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Bouw van De Beeck gaat volgens het boekje
Het in 2017 afgebrande zwembad De
Beeck wordt herbouwd. Als alles naar
wens gaat, kan het nieuwe zwembad
vanaf april 2022 weer gebruikt worden.

15 ton met een aantal uitschieters. Een
ander onderdeel van de hoofdconstructie
bestaat uit houten kolommen en gelamineerde liggers. De gelamineerde liggers
zullen uiteindelijk het dak opvangen. Deze
liggers, die boven de sporthal komen zijn
maar liefst 29.5m lang. Mooie uitdaging
om deze op locatie te krijgen.’

De gemeente Bergen volgt de bouw uiteraard met trots en belangstelling. Op een
zonovergoten dag eind maart spraken we
Rick van der Meer, uitvoerder van aannemingsbedrijf L. van der Wal b.v. over de
voortgang van de bouw.

 BOUW VOLGEN VIA INSTAGRAM

Op de eerste vraag hoe de stemming op
de werkvloer is, reageert Rick meteen
met een brede lach: ‘Ja, heel goed! Maar
dat heb je zelf in de hand natuurlijk’. En
of het nu ook komt door het mooie weer
die dag, maar een blik over het werkterrein met de hardwerkende bouwers geeft
inderdaad een relaxte, goede sfeer weer.

Op het speciale Instagramaccount
bouw_de_beeck plaatsen wij regelmatig
foto’s en video’s van de voortgang van de
bouw. Wilt u op de hoogte blijven?
Volg bouw_de_beeck.

Rick vertelt: ‘Alles gaat volgens planning. Er staan nog 4 betonstorten op de
planning in het keldergedeelte. De laatste

‘Rick van der Meer, uitvoerder’

betonwand storten we begin week 16,
om aansluitend eind week 16 de perronvloeren rondom de zwembaden te
leggen. Dan, ná week 17, starten we met
de opbouw van het gebouw. Wij streven
ernaar dat het casco rond de bouwvakvakantie overeind staat zodat de vormen
van het gebouw duidelijk zichtbaar zijn.’
V
 ANAF WEEK 18 GAAN ER ‘GROTE
DINGEN GEBEUREN’

Rick vervolgt zijn verhaal: ‘Tegenslagen
gehad? Nee niks. We hebben alleen
een week hinder gehad door de sneeuw.
Dat is alles. Vanaf week 18 gaan er heel
veel grote dingen gebeuren. Zoals het
monteren van betonnen onderdelen, die
deel uitmaken van de hoofdconstructie.
Die onderdelen wegen gemiddeld zo’n

‘Overleg op de werkvloer’

‘Contouren van het wedstrijdbad’

DE BURGER- EN ONDERNEMERSPEILING

Diamanten huwelijk

Wat vindt u van onze dienstverlening?

Jan en Riet Delis waren op 6 april 60
jaar getrouwd. Het echtpaar ontmoette
elkaar in Schoorl en zijn daar nog
steeds zelfstandig woonachtig.

Wat vindt u als inwoner of ondernemer van de dienstverlening van de
gemeente? We willen graag weten
wat u vindt van zaken als uw woonomgeving, zorg en welzijn en of u zich
voldoende betrokken voelt bij wat de
gemeente doet. Als ondernemer kunt
u aangeven wat u vindt van het ondernemersklimaat of de relatie met de
gemeente.

Het stel heeft 5 kinderen en 10 kleinkinderen en ze zijn altijd erg actief
geweest binnen het sociale- en verenigingsleven. Zo is Riet maar liefst
50 jaar lid van het Convocamus-koor
en was ze ook 25 jaar lid van een
dameskoor. Jan was de oprichter van
de tafeltennisvereniging Duintreffers in
Schoorl en was ook 12,5 jaar voorzitter en trainer van de club. Ook had
hij zitting in de sport- en seniorenraad
van Schoorl en was hij twee termijnen actief binnen het kerkbestuur van
Johannes de Doper.
Voor zijn vele inzet heeft Jan een
Koninklijke onderscheiding gekregen.
Van harte
gefeliciteerd!

Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar
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Tot de dood ons scheidt

Uiteraard informeren we vooraf als de
‘grote dingen’ gaan gebeuren.

 GOEDE STEMMING OP DE WERKVLOER

 ALLES GAAT VOLGENS PLANNING

De wandelende wethouder

Deze week krijgen 2000 inwoners en alle
ondernemingen in deze gemeente een uitnodiging thuisgestuurd. Heeft u hem ontvangen? Vult u de vragenlijst alstublieft in,
uw mening telt! Met uw reacties kunnen
we onze dienstverlening verbeteren en
daar hebben inwoners en ondernemers
weer profijt van.
 U W MENING TELT

Dit is de derde keer dat we zo’n peiling
houden. In 2016 en 2019 deden we dit
ook. De gemeenten Bergen, Uitgeest,
Castricum en Heiloo houden deze peiling
gezamenlijk. We vergelijken de uitkomsten
met elkaar, met de uitkomsten van de
Contact
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vorige peilingen en ook met het landelijke
beeld. Zo zien we hoe we ervoor staan en
wat er beter moet in onze dienstverlening.
Zo hebben we na de vorige peilingen
zaken verbeterd als openingstijden van
onze balies en werken op afspraak zodat
er minder wachttijden zijn. Ook hebben
we meer aandacht voor heldere taal en
beeld in onze brieven en folders en op
sociale media. En we werken meer met
platforms, waar inwoners en ondernemers kunnen meepraten over plannen en
beleid.
 M EEDOEN

