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Participatieavond over duurzame energieopwekking op 2 februari

Regionale Energiestrategie krijgt vorm
Inwoners van de gemeente Bergen worden uitgenodigd tot het bijwonen van een participatieavond over duurzame energieopwekking: de Regionale Energiestrategie. Tijdens deze avond wordt met
de inbreng van inwoners toegewerkt naar de uitwerking van de
RES 1.0, een plan om gezamenlijk energie op te wekken in de regio.
Het college van de gemeente Bergen heeft op 18 augustus 2020
ingestemd met het concept van
de Regionale energiestrategie
(RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept
staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in
de deelregio Alkmaar, waar Ber-

gen onderdeel van uitmaakt. Voor
Bergen gaat het om een zoekgebied zon (een gebied waar wordt
gekeken waar een zonneweide
kan worden gerealiseerd) langs
het Noordhollands kanaal tussen
Schoorldam en Kogendijk/golfterrein en een zoeklocatie zon Sammerpolder tussen de Heilooër
Zeeweg en Egmond-Binnen.

Invloed op uw leefomgeving
Het concept is verder uitgewerkt
om tot de zogenaamde RES 1.0 te
komen. De zoekgebieden zijn nader onderzocht en de resultaten
wil de gemeente graag delen. De
uitkomst kan invloed hebben op
de directe leefomgeving. Daarom
is het van groot belang dat inwoners tijdens de participatieavond
meekijken en meedenken over de
definitieve Regionale Energiestrategie in uw eigen omgeving.
Participatieavond
De participatieavond wordt gehou-

In deze krant

den op dinsdag 2 februari om
20.00 uur digitaal via Microsoft
Teams.
Aanmelden voor deze avond kan via:
www.ikdenkmeeoverbergen.nl/
RES. Na aanmelding ontvangt u
meer informatie en uitleg over de
avond. Teams hoeft niet vooraf te
worden geïnstalleerd.

Beton gestort zwembad De Beeck
De bouw van zwembad De Beeck gaat in volle vaart en ligt op schema. Vrijdag 15 januari zijn de vloeren van het zwembadgedeelte gestort. Omdat dit aaneengesloten moest gebeuren is hier met een grote ploeg van ‘s morgensvroeg tot laat aan gewerkt. De hele dag reden
betonwagens op- en neer om de verwerkers van beton te voorzien.
Spannend door lage temperatuur
Spannend hierbij was dat de temperatuur behoorlijk laag lag en het
tegen de vorstgrens zou kunnen afkoelen. Hier moest rekening mee
gehouden worden. Het beton is direct verdicht en gevlinderd om een
mooie homogene en gladde afwerklaag te krijgen.

‘Uit de grond’
De eerstkomende maanden zit er nog veel werk in de kelders, daarna begint het opgaande werk en zal het gebouw snel ‘uit de grond komen’. De oplevering is gepland in april 2022.
Volg de bouw op Instagram
Op het speciale Instagramaccount bouw_de_beeck plaatsen wij foto’s
en video’s van de voortgang van de bouw. Wilt u op de hoogte blijven?
Volg bouw_de_beeck.
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Bekendmakingen

Kort nieuws
Vergunning MTB route
Schoorl verleend

Op 13 januari is de vergunning
voor aanleg van de nieuwe
MTB route in Schoorl verleend
door gemeente Bergen. Met
de vergunning kan Staatsbosbeheer de huidige MTB-route
verleggen naar een deels nieuwe locatie, waardoor de recreatiedruk in het gebied wordt verplaatst en er meer ruimte voor
de natuur ontstaat. Deze week
zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart.

Start ontruiming locatie
Kloosterweg voor
historische ‘Stet’

Telefonisch spreekuur vervangt inloopspreekuur Sociaal Team
Door de huidige lockdown is een
bezoek aan de inloopspreekuren
van het Sociaal Team tijdelijk niet
mogelijk. Het Sociaal Team start
daarom vanaf 25 januari met een
telefonisch ‘inloopspreekuur’. Iedereen kan bij het Sociaal Team
terecht met vragen over gezondheid, (mantel)zorg, ondersteuning,
zelfstandig blijven wonen, werk,
dagbesteding, vervoer, geld, opvoeden en gezinsrelaties.
Telefoonnummer en tijdstip
spreekuur
Wilt u gebruik maken van het tele-

fonisch spreekuur, dan kunt u via
onderstaande telefoonnummers
op het genoemde tijdstip contact
opnemen met het Sociaal Team uit
uw woonplaats. U kunt uiteraard
altijd een mail sturen. Ook kunt u
buiten het spreekuur altijd contact
opnemen met het algemene nummer 072-8880000. Een medewerker van het Sociaal Team belt u
dan terug.

