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Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens.
Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat
al die gegevens kloppen. Staat er
toch een fout in een registratie?
Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)
kan hierbij helpen.

Wat doet het MFO?
Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij
het corrigeren van een fout in een
overheidsregistratie. Het MFO:
•	wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren.
•	helpt wanneer de melder er niet
uit komt. Dan gaan we aan de
slag om de fout en de proble-
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men die daardoor zijn ontstaan,
te helpen oplossen.
•	
helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als
er meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken of als het
gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten.
•	helpt als blijkt dat de gegevens
wel kloppen, maar bijvoorbeeld
door onjuiste interpretatie voor
onbedoelde gevolgen zorgen.
•	helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes)
waar mogelijk te stoppen tot de
oplossing is bereikt. Zo lang er
nog geen oplossing is, doen we
er alles aan om te zorgen dat de
melder niet verder in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan helpen we waar mogelijk bij het herstellen van de
gevolgen.

Samenwerking met melder en
organisaties
Het MFO werkt samen met de
melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot
gegevens weer kloppen. Het beheert de opgedane kennis en deelt
deze met andere overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO
overheidsorganisaties met advies
en coördinerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer het
voor een organisatie niet of onvoldoende mogelijk blijkt de onjuiste
gegevens te corrigeren.
Waar is het MFO te vinden?
Het MFO is te vinden op rvig.nl/
mfo en op Rijksoverheid.nl. Op
rvig.nl/mfo staan 3 formulieren:
voor burgers, bedrijven en (semi)
overheidsorganisaties. Die kunnen daarmee online een melding
doen.

Kamperen in de 21ste eeuw, doe je mee?

Wethouder Arend Jan van den Beld praat bij
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Concept profielschets nieuwe
burgemeester Bergen
Inwoners hadden vorig jaar december de gelegenheid om input
te leveren voor de profielschets
voor de nieuwe burgemeester van
de gemeente Bergen. 26 inwoners
hebben daarvan gebruikgemaakt.
Onder andere met die input, en
met input vanuit de gemeenteraad
en het college, is onlangs een eerste concept profielschets opgesteld.
Dit eerste concept kunt u vinden
op de website van de gemeente Bergen (www.bergen-nh.nl/
nieuweburgemeester) van maandag 18 januari 2021 tot maandag
25 januari 2021.

Eventuele reacties dan wel
op- en/of aanmerkingen kunt
u vóór maandag 25 januari
2021 indienen bij raadsgriffier Ad
Anthonissen via a.anthonissen@
bergen-nh.nl
De planning is dat de profielschets
in de raadsvergadering van 9 februari 2021 wordt vastgesteld. Tijdens deze vergadering wordt het
document vervolgens aangeboden aan de Commissaris van de
Koning van de provincie NoordHolland, Arthur van Dijk.
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u hierover telefonisch contact opnemen met Ad Anthonissen via 06-51073692.

Het is januari 2021. We wandelen
door de weilanden in Groet. Richard Minkema, eigenaar van het
strandpaviljoen voor bedrijfsuitjes
en evenementen, Laguna Beach
op Camperduin zegt: “Wist je dat
er niet zo lang geleden nog meer
dan dertig campings waren rondom Groet en Schoorl? Kampeerders die vaak een leven lang naar
Schoorl en Groet kwamen. De
dorpen waren gezellig vol, met
gasten die zich ook een beetje inwoner voelde.” Mark van Ierssel,
tot voor kort theaterproducent en
voorzitter van Hargen Sail, gaat
verder: “Zoiets moet je eigenlijk
terug willen maar dan anders…
. Deze gedachte was dit voorjaar
de basis voor ons idee voor een
glamping in Camperduin.”
Inmiddels zijn we zes maanden
verder en kunnen we spreken
van een gigantisch succes. Meer
dan 38 luxe tenten en een pop-up
restaurant stonden afgelopen zomer aan de rand van de duinen.
Honderden gezinnen vonden onverwachts hun weg naar Groet
en het strand. “Camp & Surf was
binnen 2 weken volgeboekt”, vertelt Mark die zichzelf nu campingbaas noemt. “Een succesverhaal
geboren in coronatijd”, schreven
de landelijke dagbladen en magazines. De Provincie Noord-Holland reikte ze zelfs een prijs uit
voor deze prestatie.
Ik vraag vervolgens wat we dit
jaar kunnen verwachten. Richard
vertelt met trots dat er onder andere een locatie is vastgelegd in
Petten en zelfs in Zweden. “Dat
klinkt goed maar wij dan?”, vraag
ik als dorpswethouder. Mark vertelt dat ze met alles en iedereen in gesprek zijn voor een lo-
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catie in ons dorp maar dat het
niet wil vlotten. De laatste campings van Groet en Schoorl worden op dit moment namelijk verleid door grote investeerders die
vakantieparken willen ontwikkelen. Luxe vakantiehuizen is het
nieuwe goud. Ik vraag mezelf
af of we nog meer recreatiehuizen moeten willen hebben. Een
vraag die eigenlijk beantwoord
moet worden door onze inwoners. Ik stel Mark en Richard voor
om binnenkort met geïnteresseerde inwoners een plan te maken waarin we aangegeven hoe
we kamperen en recreëren in de
21ste eeuw willen zien. Enthousiast stemmen ze in. Ik pak het op.
Ondertussen hoop ik dat Richard
en Mark snel een geschikte camping vinden die ze deze zomer
welkom heet. Een plek waar we
kunnen zien hoe ‘onze jongens’
een nieuwe wereld maken. Inspirerend!
Arend Jan van den Beld
Wethouder Bergen NH.
PS. Vindt u het leuk om met mij
een wandeling te maken ergens in onze gemeente? Ik hoor
graag wat er speelt en welke
ideeën er zijn. Mail gerust naar
participatie@bergen-nh.nl
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Bekendmakingen