Alleen wie een brief heeft ontvangen, kan
meedoen. Inwoners zijn willekeurig gekozen, we houden wel rekening met een
evenwichtige spreiding over woonkernen
en leeftijd. Ondernemers zijn allemaal
uitgenodigd.
De burger- en ondernemerspeiling wordt
voor onze gemeente uitgevoerd door
onderzoeksbureau I&O Research.
De landelijke cijfers, en die per gemeente
zijn terug te vinden op
www.Waarstaatjegemeente.nl.
Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

Tot de dood ons scheidt. Dat je hier
anders over kan denken, werd mij
afgelopen vrijdag duidelijk. Ik wandel
tussen Bergen en Egmond. Door de
weilanden kom ik bij een oude schuur
naast een prachtige stolpboerderij.
Idyllisch. Ik word verwelkomd door Bas
van Nieuwburg met een bijzonder initiatief. Ik stap over de drempel en zie een
aantal doodskisten staan. ‘Wat is dit?’,
vraag ik verrast. ‘Boomkisten’, zegt
Bas. ‘Het zijn doodskisten met een
onbewerkte boombast waar de houttekening centraal staat.’ ‘Ik ken je als
kunstenaar. Hoezo die switch naar de
uitvaartbranche?’, vraag ik verbaasd.
‘Het gaat niet om wat je doet maar wat
je drijfveer is’, zegt Bas. ‘Bij mij is dat
de natuur en het verleden zoals ik die
hier beleef. Daar kan je over schilderen
maar ook kisten van maken. Het hout
komt uit de directe omgeving. Beuken,
eiken, berken, kastanjes, noem maar
op.’ ‘Ik maak deze kisten voor onze
mensen’, gaat Bas verder. ‘Daarmee
leg ik een soort duurzame verbinding
tussen de mens en zijn omgeving.’
‘Laatst kwam hier een oude vader met
zijn zonen. De plank met z'n houtnerf
brachten het gesprek onbewust terug
naar vroeger. Dat is niet zo moeilijk
want bomen zijn een beetje zoals ons
leven. Het groeit in de lente, bloeit in de
zomer en in de herfst vangt het storm
en daarna komt de rust.’ Circulariteit zit
Bas blijkbaar in het bloed. Hij eindigt
het gesprek door mij te vertellen dat hij
voor iedere boom die hij afneemt een
nieuwe boom plant. Over alles is nagedacht, denk ik.
Geïnspireerd loop ik terug. Ondernemen met je omgeving als inspiratiebron. Waar kan dat nu beter dan hier in
onze dorpen, achter de duinen in een
eeuwenoud polderlandschap?
Heeft u of heb jij een idee, een initiatief of een verhaal dat onze dorpen
verder brengt? Laat het me weten. Ik
kom graag in contact via participatie@
bergen-nh.nl.
Arend Jan van den Beld
Wethouder participatie (en o.a. erfgoed)

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl
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Agenda’s raad en commissies
Informatie- presentatiebijeenkomst
Digitale bijeenkomst / dinsdag 20 april 2021 om 19.30 uur
Nr. Onderwerp
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
1
Opening door voorzitter Kranenburgh 19.30 uur
2
Woonvisie 19.30-21.00 uur
In de aanloop naar de I/P avond van 20 april heeft op 30 maart jl. een technische sessie over de woonvisie plaatsgevonden. Hier zijn raadsleden door
Kennemer Wonen en de Leygraaf makelaars geïnformeerd over de huidige
stand van zaken op de koop- en huurwoningmarkt. De raadsleden krijgen binnenkort de sheets van de gegeven presentaties.

3

Tijdens de I/P avond ligt de focus op het bepalen van de ontwikkelrichtingen
van de woonvisie. We willen een ambtelijke presentatie over concept uitgangspunten geven. Een deel van de uitgangspunten van de nieuwe woonvisie liggen in beleidsstukken die de afgelopen tijd door college of raad zijn
bekrachtigd, zoals de regionale woningbouwafspraken, prestatieafspraken,
starterslening en de doelgroepenverordening. Daarnaast doen we ambtelijke
conceptvoorstellen over de mogelijke ontwikkelrichtingen van de woonvisie.
Aan de basis hiervan liggen rapportages en de gegeven presentaties tijdens
de technische sessie van 30 maart. Na de presentatie willen we graag de
dialoog aangaan. We willen graag weten hoe de raad over onze uitgangspunten denkt en hebben oor voor de suggesties. Tijdens de avond willen we ook
stilstaan bij de vervolgstappen die genomen gaan worden over de woonvisie.
Sluiting 21.00 uur