Telefoonnummer 06-25756048.
E-mailadres:
sociaalteambergen@debuch.nl

Telefonisch spreekuur Sociaal
Team Bergen
Iedere maandag van 11.00 tot
12.30 uur

Telefonisch spreekuur Sociaal
Team Egmond
Iedere dinsdag van 15.00 uur tot
16.30 uur

Telefonisch spreekuur Sociaal
Team Schoorl
Iedere dinsdag van 9.00 uur tot
10.30 uur
Telefoonnummer 06-19429644
E-mailadres:
sociaalteamschoorl@debuch.nl
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Telefoonnummer: 06-25756116
E-mailadres:
sociaalteamegmond@debuch.nl

De locatie van het Rode Kruis
gebouw aan de Kloosterweg in
Egmond-Binnen wordt in de komende drie maanden ontruimd.
Dit naar aanleiding van het plan
om de historie hier te laten herleven.
De locatie heeft de historie van
een haventje van waaruit schelpen vanaf het strand, per paard
en wagen via de oude schulpweg, naar het ‘Stet’ en daarna
verder per zogenoemde schelpenschuit, door de polder werden vervoerd naar de kalkovens richting Alkmaar.
Deze zogenoemde schelpenvisserij kende een sterke bloeiperiode in de 16e en 17e eeuw.
Dorpsgenoot en oud bestuurslid van de VDEB, Leon Damink,
tevens oud raadslid voor Kies
Lokaal, kwam in 2004 al met
het idee om het ‘Stet’ in zijn
oude glorie te gaan herstellen.
In de loop van dit jaar zullen
de plannen voor het haventje
‘oude stijl’ worden bekendgemaakt, zodat alle inwoners van
Egmond-Binnen de gelegenheid krijgen om met plannen en
ideeën mee te helpen om de
historische haven te doen herleven.
dorpsbelangenegmondbinnen.nl
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Colofon
Redactie
Mail

Team Communicatie, gemeente Bergen
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 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.

Niemand
wil toch
een misdaad
melden?

een drugslab
in de buurt?
Vermoeden van een drugslab of
wietplantage? Meld het anoniem
en wij maken er werk van!

meldmisdaadanoniem.nl

0800-7000

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen aangevraagd
•	
Gerbrandtslaan kadastraal perceel sectie D, nr. 2308 in
Schoorl, het bouwen van een receptiegebouw, datum ontvangst 31 december 2020 (WABO2100010)
•	Heerweg 91 kadastraal perceel sectie C, nr.3677 in Schoorl,
het bouwen van een woning, datum ontvangst 31 december
2020 (WABO2100011)
•	Patrijsstraat 20 in Groet, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 31 december 2020 (WABO2100009)
•	Vincent van Goghweg (in gemeenteberm voor 40) in Bergen,
het kappen van een esdoorn en het aanleggen van een inrit,
datum ontvangst 4 januari 2021 (WABO2100016)
•	naast Voorweg 128 (Schoorl sectie B1570) in Schoorl, ontwatering weiland, graven geul, datum ontvangst 4 januari 2021
(WABO2100014)
•	
Hoeverweg 13 in Egmond aan den Hoef, het (her)bouwen van een stierenstal, datum ontvangst 5 januari 2021
(WABO2100022)
•	Ruïnelaan 38 in Bergen (NH), het plaatsen van een dakkapel,
datum ontvangst 6 januari 2021 (WABO2100046)
•	Ruïnelaan 38 in Bergen (NH), het realiseren van een toegangspoort, datum ontvangst 6 januari 2021 (WABO2100047)
•	Heereweg 227 in Groet, het vergroten van plaatsen van dakkapellen, vervangen rieten kap, datum ontvangst 6 januari
2021 (WABO2100048)
•	Notweg 36 S in Bergen (NH), het renoveren van de recreatiewoning, datum ontvangst 7 januari 2021 (WABO2100052)
•	
Zeeweg 16 in Bergen aan Zee, het splitsen van een woning in 4 appartementen, datum ontvangst 7 januari 2021
(WABO2100054)

Webinar: Aanstellen van een
vertrouwenscontactpersoon
De Vrijwilligersacademie organiseert in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Vrijwilligersorganisaties (NOV) op dinsdag 16 februari van
19.30-20.45 uur een kosteloze online bijeenkomst
‘Aanstellen van een vertrouwenspersoon’.
De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders/coördinatoren van vrijwilligersorganisaties in de BUCH- gemeenten waar nog geen vertrouwenscontactpersoon
werkzaam is. Het Webinar wordt gegeven door Magda van der Wees, werkzaam bij NOV.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon precies,
wie vraag je om die functie te vervullen en aan welke
functie-eisen moet iemand voldoen? Wat is het verschil in verantwoordelijkheden van een vertrouwenscontactpersoon en van een bestuur? Wat is het verschil tussen een vertrouwenscontactpersoon en een
vertrouwenspersoon?

