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Jaap en Tiny Hopman 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!
Op 24 november waren Jaap en
Tiny Hopman 60 jaar getrouwd.
Burgemeester Rehwinkel bezocht het echtpaar om ze te feliciteren met hun diamanten huwelijk.
Jaap en Tiny hebben elkaar leren kennen tijdens de kermis. Na
4 jaar verkering trouwden zij op 24
november 1960.
Het was in die tijd niet gemakkelijk om woonruimte te vinden, dus
ze waren erg blij dat ze een huisje
konden kopen aan de Herenweg
in Egmond-Binnen. Het was best
oud, maar met behulp van familie werd het opgeknapt. In de jaren

daarna werd er altijd wel wat verbouwd en gemoderniseerd.
Jaap is zijn leven lang bollenkwe-

ker geweest. Toen hij ging trouwen
in 1960 begon hij voor zichzelf, later in 1972 samen met zijn vader
en broer. Ook heeft hij zich altijd,
ondanks zijn drukke bestaan, ingezet voor het verenigingsleven.
Zo was hij jarenlang trouw lid van
het kerkkoor Crescendo, bekleedde hij diverse bestuursfuncties en
zette hij zich in voor voetbalvereniging Adelbert. Het vrijwilligerswerk is ook de gemeenschap niet
onopgemerkt gebleven. In 2004
is Jaap onderscheiden in de orde
van Oranje Nassau.
Tiny heeft altijd meegeholpen in
het bedrijf en haar eigen winkeltje
aan huis gehad. Eerst verkocht ze

alleen bloembollen, later kwamen
daar de droogbloemen, bloemstukjes en de pompoenen bij. Ook
verzorgde zij workshops met Pasen en de Kerst. Het was haar lust
en haar leven.
Jaap en Tiny prijzen zich enorm
gelukkig met 4 gezonde kinderen, schoonzoons- en dochter.
Daarnaast zijn Jaap en Tiny trotse groot- en overgrootouders. Het
echtpaar is dankbaar dat hun gezondheid nog redelijk goed is en
hopen samen nog een aantal jaren in een goede gezondheid met
hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen en naasten te mogen doorbrengen.
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Vuurtoren Egmond aan Zee kleurt 16 dagen Oranje

Internationale campagne om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen
Van 25 november tot en met 10
december 2020 is het ‘Orange the World’, de internationale campagne om geweld tegen
vrouwen en meisjes te stoppen.
Dit zijn de ‘16 Days of Action
against Violence’. Over de hele
wereld vinden acties plaats. Die
zijn volgens de UN Women, onderdeel van de Verenigde Naties, hard nodig. Wereldwijd is
aandacht nodig om zo het geweld tegen vrouwen en meisjes te kunnen stoppen. Ook in
Nederland krijgt volgens de UN
Women 45% van de vrouwen en
meisjes te maken met geweld.

Vuurtoren van Speijk kleurt 16
dagen oranje
Ook gemeente Bergen vraagt aandacht voor dit probleem. Tijdens
de campagne is de vuurtoren in
Egmond aan Zee oranje verlicht.
Wethouder Antoine Tromp: “Met
het oranje aanschijnen van de van
Speijk toren vragen we aandacht
voor een groot probleem; geweld
tegen vrouwen. Als wethouder
ben ik verantwoordelijk voor Veilig Thuis waar geregeld meldingen
over huiselijk geweld en kindermishandeling binnen komen. Vrouwen en meisjes zijn als slachtoffers
oververtegenwoordigd. Dit soort

Verkiezingen Tweede Kamer 2021
Heeft u het al genoteerd?
Op woensdag 17 maart 2021
zijn de verkiezingen voor de
Tweede Kamer.

Door de coronamaatregelen zijn
aanpassingen nodig. De rijksoverheid beslist hier binnenkort
over. Via deze gemeentepagina
houden wij u op de hoogte van
de belangrijkste ontwikkelingen en de praktische zaken die
u als kiezer moet weten. U kunt
die ook nalezen op de speciale
webpagina www.bergen-nh.nl/
verkiezingen

Stembureaulid worden?
Ook is het vinden van voldoende stembureauleden belangrijk. Daar starten we nu
al mee. Heeft u interesse
om te helpen in een stembureau? Meld u dan nu aan via
http://bergen-nh.mijnverkiezing.nl

geweld vindt vaak plaats in de
schaduw, in de privésfeer. Daarom
schijnen we er nu het licht op. Het
is aan ons allemaal om niet weg te
kijken en de slachtoffers te steunen. Voor daders is het van belang
hun verleden onder ogen te komen
en het geweld te staken. De vuurtoren is niet voor niets uitgekozen:
het is een baken in het duister voor
velen!”