Informatie- presentatiebijeenkomst
Digitale bijeenkomst / donderdag 22 april 2021 om 19.30 uur
Nr. Onderwerp
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
1
Opening door voorzitter mw. Alexandra Otto 19.30 uur
2
Raadsgesprek 19.30-20.00 uur
(U kunt zich aanmelden voor het raadsgesprek tot en met maandag
19 april 12.00 uur 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.)
Onderwerpen:
3
Parkeerbeleid 20.00-20.40 uur
Oktober 2018 heeft de raad een motie aangenomen waarin de raad heeft
gevraagd om de nota “gastvrij parkeerbeleid” te actualiseren en daar inwoners en ondernemers bij te betrekken. Inmiddels zijn er bijeenkomsten georganiseerd in de verschillende gemeentelijke kernen waar het parkeerbeleid is
besproken, is er een concept beleidsplan geschreven en worden er bijeenkomsten georganiseerd om het concept beleidsplan aan geïnteresseerden
voor te leggen. De raad wordt tijdens deze informatieavond geinformeerd over
de stand van zaken
4
Op zoek naar geluk toekomst dorpshuizen 20.40-21.20 uur
Op 2 juli 2020 heeft uw raad de nota Op zoek naar geluk 2020-2022 vastgesteld. Op basis van deze nota heeft het college een visie en beleidskader laten
opstellen om de ondersteunings-vragen van de dorpshuizen te kunnen beantwoorden. Het college is voornemens in de kadernota voor De Schulp voor het
jaar 2022 2,4 mln op te nemen als ondersteuningsbijdrage, voor de Hanswijk
voor 2024 1,5 mln en voor De Blinkerd voor 2025 1 mln. De ondersteuningsvraag van De Schulp is onderbouwd met gedegen plan. Voor de twee andere
dorpshuizen zijn het ramingen.
Kern van de zaak
De kern van de zaak is om de raad de gelegenheid te bieden om vragen te
stellen en om de raad de mogelijkheid te geven zich een beeld te vormen
voordat zij in de kadernota een besluit neemt over de visie en het beleidskader
inzake de toekomst van de dorpshuizen én de hiermee samenhangende eenmalige ondersteuning van in totaal 4,9 mln.
5
Sluiting 21.20 uur

Op 5 april waren dhr. J.M. Staadegaard
en mevr. E.A.T. Staadegaard-Bakker uit
Bergen maar liefst 65 jaar gehuwd.
Helaas kon burgemeester Rehwinkel

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

Contact
(072) 888 00 00
06 257 561 60 (whatsapp)
info@bergen-nh.nl

Van harte gefeliciteerd!

Nieuwe campagne senioren en veiligheid
“maak het oplichters niet te makkelijk”
De maand april 2021 is vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgeroepen
tot de maand van senioren & veiligheid.
Onder de slogan ‘Maak het oplichters
niet te makkelijk’ wordt gedurende vier
weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken

bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude
(via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing,
spoofing en online veiligheid.
Meer informatie en waardevolle tips kunt
u vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

TWIJFELT U OVER HET INENTEN VAN UW KIND?

Doe mee met het gratis webinar over inenten
Bijna alle kinderen in Nederland worden
ingeënt, daarom komen infectieziekten nauwelijks meer voor. De meeste ouders zien
de voordelen van inenten, omdat inentingen kunnen voorkomen dat een kind erg
ziek wordt of naar het ziekenhuis moet. Het
Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen tot
en met 14 jaar beschermt tegen 12 ernstige
infectieziekten. De gemeente Castricum
gaat hierover graag met u in gesprek.

Webinar 22 april
Gemeente Castricum organiseert voor alle
belangstellenden een (gratis) webinar op
donderdag 22 april om 19.30 uur. U kunt
dan uw vragen stellen of uw twijfels bespreken met een ervaren arts infectieziektebestrijding (Fred Slijkerman). Dit webinar gaat
alleen over de inentingen bij kinderen t/m 14
jaar, volgens het Rijksvaccinatieprogramma.
Aanmelden of meer info?
www.castricum.nl/inenten

MET AMBASSADEUR VERKEERSVEILIGHEID WETHOUDER ERIK BEKKERING

Grootschalige MONO-campagne in Noord-Holland
Tien miljoen Nederlanders hebben een
smartphone. De helft daarvan gebruikt
deze ook onderweg. Dit zorgt jaarlijks
voor tientallen doden en honderden
gewonden. De provincie Noord-Holland
zet een grootschalige campagne in om
meer ongevallen te voorkomen: bussen
met de MONO-campagneboodschap rijden door de gehele provincie. De provincie streeft namelijk een landelijke ambitie
van nul verkeersslachtoffer in 2050 na.
Niet omdat elk ongeluk voorkomen kan
worden, maar omdat elk slachtoffer er
één teveel is.
 MONO RIJDEN

MONO staat letterlijk voor één of alleen. In
de campagne staat het voor met één ding
bezig zijn: als je rijdt, houd je je aandacht
op één ding en dat is het verkeer. MONO is

Wethouder Erik Bekkering (gemeente Bergen).
Daarachter: gedeputeerde Jeroen Olthof (provincie Noord-Holland).
Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

geen bezoek brengen door de coronamaatregelen.
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ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding
van appjes of social media posts. Zodat
mensen hun ogen op de weg houden en
niet op hun scherm. Het lezen en schrijven
van berichtjes op je smartphone, vergroot
het risico op een ongeval minstens 25 keer.
Mensen kunnen zichzelf beschermen tegen
deze verleiding, door te zorgen dat er geen
notificaties binnenkomen, door de telefoon
op stil of offline te zetten.
 A MBASSADEURS
VERKEERSVEILIGHEID

In elke regio van de provincie werkt een
ambassadeur verkeersveiligheid om een
bijdrage te leveren aan de landelijke ambitie van nul slachtoffers in 2050. Het gaat
om vijf ambassadeurs; wethouders van
een gemeente uit elke regio. Voor de regio
Alkmaar is dat wethouder Erik Bekkering
(gemeente Bergen). Daarnaast is Jeroen
Olthof ambassadeur verkeersveiligheid
voor de gehele provincie. Als gedeputeerde
zet hij zich onder andere in voor mobiliteit
en bereikbaarheid, waar verkeersveiligheid onder valt. De rol van de ambassadeurs is om veilig verkeer op de politieke,
maatschappelijke en bestuurlijke agenda
te plaatsen. Door het meer bespreekbaar
te maken en er acties aan te koppelen,
hopen zij het aantal ongevallen terug te
brengen. Afleiding in het verkeer, waar de
MONO-campagne zich op richt, is een aandachtspunt in alle regio’s.