Inhoud Webinar
Met het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon maak je als vrijwilligersorganisatie duidelijk dat
je problemen rondom grensoverschrijdend gedrag
serieus neemt.

Aanmelden
Aanmelden kan via: www.vrijwilligersacademiebuch.nl.
Voor vragen, neem contact op met Sigrid Wijsman
van het Vrijwilligers Informatie Punt via 06-48500912.

En... wat kun je als bestuur/coördinator nog meer
doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?

Vergadering gemeenteraad
Locatie:
Datum:
Tijd:

De Blinkerd (Schoorl)
Donderdag 28 januari
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.raadbergen-nh.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
Benoemingen
4	Voorstel betreft het benoemen van twee burgercommissieleden fractie CDA (afhankelijk onderzoek
presidium van 26/01/21)
Hamerstukken
5 Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Kerkedijk 142s Bergen
6	Voorstel betreft het vaststellen van de meerjarenplanning baggeren watergangen gemeente Bergen
2021-2028
7	Voorstel betreft het vaststellen van extra budget voor de uitvoering van de maatregelen en werkzaamheden Covid-19 en de bijbehorende begrotingswijziging
8	Voorstel betreft in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het regionaal uitvoeringsscenario voor de Participatiewet, met inachtneming van de door uw raad geformuleerde aandachtspunten
9	Voorstel betreft in te stemmen met het structureel verhogen van het budget van het programma “Een
sociale en vitale gemeente”, onderdeel Samenleven met € 51.002 voor het indexeren van de subsidies 2021 en het vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging

•	Ruïnelaan 15 in Bergen (NH), het verbouwen van de keuken/
kantoor tot hotelkamers, datum ontvangst 11 januari 2021
(WABO2100074)
•	Sint Adelbertusweg 44 in Egmond-Binnen, het bouwen van
een dubbel woonhuis, datum ontvangst 31 december 2020
(WABO2100072)
•	Kievitslaan 36 in Groet, het plaatsen van een dakraam, datum
ontvangst 8 januari 2021 (WABO2100061)
•	Westerweg 40 in Bergen (NH), het kappen van een conifeer,
vier grove dennen en drie beuken, datum ontvangst 8 januari
2021 (WABO2100062)
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
•	Reigerslaan 36 in Bergen (NH), het plaatsen van een aanbouw, verzenddatum 6 januari 2021 (WABO2001526)
•	
Herenweg 280 123 in Egmond aan den Hoef, het vergroten van de recreatiewoning, verzenddatum 6 januari 2021
(WABO2002109)
•	Eeuwigelaan 19 in Bergen (NH), het kappen van een eik, verzenddatum 5 januari 2021 (WABO2002505)
•	Joost Ivanghlaan 2 (in de gemeenteberm) in Bergen (NH),
het kappen van twee essen, verzenddatum 7 januari 2021
(WABO2002509)
•	Prinses Irenelaan 121 in Egmond aan den Hoef, het kappen
van twee berken (met herplant), verzenddatum 6 januari 2021
(WABO2002098)
•	Prinses Irenelaan 121 in Egmond aan den Hoef, het kappen
van twee berken (met herplant), verzenddatum 6 januari 2021
(WABO2002098)
•	deels toegekend Omgevingsvergunning (regulier), Hogenolweg 1 in Groet, het kappen van een witte abeel en een eik,
verzenddatum 5 januari 2021 (WABO2002684)
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•	Duinweg 7a in Schoorl, het vergroten van de woning, verzenddatum 11 januari 2021 (WABO2001991)
•	Duinweg 10 in Egmond-Binnen, het plaatsen van een dakopbouw op de woning, verzenddatum 7 januari 2021
(WABO2002513)
•	Herenweg 280 20 in Egmond aan den Hoef, het vergroten van
de recreatiewoning, verzenddatum 6 januari
•	Heereweg 91 in Schoorl, het kappen van 38 bomen, verzenddatum 5 januari 2021 (WABO2002445)
•	Prins Bernhardlaan 18 in Bergen (NH), het kappen van een
den, verzenddatum 12 januari 2021 (WABO2002617)
•	deels toegekend Omgevingsvergunning (regulier), Herenweg
8 in Egmond-Binnen, het kappen van een esdoorn, verzenddatum 12 januari 2021 (WABO2002674)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
•	Joseph Bech-Nes 17 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, verzenddatum 4 januari 2021 (WABO2002345)
•	
Cornelis van Foreestlaan 3 in Schoorl het verbouwen en
vergroten van de woning, verzenddatum 11 januari 2021
(WABO2002350)
•	Strand Bergen aan Zee 1 in Bergen aan Zee het aanpassen
en voorzien van een fundering van strandpaviljoen ‘Noorderlicht, verzenddatum 12 januari 2021 (WABO2002358)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Bergen, 22 januari 2021
Het college van Bergen,
secretaris,
mr. M.N. (Martijn) Schroor

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