Kort nieuws
Boswachter zoekt hond

De Schoorlse Duinen is een
prachtige plek om uw hond uit
te laten. Honden mogen de ene
helft van het jaar in bepaalde delen van het natuurgebied loslopen, maar vanaf 1 maart moeten ze aan de lijn, omdat dan het
broedseizoen begint. Om hondenbezitters hier op een opvallende manier aan te herinneren,
start Staatsbosbeheer een voorjaarscampagne. Hiervoor zoeken
de boswachters de leukste hond
van Schoorl als boegbeeld.
Elk voorjaar vragen de boswachters aandacht voor het aanlijnen van de honden. Dit jaar wil
Staatsbosbeheer in Schoorl extra
groot uitpakken. De boswachters
zien zoveel leuke honden lopen
in het gebied, dat ze graag een
lokale hond als boegbeeld voor
de campagne nemen. Hiervoor
zoeken zij de leukste, schattigste
en mooiste hond van Schoorl.
Verkiezing Leukste hond van
Schoorl
Tot 31 januari kan iedereen de
leukste foto van zijn of haar hond
insturen. Een team van boswachters zal een shortlist van de leukste honden uitkiezen. Hierbij
wordt gelet op schattigheid, uitstraling en natuurlijk of de hond
aan de lijn zit. Het publiek mag uit
de shortlist hun favoriet kiezen.
Het stemmen gebeurt via Social
Media. De winnende hond krijgt
een professionele fotoshoot.
Doe mee
Wilt u uw hond zien stralen op de
grote banners bij de Schoorlse
Duinen? Stuur dan uw foto van
uw hond aan de lijn voor 31 januari naar boswachtersschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl
of deel deze op Instagram #deleukstehondvanSchoorl. De boswachters willen natuurlijk ook weten waarom uw hond de leukste
hond van Schoorl is!
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Alternatief nieuwjaarsreceptie
Helaas hebben we de online
nieuwjaarsspecial die gepland
stond voor afgelopen maandag,
vanwege een aantal obstakels
moeten annuleren. Een aantal video’s voor deze live uitzending
was al opgenomen; deze worden
deze maand op de Facebookpagina en Instagram van de gemeente geplaatst. U kunt zelf bepalen
wanneer u deze bekijkt.
Kinderburgemeester in spé Thomas Meereboer bracht onder andere een bezoek aan de musicaltheatergroep Mille Stelle, Steef

van Leeuwen van Taverne Bergen, en basisschool De Kiem in
Egmond aan den Hoef.
De actie met het schilderij – dat
zou live in de uitzending door Nanette Heijen uit Schoorl worden
gemaakt - krijgt zeker ook een vervolg. Daarover binnenkort meer.
Hou deze Gemeentekrant en de
sociale media van de gemeente in
de gaten!
Het uitgangspunt blijft dat deze acties voor verbinding zorgen in de
gemeente, dat vinden we juist in
deze coronatijd heel belangrijk.