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl
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Verslag van de gemeenteraadsvergadering van 8 april 2021
G
 EMEENTERAAD KIEST VOOR
ALDI-LOCATIE BERGERWEG

De gemeenteraad wil dat de Aldi supermarkt verhuist naar een nieuw te bouwen
pand aan de Bergerweg 125 in Bergen.
Hier is ook ruimte voor 14 appartementen
en 24 woningen. Het besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan volgt
na afronding van een onderzoek naar
alternatieve locaties voor de supermarkt.
De onderzoekers achtten dertien van
de zestien locaties niet geschikt en het
gemeentebestuur loopt ook niet warm
voor de overige drie locaties. Dit vanwege het gebrekkige draagvlak en de
verwachte verkeerstoename aldaar. De
provincie is niet blij met de 'Scholtenlocatie' aan de rand van het dorp, omdat het
zou gaan om ‘buitenstedelijk gebied’. In
dat geval mag er niet zomaar gebouwd
worden. De provincie ziet de supermarkt
als een weidewinkel en dat is in strijd met
de provinciale richtlijnen. Daarentegen
ligt volgens de gemeente de Aldi-locatie
binnen bestaand stedelijk gebied. Ook is
er al stedelijke bebouwing in de vorm van
een horecagroothandel. De VVD-fractie
liet tijdens de vergadering nog weten dat
het gebied, 'nu met asfalt, loodsen en een
huis’, er niet slechter op wordt. GroenLinks stemde voor, maar heeft kritiek op,
volgens de fractie, gebrekkige communicatie richting bewonersorganisaties
en inwoners. Behoorlijk Bestuur Bergen
en Gemeentebelangen stemden tegen.
Behoorlijk Bestuur Bergen vreest dat de
provincie komt met een ‘reactieve aanwijzing’ gevolgd door een gang naar de
Raad van Staten. Dit kan voorkomen dat
het plan tot uitvoering komt. Volgens de
fractie kost dat tienduizenden euro's extra
terwijl het nu al in de papieren is gelopen. Gemeentebelangen noemt het uit
den boze om in het open buitengebied te
bouwen en meent dat belanghebbenden
onvoldoende mogelijkheden hadden om
over alternatieve locaties te oordelen. Volgens wethouder Klaas Valkering kwam alle
informatie wat laat binnen. Daarom was
het op zo’n korte termijn de enige optie
om inwoners per e-mail om hun mening
te vragen. Valkering gaat alsnog met de
inwoners over het gevoerde proces in
gesprek.
N
 IEUWE BELEIDSNOTA KUNST EN
CULTUUR

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan
de nieuwe beleidsnota voor kunst en
cultuur 2021-2026. Deze kwam mede tot
stand na een evaluatie en vervolgens door
input (cultuurvisie) van het Cultureel Bergens Platform en inwoners. De gemeente
wil de specifieke culturele identiteit van de
dorpskernen behouden en beter zichtbaar
maken. Een tweede doel is dat kunst in
de gemeente gemaakt blijft worden en
om creativiteit, innovatie en talentontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur
te stimuleren en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld door
kunst- en cultuuronderwijs en een blijBezoek
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vende samenwerking met de bibliotheek
en cultuurcoaches. Ook hoort daarbij subsidieverlening aan professionals die zich
op cultureel en kunstzinnig vlak inzetten
binnen verenigingen. Bergen wil verder de
mogelijkheden en behoeften onderzoeken
om professionele en amateurkunstenaars
bij elkaar te brengen in ontmoetingsplaatsen. De kwartiermaker gaat zich samen
met maatschappelijke en culturele organisaties inzetten voor het concreet maken
van kunst- en cultuurprojecten.
D66, CDA en VVD benadrukten in een
unaniem gesteunde motie nog eens het
belang te komen tot een zo breed mogelijk
aanbod van kunst, cultuur en cultuurhistorie in zoveel mogelijk locaties in de hele
gemeente. In de motie staat verder dat
het college de gemeenteraad ieder halfjaar
moet informeren over de voortgang en
de resultaten, een evaluatie volgt halverwege 2023. Het plan kreeg veel bijval in
de gemeenteraad. Volgens PvdA is het
onjuist om teveel te kijken wat kunst en
cultuur financieel oplevert, omdat het gaat
om het welbevinden van mensen. GroenLinks ziet een digitaal platform voor mensen uit alle kunstdisciplines als wenselijk.
Wethouder Antoine Tromp, die de raadsfracties bedankte voor hun betrokkenheid,
wil die mogelijkheid onderzoeken, evenals
het aanschrijven van fondsen. Daarnaast
wil GroenLinks laten onderzoeken of het
mogelijk is om onafhankelijke kunstenaars
een renteloze lening aan te bieden. Tromp
reageert hierop niet afwijzend maar hij wil
waken dat dit raakt aan inkomensondersteuning.
M
 EER GELD VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST VAN MUSEUM KRANENBURGH