Help melden
Iedereen moet geweld kunnen
melden, overal en altijd. Maakt u
zich als inwoner zorgen om een
familielid, vriendin, buurvrouw, collega of klasgenoot? Bel dan voor
hulp en advies met organisatie
Veilig Thuis, dit kan anoniem. Bel
0800-2000 of chat met Veilig Thuis
via www.veiligthuis.nl. Samen maken we het verschil.

‘Dat gaat je niet in je koude kleren zitten!’
Wethouder Arend Jan van den Beld praat bij
Maken de mensen het dorp
mooi of het dorp de mensen?
Die vraag stel ik mijzelf zo af en
toe bij mijn wandelafspraken.
Dat zijn vaak ontmoetingen met
bijzondere mensen op bijzondere plekken. Afgelopen week had
ik weer zo’n wandeling in Groet.
We hadden afgesproken tegenover de bakker aan de Heereweg. Deze keer gingen de wandelschoenen uit het vet voor
Carlo van Houten, de voorzitter van de Schoorlse reddingsbrigade. Sportschoenen waren
misschien een beter idee geweest. We liepen hard door de
duinen en over het strand. We
praatten honderduit. Muien en
zwins, de verloren geschiedenis
van Groet, collega’s als familie,
unieke duinrellen bij het Hargergat, de voormalige asfaltfabriek
bij de Pirola Vallei en ook grote
zaken als de klimaatverandering
passeerden de revue. Stil werd
ik even toen hij zei dat je soms
niet de redder bent die je hoopt
te zijn. Die afgelopen week was
er een reanimatie in de duinen
bij een mountainbiker. Ook daar
wordt de reddingsbrigade voor
ingezet! Helaas was het niet
gelukt. De man was slechts 60
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jaar oud. “Zoiets gaat je niet in
je koude kleren zitten! Dat zijn
voor ons momenten dat je na
afloop de tijd neemt, stilstaat
bij de gebeurtenis en elkaar er
weer bovenop praat.” Carlo vertelde dat dit ook een onderdeel
is van zijn werk. “Het is een totaalpakket”, zei hij lachend. Ik
keek hem even aan en dacht:
“Wat moet je in een dorp zonder
deze mensen? Wat hebben wij
een mazzel met hen.”
Het was weer een mooie en bijzondere week met mensen die
het dorp maken of … andersom? Ik weet het niet. Ze horen
gewoon bij elkaar.
Arend Jan van den Beld,
wethouder Participatie

Maak het verschil. Geef u op
als gezicht van de campagne!
Laat mensen zoals u weten
waarvoor u zich aan de coronaregels houdt. Help ons om corona eronder te krijgen. Geef u
op via www.gezichtgezocht.nl.

Koop geen
gemeentediensten
van derde partijen

Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door websites die zeggen
te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij de gemeente. Gemeenten werken
niet samen met deze websites. Deze websites en online
loketten vragen om gevoelige
persoonlijke informatie en geld
voor het maken van een afspraak bij de gemeente. Of ze
rekenen een hoog tarief voor
een uittreksel of akte.
Een afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis. U kunt
een uittreksel gewoon eenvoudig zelf bij de gemeente aanvragen. Net zo makkelijk en
veel goedkoper!
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Colofon

Redactie Team Communicatie, gemeente Bergen
Mail gemeentekrant@debuch.nl (Graag in het onderwerp ‘Bergen’ vermelden)
Telefoon (072) 888 00 00
Vormgeving & drukwerk Rodi Media
Fotoredactie Team Communicatie, Habro Fotografie/Hans Brouwers

Verspreiding Wekelijks op vrijdag huis-aan-huis in gemeente Bergen. Via postabonnement 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.