Informatie- en beeldvormende
avond over Participatie

Locatie:
Datum:
Tijd:

Digitale bijeenkomst
Dinsdag 19 januari
19.30 uur

Agenda:
Tijd
Onderwerp
19.30 uur
Opening door voorzitter Roel Oudeboon
19.30-22.30 uur	Informatie en beeldvorming over het onderwerp
Participatie. De avond is bedoeld als voorloper op een later moment nog te plannen fysieke
beeldvormende avond over dit onderwerp. Aan
deze bijeenkomst nemen digitaal deel een externe adviseur: Prof. W.J.M. Voermans, een aantal van te voren opgegeven inwoners, wethouder
participatie A.J. van den Beld en één woordvoerder per fractie
22.30 uur
Sluiting

Informatie- presentatiebijeenkomst

Locatie:
Datum:
Tijd:

De Blinkerd (Schoorl)
Donderdag 21 januari
19.30 uur

Agenda:
Tijd
Onderwerp
19.30 uur
Opening door voorzitter Mariëlla van Kranenburg
19.30-20.00 uur Raadsgesprek
(U kunt zich aanmelden voor het raadsgesprek
tot en met maandag 18 januari via de raadsgriffier
Ad Anthonissen telefoonnummer 06-51073692.
De volgorde van aanmelden (2 sprekers), is de
volgorde van spreken. U moet wel vanaf de start
van het raadsgesprek (19.30 uur) aanwezig zijn.)
20.00-21.00 uur	
Presentatie 1e bevindingen integraal advies
Kranenburgh
21.00-22.00 uur Presentatie kunst- en cultuurnota
22.00-22.30 uur Doelgroepenverordening
22.30 uur
Sluiting

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen aangevraagd
•	Herenweg 8 in Egmond-Binnen, het kappen van een esdoorn,
datum ontvangst 28 december 2020 (WABO2002674)
•	Postweg 2 in Schoorl, het kappen van een eik, datum ontvangst 26 december 2020 (WABO2002665)
•	Postweg 4 in Schoorl, het kappen van drie eiken, datum ontvangst 26 december 2020 (WABO2002664)
•	Natteweg 41 in Bergen (NH), het veranderen van het gebouw,
datum ontvangst 27 december 2020 (WABO2002667)
•	Julianalaan 21 in Bergen aan Zee, het bouwen van een woning, datum ontvangst 28 december 2020 (WABO2002680)
•	Hogenolweg 1 in Groet, het kappen van een witte abeel en een
eik, datum ontvangst 29 december 2020 (WABO2002684)
•	Rondelaan 2 in Bergen (NH), het kappen van twee eiken, datum ontvangst 30 december 2020 (WABO2002690)
•	J.A. Rädeckerweg 111 in Schoorl, het plaatsen van een schoorsteen, datum ontvangst 30 december 2020 (WABO2002691)
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
•	in de berm van Breelaan 2 in Bergen (NH), het kappen van
een eik, verzenddatum 4 januari 2021 (WABO2002629)

Politieke partijen aan het woord…
Energietransitie;
een haalbare kaart!!
Wij als CDAfractie wensen voor u een goed en vooral gezond 2021. We hopen op een jaar
met meer bewegingsruimte; een
jaar waarin wij allemaal maar voor al
onze ondernemers en alle zorgmedewerkers weer meer kunnen ademhalen. We hebben diep respect voor
hen allemaal, hoe zij zich de afgelopen periode hebben geweerd. Petje af.
Nu langzaam het eind van de Coronatunnel inzicht komt, wacht ons een
nog een andere uitdaging; ‘hoe gaan
wij in de toekomst in onze energievoorziening voorzien zonder de aarde verder op te warmen? Alle goed
bedoelde en weldoordachte acties
op het gebied van zonne-energie,
windenergie, aardwarmte, getijdenenergie en biomassa, zijn bij lange
na niet voldoende om die doelstellingen te realiseren.
Ronald Plasterk schreef recent in
een van zijn columns: “de huidige
productiebijdrage aan onze energiebehoefte van wind-zon en biomassa is 7% waarvan biomassa ongeveer 4% bijdraagt. Dan blijft er nog

3% voor wind en zon. En nu al staat
ons land en de zee vol met windmolens en zonneweiden.”
Biomassa is vervuilender dan aardgas, en de gekapte bossen kunnen
de groei van aangeplante jonge bomen niet bijhouden.
Bedenk daarbij hoeveel er geïnvesteerd moet worden in elektriciteitsnetten als gevolg van decentrale
opwekking en de toename van elektrische voertuigen. Hoogspanningsverbindingen naar de windparken
op zee, maar ook de lokale netten,
vragen kolossale investeringen van
vooral de overheid. Uiteindelijk betaalt de gebruiker dat direct aan de
meter en via de belasting. Zonneweides, windparken, maar ook elektrische auto’s worden ook zwaar
gesubsidieerd. Hopelijk zullen er innovaties ontstaan, die opschaling
mogelijk maken en de kostprijs zullen doen zakken. Maar vooralsnog
betalen we een veel te hoge prijs in
termen van subsidies en de verfrommeling van ons landschap.
In Nederland hangt kernenergie nog
steeds in de taboesfeer, in Engeland,
België en Frankrijk zijn er al vele jaren kernreactoren en komen er nieu-