Museum Kranenburgh krijgt eenmalig ruim
anderhalf miljoen euro voor het toekomstbestendig maken van het museum. Dit is
onder andere geld voor een nieuw depot
in de Boekelermeer in Alkmaar en het
klimatologisch op orde brengen van het
depot aan de Berkenlaan. Verder krijgt het
museum eenmalig 447.000 euro subsidie
voor collectiebeheer, het ontwikkelen van
een museale tuin en verhuis- en transitiekosten in de aanloop van het nieuwe
depot. Daarnaast gaat iemand twee jaar
lang fondsen werven. Verder krijgt Kranenburgh jaarlijks 130.000 euro extra subsidie
en gaat de gemeente een eerder gegeven
lening van 350.000 euro kwijtschelden. De
gemeenteraad bestempelt het museum als
een belangrijke culturele speler met een
regionale en nationale uitstraling, goed
voor inwoners, toeristen en ondernemers.
Extra geld is nu nodig omdat een goed
depot ontbreekt. Verder zou een te forse
lening zijn afgesloten, is de subsidie niet
geïndexeerd en kan het museum beperkt
zelf geld in het laatje brengen. Behoorlijk
Bestuur Bergen stemde als enige fractie
tegen het voorstel. De fractie wil eerst na
de zomer bekijken of de begroting met
deze investeringen sluitend kan worden.
Dit om keuzes te kunnen maken.
Contact
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De twee depots stonden ter discussie. Op
verzoek van KIES Lokaal, CDA, PvdA en
VVD (amendement) is het nieuwe depot
straks niet alleen bedoeld voor kunstcollecties in beheer en/of in eigendom
van Kranenburgh maar ook voor andere
kunst- cultuur- en/of ergoedinstellingen
in de (gehele) gemeente Bergen. VVD,
D66 en CDA vroegen in een motie om
nog voor de zomer te onderzoeken wat
de mogelijke consequenties zijn van het
niet aanhouden van het depot in Bergen.
Volgens hen zou het gebruik van twee
depots leiden tot extra kosten. Ook zou
het gebruik van een gebouw de veiligheid
bevorderen. De gemeenteraad besluit hierover als de onderzoeksresultaten op tafel
liggen. PvdA, Behoorlijk Bestuur Bergen
en Gemeentebelangen stemden tegen. Tot
slot: volgens GroenLinks hebben inwoners
moeite met de depotkosten en willen zij
graag kort en in eenvoudige taal kunnen
lezen over de onderbouwing van de locatiekeuze. Dit zegde wethouder Antoine
Tromp toe.
S
 NEL MAATWERK VOOR
ONDERNEMERS MET GROTE
CORONA-PROBLEMEN

Niet alle ondernemers kunnen aanspraak
maken op (of hebben voldoende baat bij)
coronasteun terwijl zij wel 'in financieel
'zwaar weer' verkeren door de coronamaatregelen. De gemeenteraad wil daarom
een luisterend oor bieden en er mede
voor zorgen dat er passende maatregelen
komen, zo liet Meis de Jongh (VVD) weten;
zij sprak namens de gehele gemeenteraad.
De raadsfracties vragen het college de
moeilijkheden van individuele ondernemers
te inventariseren en waar mogelijk met
buurgemeentes oplossingen te zoeken.
Ook wil de gemeenteraad geluid maken
richting pers en de landelijke overheid. De
vraag aan het college is een brandbrief
te sturen aan Den Haag. Wethouder Erik
Bekkering wil de verhalen ophalen en adequaat acteren door maatwerk te bieden.
Het college heeft contact met ondernemersverenigingen uit alle dorpskernen over
wat het gemeentebestuur kan en moet
doen. Via het ondernemers steunloket is
er contact met de getroffen ondernemers.
Bekkering: “We staan voor, naast en achter
hen. We willen de steunmaatregelen ook
toetsen aan de hand van rechtvaardigheid." De wethouder laat verder weten
dat achttien gemeenten in Noord-Holland
Noord een bestuurlijke lobbycampagne
starten en een brandbrief sturen aan Den
Haag.
G
 EMEENTELIJKE GRONDEN EN PANDEN
VOOR WONINGBOUW EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

De gemeenteraad wil weten welke
gemeentelijke gronden en panden geschikt
zijn voor woningbouw en voor gebruik van
maatschappelijke organisaties. Het college
komt na het zomerreces met een lijst van
kansrijke en kansarme locaties en laat
weten welke kansen er zijn. GroenLinks,
Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

VVD, KIES Lokaal en Behoorlijk Bestuur
Bergen stelden dit in een unaniem aanvaarde motie voor. Wethouder Valkering
wil het oppakken. Hij praat hierover al met
woningstichting Kennemer Wonen die zelf
ook panden bezit. Het doel is dit samen op
te pakken.
 I S ER VOLDOENDE CAPACITEIT VOOR
RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER?