Vergadering gemeenteraad

Locatie: De Blinkerd (Schoorl)
Datum: Donderdag 10 december
Tijd:
19.30 uur

Vanwege coronarichtlijnen is het helaas voor pers en/of
publiek niet mogelijk om commissie- en raadsvergaderingen fysiek bij te wonen. De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd via www.raadbergennh.nl.
Agenda
nr Onderwerp
0	Vragenhalfuur (indien tijdig aangeleverd, 24 uur vóór
aanvang vergadering)
1 Opening
2 Vaststellen van de agenda
3 Toezeggingenlijst en ingekomen stukken:
• Lijst bestuurlijke toezeggingen
• Verzamellijst ingekomen stukken
Hamerstukken

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen aangevraagd
•	Heereweg 225 in Groet, het bouwen van een woning,
datum ontvangst 16 november 2020 (WABO2002325)
•	Voorstraat 100 in Egmond aan Zee, het verbouwen van
een bijgebouw, datum ontvangst 16 november 2020
(WABO2002333)
•	Russenplein 2 in Bergen (NH), het wijzigen van bestemming horeca naar wonen en recreatie, datum ontvangst
16 november 2020 (WABO2002330)
•	
Prins Willem Alexanderlaan 56 in Egmond aan den
Hoef, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst
18 november 2020 (WABO2002360)
•	Eeuwigelaan 51 in Bergen (NH), het kappen van een eik,
datum ontvangst 18 november 2020 (WABO2002347)
•	Strand Bergen aan Zee 1 in Bergen aan Zee, het aanpassen en voorzien van een fundering van strandpaviljoen ‘Noorderlicht, datum ontvangst 18 november 2020
(WABO2002358)
•	Cornelis van Foreestlaan 3 in Schoorl, het verbouwen
en vergroten van de woning, datum ontvangst 18 november 2020 (WABO2002350)
•	Wiertdijkje 5 in Bergen (NH), het kappen van twee elzen, twee esdoorns en een es, datum ontvangst 18 november 2020 (WABO2002352)
•	
Grootland 19 in Bergen (NH), het kappen van
een conifeer, datum ontvangst 18 november 2020
(WABO2002361)
•	
Joseph Bech-Nes 17 in Bergen (NH), het vergroten
van de woning, datum ontvangst 18 november 2020
(WABO2002345)
•	Tijdverdrijfslaan 5 in Egmond aan den Hoef, het bouwen
van een woning, datum ontvangst 18 november 2020
(WABO2002349)
•	Zijl 47 in Bergen (NH), het kappen van een berk, datum
ontvangst 20 november 2020 (WABO2002378)
•	Mosselaan 61 in Egmond aan den Hoef, het vervangen
van de bestaande aanbouw, datum ontvangst 21 november 2020 (WABO2002380)
•	van Speijkstraat 28 in Egmond aan Zee, het veranderen
van het raamkozijn (zijgevel) van de woning, datum ontvangst 22 november 2020 (WABO2002384)
•	
Huismansweg 10 in Schoorl, het kappen van
twee bomen, datum ontvangst 22 november 2020
(WABO2002383)
•	Kogendijk 79 in Bergen (NH), het kappen van een eik,
datum ontvangst 23 november 2020 (WABO2002395)
•	
Spaanschepad 2 in Bergen (NH), het kappen van
een larix, datum ontvangst 24 november 2020
(WABO2002407)
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
•	
Broekbeeklaan 18 in Bergen (NH), het kappen van
een esdoorn, verzenddatum 19 november 2020
(WABO2002297)

4.	Voorstel betreft het bestemmingsplan ‘partiële herziening Bergen Dorpskern Zuid – Eeuwigelaan 31’, zoals
opgenomen in de bijlage bij het raadsbesluit, vast te
stellen
5	Voorstel betreft de nota Grondprijsbeleid 2020 vast te
stellen
6	Voorstel betreft een positieve zienswijze af te geven
ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 van de
Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH
7	Voorstel betreft de Verordening Bedrijveninvesteringszone Egmond aan Zee 2021 t/m 2025 vast te stellen
8	
Voorstel betreft ten behoeve van de voorbereiding
voor het participatiebeleid een bedrag beschikbaar
te stellen van € 100.000,- en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
9	Voorstel betreft het vaststellen van diverse belastingverordeningen 2021
10	
Voorstel betreft het vaststellen van de mutaties uit
Firap 2020 en de bijbehorende begrotingswijziging
	
Bij deze stukken zijn n.a.v. mededeling portefeuille-

houder Financiën in ARC vergadering d.d.19 november 2020 de volgende stukken aangepast: boekwerk
v4, begrotingswijziging v2 en raadsbesluit.
11	Voorstel betreft het vaststellen van de notitie beleid
supermarkten Bergen centrum
Bespreekstukken
12	
Voorstel betreft het vaststellen van het beleidsplan
Wegen 2021-2025
13	Voorstel betreft kennis te nemen van het actieplan
betaalbaar en bereikbaar Bergen 2020 en de doelgroepenverordening gemeente Bergen 2020 en de
wijziging van de verordening VROM Starterslening
gemeente Bergen 2013 vast te stellen
14	Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Bergerweg 125 Bergen (Aldi)
15	
Voorstel betreft het aanpassen van de Algemene
Plaatselijke Verordening (i.v.m. verbod carbidschieten) o.v.b. collegebehandeling van 1 december 2020
16	
Sluiting