Achttien jaar geleden liep
ik een hoog gebouw binnen aan de Berlageweg in
Delft. Hoog en niet uitnodigend. Al
toen waarschuwden mensen mij:
kijk uit wat je zegt, over een paar
jaar ga je dit gebouw enorm waarderen. Vier jaar later mocht ik werken op de hoogte verdieping. Een
prachtig uitzicht. Licht. Doordacht.
Toen dacht ik terug aan de dag dat
ik over de vloer stapte van dit gebouw, Bouwkunde TU Delft, ontworpen door architectenduo Van
de Broek en Bakema. De afkeer
maakte plaats voor waardering.
Mijn verwondering was dan ook
groot toen ik erachter kwam dat in
het centrum van Bergen ook een
gebouw van de hand van deze architecten staat. De Bakema flat.
De flat biedt tegenwoordig een
troosteloze aanblik. Grauw en
grijs. Een week of wat geleden
kwam ik op Facebook een foto tegen van de Bakema flat in de begindagen, toen de Albert Heijn
nog op de plek van Rogier Jonk
zat. Wat ik zag was een open,

licht gebouw met prachtige belijningen. Met het weghalen van Tijmes en de kiosk afgelopen najaar
is iets van deze openheid teruggekomen. Al zie ik ook dat het lastig is om de huidige staat van de
flat om te kunnen buigen naar de
staat van haar beginjaren.
Onze gemeente kenmerkt zich
karakteristieke, markante gebouwen. De Prins Hendrik Stichting,
Villa de Oorsprong, De Ark en de
Bark, deze voorbeelden maken
onze gemeente geliefd en uniek.
Op dit moment is wethouder Van
den Beld bezig met nieuw erfgoedbeleid. Met dit beleid hopen
wij dat waar wij Bergen en de kernen zo om waarderen kunnen behouden. Maar wel met een toekomstig bestendige blik. Want
nee een monument van iets maken lost niet alles op. Maar als we
denken in ensembles, dus straatbeelden, kunnen we wat de VVD
betreft wel het unieke beeld van
onze dorpen behouden. Door bijvoorbeeld te zeggen: behoud de
gevel, maar geef de mogelijkheid

•	Herenweg 154 in Egmond aan den Hoef, het bouwen van een
loods, verzenddatum 30 december 2020 (WABO2001938)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
Weigeringen
•	Doorntjes 18S in Bergen (NH), het kappen van een walnootboom, verzenddatum 4 januari 2021 (WABO2002187)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
•	Heereweg 225 in Groet het bouwen van een woning, verzenddatum 4 januari 2021 (WABO2002325)
•	Prins Hendriklaan 29 in Bergen (NH) het bouwen van een
woning met garage, verzenddatum 30 december 2020
(WABO2002264)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
•	Breelaan 21A in Bergen (NH), het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van het pand voor woondoeleinden
(WABO2001615)
•	Vincent van Goghweg 3A in Bergen (NH), het kappen van een
esdoorn (WABO2002182)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen be-
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we kerncentrales bij. Nu al komt de
helft van de energie van deze centrales, waardoor deze landen in hoge
mate CO2-neutraal worden. De nieuwe kerncentrales zijn veilig en het
restafval is aanzienlijk gereduceerd.
Kernenergie is nodig om de instabiele zon- en windenergie te compenseren.
Wakker worden Nederland! Voordat
het te laat is.
Niek Weel
CDA Bergen NH

daarachter iets nieuws nee te zetten. Denken in oplossingen om zo
onze unieke uitstraling van de kernen te behouden.
De aankomende jaren kunnen we
ook nieuwe architectuur in onze
kernen door de vele projecten die
op stapel staan. Wat de VVD betreft laat de toparchitecten van
nu onze dorpen verder verrijken.
Want de durf van architecten vroeger maken het geliefde beeld van
nu.
Namens VVD fractie
Meis de Jongh

langhebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
Ontwerp besluiten Monnet Nes (Zuidlaan 59)
Het plan Monnet Nes voorziet in de bouw van vier vrijstaande
woningen op het perceel Zuidlaan 59 in Bergen. De volgende
ontwerpbesluiten komen ter inzage te liggen:
-	Het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van vier woningen op het perceel Zuidlaan 59 in Bergen (NL.IMRO.0373.BPGO2002monnetnes-B001).
-	De ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van de
woningen.
- De ontwerpbeschikking voor de hogere waarde.
Ter inzage
De ontwerpbesluiten kunt u inzien op het gemeentehuis (op afspraak) en op onze site. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0373.BPGO2002monnetnes-B001). Op officielebekendmakingen.nl vindt u
de officiële publicatie. Vanaf 11 januari 2021 tot en met 22 februari 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens
deze periode kunt u een zienswijze indienen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team
Plannen en Projecten van de gemeente Bergen (NH), tel. 072
– 888 0000.
Bergen, 15 januari 2021
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. (Martijn) Schroor

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