Hoeveel capaciteit is beschikbaar om
in Bergen ambtenaren aan het werk te
hebben voor ruimtelijke ordening en verkeer? Heeft de gemeente op dit moment
de ambtelijke capaciteit beschikbaar
waarop de gemeente minimaal recht
heeft? Hierop moet het college voor 15
mei antwoord geven, stellen CDA, VVD en
Behoorlijk Bestuur Bergen in een motie.
Het aantal vergunningaanvragen is hoog
en de dienstverlening aan inwoners en
het oppakken van projecten leiden tot
vertraging. Extern juridisch advies blijven
inhuren is vanwege het kostenplaatje geen
structurele oplossing. Wethouder Valkering
wil graag zien waar knelpunten vandaan
komen en draagvlak voor de motie creëren. GroenLinks stemde tegen. De fractie
wil het onderwerp op 14 april bespreken
tijdens een BUCH-brede (raadsbrede)
informatieavond.
K
 RITIEK OP COMMUNICATIE
WETHOUDER VALKERING

Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur
Bergen vinden dat wethouder Valkering
tekort schoot in zijn informatievoorziening
over de beoogde nieuwe Aldi-locatie.
Valkering zou de inwoners en de gemeenteraad over diverse onderwerpen pas
op het laatste moment informeren en de
gemeenteraad soms zelf te laat. Ook zou
de relatie met de provincie op scherp
staan. Dit belemmert de controlerende
taak van de gemeenteraad, vinden de twee
fracties. Zij kwamen aanvankelijk met een
‘motie van afkeuring’. Vervolgens deelden
de andere fracties de kritiek op de wethouder niet, zij vinden de aantijging niet
terecht of minder verwijtbaar. Wel noemen
ze verbetering van communicatie in het
algemeen belangrijk. Gemeentebelangen
en Behoorlijk Bestuur Bergen dienden de
motie uiteindelijk niet in.
 B ENOEMING EN AFWEZIGHEID

Jan Snijder is benoemd tot raadslid van
de D66-fractie. Hij legde de belofte af.
Snijder vervangt Marcel Halff. Afwezig
waren Kees van Leijen (VVD), Froukje
Krijtenburg (GroenLinks) en Ron Karels
(KIES Lokaal).
 M EER WETEN?

U kunt de stukken lezen en de gemeenteraadsvergadering terugluisteren via
www.bergen-nh.nl > Raad en College >
Gemeenteraad > Vergaderingen > 8 april
2021.
Tekst Evert Visser/ EJV Mediaproducties
op verzoek van Griffie gemeente Bergen

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl

Gemeentenieuws
vrijdag 16 april 2021

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Adres

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Adres
Omschrijving

Omschrijving

Filarskiweg 14 in Bergen (NH)

het vergroten van de woning, datum ontvangst
30 maart 2021 (WABO2100717)
Jacob Kalffweg 10 in Bergen
het verbouwen van een winkelpand met woninaan Zee
gen tot twee woningen, datum ontvangst 31 maart
2021 (WABO2100721)
Komlaan 25 in Bergen (NH)
het bouwen van een berging en carport, datum ontvangst 1 april 2021 (WABO2100727)
Meidoornweg 26 in Schoorl
het kappen van een eik, datum ontvangst 2 april
2021 (WABO2100736)
Nassaulaan 3 in Bergen (NH)
het bouwen van een woning, datum ontvangst
30 maart 2021 (WABO2100714)
Oude Bergerweg 2 in Bergen
het bouwen van 26 zorgappartementen, datum ont(NH)
vangst 6 april 2021 (WABO2100753)
Prins Bernhardlaan 11 in
het veranderen van de woning (voorgevel), datum
Bergen (NH),
ontvangst 2 april 2021 (WABO2100734)
Russenweg 7 in Bergen (NH)
het plaatsen van een camperport, datum ontvangst
6 april 2021 (WABO2100750)
Stationsstraat 11 in Bergen
het vergroten van de winkel, datum ontvangst
(NH)
5 april 2021 (WABO2100746)
Voorstraat 139A in Egmond
het veranderen van woning (nieuwe kozijnen),
Aan Zee
datum ontvangst 3 april 2021 (WABO2100737)
Voorweg 68 in Schoorl
het kappen van een berk, datum ontvangst 4 april
2021 (WABO2100742)
Weg naar de Bleek 10 in
het plaatsen van een zichtspiegel, datum ontvangst
Egmond aan den Hoef
4 april 2021 (WABO2100744)
Wilhelminastraat 4 in Egmond
het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst
Aan Zee
30 maart 2021 (WABO2100716)
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.

Plein 27 in Bergen (NH)
Wilhelminalaan 9 in Bergen
(NH)

het plaatsen van een rolluik, verzenddatum
15 maart 2021 (WABO2002435)
het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum
16 maart 2021 (WABO2100191)

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

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Adres
Omschrijving
Buerweg 48a (kadastraal
het bouwen van een woning met garage
perceel sectie F, nr. 547) in
(WABO1900555)
Bergen (NH)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 19 april 2021 zes weken ter inzage.
Een belanghebbende kan binnen zes weken na 19 april 2021 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer
informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verwijderen fiets
Het college heeft het voornemen om op grond van Artikel 5:12 4 b in de Algemene
plaatselijke verordening van de gemeente Bergen om op 7 mei 2021 op de Heereweg
321 Z in Groet te verwijderen: Een damesfiets van het merk Giant.
Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen ten laste van de eigenaar komen.
Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 10:00 bellen met team Handhaving via 072 – 88 80 000.
Verwijderen aanhangers

Verleend
Adres

Omschrijving

Kloosterlaan 21A in Bergen
(NH)
Natteweg 41 in Bergen (NH)

Noordlaan 22 in Bergen (NH)
Oudtburghweg 1 in Bergen
(NH)