•	
Prins Bernhardlaan 48 in Bergen (NH), het kappen van een spar, verzenddatum 23 november 2020
(WABO2002321)
•	Molenweg 6 (op de begraafplaats)in Schoorl, het kappen van 1 prunus, esdoorn, spar, eik en 3 coniferen, verzenddatum 19 november 2020 (WABO2002209)
•	Heereweg (bij 150 langs de weg in het gemeente plantsoen) in Schoorl, het kappen van een kastanje, verzenddatum 23 november 2020 (WABO2002284)
•	Herenweg 61 in Bergen (NH), het renoveren en vergroten van een stal, verzenddatum 23 november 2020
(WABO2001784)
•	Emmalaan 2 in Bergen (NH), het vergroten van de woning, verzenddatum 23 november 2020 (WABO2001720)
•	Esdoornplantsoen (voor 91 en 99) in Schoorl, het kappen van twee esdoorns, verzenddatum 19 november
2020 (WABO2002211)
•	Egmonderstraatweg 42 A 25 in Egmond aan den Hoef,
het bouwen van een blokhut, verzenddatum 23 november 2020 (WABO2002070)
•	Kerkelaan 30 in Bergen (NH), het legaliseren van het
aanleggen van een zwembad, verzenddatum 23 november 2020 (WABO2001519)
•	Kievitslaan 8 in Groet, het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning, verzenddatum 23 november 2020 (WABO2001900)
•	
Prinses Irenelaan 82 in Egmond aan den Hoef, het
plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 19 november 2020 (WABO2002016)
•	
Colnotweg 12 in Bergen (NH), het vergroten van
de dakkapel, verzenddatum 19 november 2020
(WABO2002093)
•	Herenweg 278 in Egmond aan den Hoef, het wijzigen
en isoleren van de voorgevel, verzenddatum 23 november 2020 (WABO2001867)
•	Nesdijk 125 in Bergen (NH), het bouwen van een woning,
verzenddatum 17 november 2020 (WABO2000786)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.
Buiten behandeling (vergunningsvrij)
•	Komlaan 9 in Bergen (NH) het bouwen van een tuinkamer/hobbykas in de achtertuin, verzenddatum 10 november 2020 (WABO2001635)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
•	Breelaan 21A in Bergen (NH), het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van het pand voor woondoeleinden (WABO2001615)
•	Evendijk 1A in Schoorl, het bouwen van een woning
(WABO2001931)
•	Peperstraat 26 Z 1 en 26 Z 2 in Egmond-Binnen, het
veranderen van de woning (wijziging op eerder verleende vergunning WABO1902071) (WABO2001960)
•	Herenweg 154 in Egmond aan den Hoef, het bouwen
van een loods (WABO2001938)
•	Oranjelaan 33 in Bergen (NH) het vergroten van de woning met kelders (WABO2001884)
•	Paddenpad nabij Meerweg in Bergen sectie A 5124, het
vernieuwen en verbreden van het fietspad en aanleg
voetpad (WABO2001954)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken
verlengd
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning brandveilig gebruik
•	Duinweg 129 in Schoorl het realiseren van vijf recreatieve appartementen, verzenddatum 25 november 2020
(WABO2001199)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 7 december 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
•	verleende nieuwe aanvraag Drank - en horecavergunning commercieel en exploitatie en terrasvergunning
Studlers Breelaan 26 in Bergen (NH) verzenddatum 23
november 2020 (HORECA200044)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.
Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter
hoogte van:
•	Karel de Grotelaan 22, 1861KJ, Bergen (NH), kenteken
V-330-KP.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
•	Prins Hendriklaan 42 in Bergen (NH), het oprichten van
een tijdelijk 2e hoofdgebouw, verzenddatum 10 november 2020 (WABO2001831)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.

Het verkeersbesluit kunt u vinden op de website
www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 4 december ligt
het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u bezwaar maken. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Karin de
Vries, afdeling Burgerzaken via 072-8880000.

Weigeringen
•	Hoflaan 15 in Bergen (NH), het uitvoeren van een gewijzigd plan voor de woning, verzenddatum 19 november
2020 (WABO2001498)

Het college van Bergen,
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Bergen, 4 december 2020

secretaris,
mr. M.N. (Martijn) Schroor

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

