), het kappen van 3 hulstbomen,
2 esdoorns en 2 vliegdennen, verzenddatum 16 november 2020 (WABO2002171)
•	Komlaan 18 in Bergen (NH), het vergroten van de woning,
verzenddatum 10 november 2020 (WABO2001504)
•	Kerkepad 1 in Bergen (NH), het kappen van acht coniferen, verzenddatum 12 november 2020 (WABO2002086)
•	Fazantenlaan 14 in Bergen aan Zee, het kappen van
drie coniferen, verzenddatum 12 november 2020
(WABO2002130)
•	Huismansweg 6 in Schoorl, het kappen van een eik, verzenddatum 17 november 2020 (WABO2002272)
•	Heereweg 395 in Schoorl, het plaatsen van balkons aan
de noord- en oostzijde van een hotel, verzenddatum 17
november 2020 (WABO2001980)
•	Oranjelaan 6 in Bergen (NH), het kappen van een conifeer, verzenddatum 16 november 2020 (WABO2002157)
•	Duinweg 5 in Bergen (NH), het kappen van 7 eiken, een
iep en een populier Duinweg 5 in Bergen (NH), verzenddatum 16 november 2020 (WABO2002173)
•	
Marijkelaan 7 in Bergen (NH), het plaatsen van een
erfafscheiding, verzenddatum 12 november 2020
(WABO2001746)
•	
Strand Camperduin 10 in Schoorl (Heereweg 405),
het verplaatsen van een gastank bij Strandpaviljoen
Luctor et Emergo, verzenddatum 10 november 2020
(WABO2001872)
•	Emmalaan 25 in Bergen (NH), het wijzigen van een reeds
verleende vergunning voor het bouwen van een schuur,
verzenddatum 10 november 2020 (WABO2001637)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.

Omgevingsvergunningen verleend
•	Heereweg 227 in Groet, het kappen van een eik, es-

Verlengen behandeltermijn
•	
Jaagkade 5, Koogerweg 1 en Idenslaan, kadastra-

Bekendmakingen
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foonnummer 072 527 76 22.
Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van het Sociaal Team via telefoonnummer 072-8880000, e-mail
sociaalteambergen@debuch.nl,
sociaalteamschoorl@debuch.nl of
sociaalteamegmond@debuch.nl.

le perceel sectie B, nr.1756/1757 in Schoorl, het maken van een uitweg en het aanleggen van een riool
(WABO2001932)
•	Loudelsweg 2 in Bergen (NH), het kappen van een esdoorn (WABO2001943)
•	Idenslaan in Schoorl, het maken van een uitweg, een riool en infiltratiegebied (WABO2001926)
•	Mooyeveld 5 in Egmond-Binnen, het bouwen van een
bollenopslag (WABO2001862)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken
verlengd
Evenementen en overig vergunningen
•	
verleende nieuwe aanvraag Drank-en Horecavergunning commercieel, Pop4wine Heereweg 23a in Schoorl,
verzenddatum 16 november 2020 (HORECA200079)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.

Verwijderen fietsen
Op grond van artikel 5.12 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Bergen zullen op 1-1220 te Bergen (NH) aan de Dreef ter hoogte van de Hema
2 fietsen worden verwijderd. Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen ten laste van de eigenaar komen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team
Handhaving via 072-8880000 met zaaknummer 567167.
De fietsen zijn voorzien van een gele sticker.
Gehandicaptenparkeerplaats
•	
Aan de Julianastraat 38, 1931CD Egmond aan Zee,
plaatsen bord gehandicaptenparkeerplaats.
Door plaatsing van bord E6 met onderbord 511 ( kenteken
6-XBH-03 ) van bijlage 1 van reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 op de locatie aan Julianastraat 38 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 staat
bij het besluit. Voor meer informatie kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen met de gemeente.
Bergen, 27 november 2020
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. (Martijn) Schroor

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