Strand Bergen aan Zee 13 in
Bergen aan Zee (Parkweg 37)
Strand Bergen aan Zee 2 in
Bergen aan Zee
Winkelmanplantsoen 20 in
Egmond Aan Zee

het kappen van een eik, verzenddatum 1 april 2021
(WABO2100639)
verbouw van een appartement naar een personeelsfaciliteit voor de fysiotherapiepraktijk, verzenddatum 31 maart 2021 (WABO2002667)
het vergroten van de woning, verzenddatum
30 maart 2021 (WABO2100129)
het plaatsen van een tijdelijke JOP (Jongeren
OntmoetingsPlek) container voor een periode
van maximaal 2 jaar, verzenddatum 6 april 2021
(WABO2100332)
het tijdelijk plaatsen van een strandpaviljoen, verzenddatum 30 maart 2021 (WABO2002649)
het (tijdelijk) plaatsen van een opslagruimte, verzenddatum 30 maart 2021 (WABO2100379)
het veranderen van de woning, verzenddatum
6 april 2021 (WABO2100321)

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

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Adres
Omschrijving

Het college heeft het voornemen om op grond van Artikel 5:6 in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Bergen om op 23 april 2021 op de Watertorenweg te
Egmond aan Zee te verwijderen: 2 losse aanhangers.
Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen ten laste van de eigenaar komen.
Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 10:00 bellen met team Handhaving via 072 – 88 80 000.
Verwijderen fietsen
Het college heeft het voornemen om op grond van Artikel 5:12 – 4 B in de Algemene
plaatselijke verordening van de gemeente Bergen om op 29 april 2021 op het Plein te
Bergen 4 fietsen te verwijderen:
• Herenfiets zwart met lekke banden.
• Damesfiets zwart met een verroeste ketting.
• Herenfiets donkerblauw, merk MGI met lekke band en een verroeste ketting.
• Herenfiets grijs, merk Gebria twee lekke banden, krom stuur en een verroeste
ketting.
Aankondiging Activiteitenbesluit milieubeheer
•	Firma Mulder, Hargerweg 10 in Schoorl, het toepassen van een ander type huisvestingssysteem;
•	VOF Lansbergen, Hoeverweg 8 in Egmond aan den Hoef, het uitbreiden van het agrarisch bedrijf met de opslag van mest in een mestzak (maximale inhoud 600 m³);
•	Aldi supermarkt, Bergerweg 125, in Bergen, het oprichten van een supermarkt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst NHN via telefoonnummer 088-1021300.

Tjipke Visserweg 8 in Bergen
het plaatsen van een tijdelijke zorgunit, verzendda(NH)
tum 9 maart 2021 (WABO2100510)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

Contact
(072) 888 00 00
06 257 561 60 (whatsapp)
info@bergen-nh.nl

Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl

Ondernemers vertel je verhaal
vrijdag 16 april 2021

RECHTMATIG#RECHTVAARDIG
Bent u of ben jij een ondernemer en val je
tussen wal & schip bij de NOW & TVL regeling
meld je dan aan en deel je verhaal.
De noodkreet op social media en in het NH
Dagblad van Bergens ondernemers echtpaar
van LadyPapa “Hoe moeten wij ooit € 500.000,terugbetalen” heeft een enorme golf van
reacties en bijval van dorpsgenoten, lotgenoten,
medeondernemers uit het hele land, het college
en ook de voltallige gemeenteraad van de
gemeente Bergen teweeg gebracht.
Ondernemers vragen niet om hulp, ze regelen
het zelf. Totdat ze door de bomen het bos niet
meer zien. Door deze noodkreet van Ramona
en Marcel van LadyPapa durven nu ook andere
ondernemers zich te melden.

Marcel Hansen & Ramona
Nijssen, eigenaren van
LadyPapa in Bergen

Beste ondernemer,
Ben je van mening dat je ONTERECHT geen recht hebt op een bijdrage NOW en|of
TVL? Heb je moeite het hoofd boven water te houden maar vind je het lastig om
hierover te spreken? Je bent niet de enige. Weet dat we er zijn om naar je verhaal
te luisteren en te kijken waar en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.
Met de voorzitters van de ondernemersverenigingen van Bergen, Egmond, Schoorl
en de voorzitter van Koninklijke Horeca BES werken we nauw samen om de
situaties van ondernemers te inventariseren. Samen gaan we de verhalen van onze
ondernemers die het water aan de lippen staat verzamelen. En roepen hiermee
ondernemers op die bij de NOW (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid)
en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) tussen wal en schip vallen om dat
verhaal te delen.
Als de verhalen van meer ondernemers bekend zijn kunnen we een heldere
analyse maken en onze pijlen richten op de Rijksoverheid. Dat willen we samen
doen met alle gemeenten in NHN, het Ontwikkelbedrijf NHN, Economisch
Forum Holland boven Amsterdam en de Provincie Noord Holland. Met een
brief naar Den Haag pleiten we om te luisteren naar de roep van gemeenten,
brancheverenigingen en belangenorganisaties die nu steeds luider in de media
te horen is. Een dringend verzoek om maatwerk te leveren zodat óók deze
ondernemers in aanmerking komen voor de subsidieregelingen NOW & TVL.
Op weg naar weer vertrouwen op een overheid die zegt ‘wij doen dit samen’.
Zoals mevrouw De Jongh, tijdens de raadsvergadering van 8 april, haar betoog
namens de voltallige gemeenteraad afsloot: “Het gaat ons ontzettend aan het
hart om jullie zo in moeilijkheden te zien. Wij als raad horen jullie. Waar wij kunnen
gaan wij er wat aan doen. Natuurlijk door een luisterend oor te hebben voor de
ondernemers en de gezinnen. Wij als gehele raad steken de ondernemers een heel
groot hart onder de riem. Wij zullen van ons laten horen”.
Hierbij de oproep; is jouw situatie relevant om te delen,
neem dan contact met ons op!

Tom Pedroli, voorzitter van
Vereniging Ondernemend
Bergen

Het is ook niet
makkelijk gemaakt.
Er is een generiek
formulier dat
ondernemers
moeten invullen
waar de standaardvragen vaak
leiden tot een standaardafwijzing.
Daarna volgt een mogelijkheid tot een
bezwaarprocedure, maar dat weet
niet iedereen. De overheid en wij als
ondernemersvereniging hebben ook de
taak om de regelgeving beter uit te leggen.
Als ondernemersvereniging vragen wij
ondernemers om zich te melden bij ons.
Wij helpen ze verder. www.vobergen.nl

Mike Bosman, voorzitter
Horeca Nederland BES
en algemeen directeur
blooming

Met ondernemende groet,
Erik Bekkering, wethouder Economische Zaken
Arend Jan van den Beld, wethouder Financiën en Participatie (Bergen NH)
Marcel Hansen: Wij komen niet in aanmerking
voor de regelingen van de overheid omdat Lady
Papa geen referentie-omzet kan laten zien.
Wij begonnen namelijk vlak voordat corona
losbarstte. We hebben veel verbouwd en veel
eigen geld geïnvesteerd. Van de overheid moest
ik mijn personeel houden, maar nu zit ik met de
schulden. Veel ondernemers gaan kopje onder.
Niemand durft ervoor uit te komen, maar ik ken
collega’s die hun huis hebben moeten verkopen.
Ik heb nu de omvang van mijn schulden naar
buiten gebracht en mijn post op LinkedIn
daarover is al 200.000 keer bekeken. We moeten
de bestuurders in Den Haag duidelijk maken hoe
ondernemers er werkelijk aan toe zijn.

Arend Jan van den Beld,
wethouder gemeente Bergen
Niets doen is geen
optie! Dat was mijn
eerste reactie toen ik
het verhaal van Ramona
en Marcel hoorde, nadat
ze mij hadden gemaild.
Bovenaan de mail stond
NOODKREET.

Ook als je geen
lid bent onze
ondernemersvereniging voel je
vrij om je toch te
melden als jij ook
het gevoel hebt dat
het water je aan de
lippen staat. ovjeb2018@gmail.com

Waar kun je
je verhaal doen?
Bij alle ondernemersverenigingen
binnen onze gemeente, ook als je
geen lid bent.
En ook bij de gemeente Bergen.
Je kunt je verhaal per mail sturen naar
de collega’s van economische zaken.
Joan Algra joanalgra@debuch.nl
Marcel Arens marcelarens@debuch.nl

wordt vervolgd.......

Sandy Dekker, voorzitter van de
BIZ in Egmond aan Zee

Er zijn veel ondernemers die technisch failliet zijn. Hulde
natuurlijk dat de steunmaatregelen er zijn, maar het
manco lijkt toch dat er geen maatwerk mogelijk is. Er
wordt bijvoorbeeld met seizoenswerk geen rekening
gehouden. En dat is voor veel ondernemers in Egmond aan Zee heel belangrijk.
Als jouw referentiemaand november is, een maand met extreem lage omzet, dan
krijg je ook weinig steun in de maanden waarin je het wél nodig hebt.
www.bizegmondaanzee.nl/contact

Op mijn vraag of ik
iets kon betekenen
antwoorde Ramona
‘Misschien kunnen we
Den Haag samen wakker schudden?’ En dat
gaan we doen. Samen met heel veel andere
gemeenten in Noord Holland Noord, met de
bestuurders van het Ontwikkelingsbedrijf
NHN, het Economisch Forum Holland boven
Amsterdam en de Provincie Noord Holland.

Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Theo van Velzen, voorzitter
Ondernemersvereniging
Egmond Binnen

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

Pelle Nijdam, voorzitter van
Ondernemersvereniging Duindorp Schoorl

Ondernemers zijn onzekerheid gewend, maar dit soort onzekerheid wens je niemand
toe. Je hebt er totaal geen invloed op. Er zijn natuurlijk vergoedingen vanuit de
overheid maar dat is lang niet altijd voldoende. Het is een tegemoetkoming in de
kosten maar veel bedrijven worden enorm teruggeworpen in de omzet. En dat is
het brood op de plank. Het is geweldig dat gemeente laat zien dat ze er is voor de
ondernemers. Die krijgen nu het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

Contact
(072) 888 00 00
06 257 561 60 (whatsapp)
info@bergen-nh.nl

Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

Er zijn inmiddels toch al behoorlijk wat
collega’s omgevallen. Elke week krijg ik
dat soort berichten door. Soms is er een
doorstart. Het is kommer en kwel. Wij als
blooming hebben het ook knap lastig. Ik
denk dat de horeca geen onderdeel is
van het probleem maar onderdeel van
een oplossing. Wij reguleren de stroming
van mensen. We weten op welke kamer
je zit en aan welke tafel je eet. We kunnen
ook eventueel een sneltest afnemen bij
binnenkomst.

Erik Bekkering, wethouder
gemeente Bergen
Rechtmatig#rechtvaardig
Tussen alle regels
zien sommigen door
de bomen het bos
niet meer, anderen
vallen volgens de
wet tussen wal en
schip. Het college
van de gemeente
Bergen NH wil meer
maatwerk en vooral
een balans tussen
rechtmatigheid
en rechtvaardigheid. Als wethouder
Economische Zaken roep ik onze
ondernemers op hun verhaal te delen.
“En dat kan best moeilijk zijn.”

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl

