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Nieuwe reddingsboot voor
reddingsbrigade Egmond

Vijf vrijwilligers van KNRM-station
in Egmond aan Zee voor hulp naar Limburg
Weggespoelde auto’s, verwoeste huizen en een reeks evacuaties; de overstromingen in Limburg zorgden voor extreem gevaarlijke situaties. Daarom reisden
vijf vrijwilligers van het KNRM-station in Egmond aan Zee donderdag 15 juli in
terreinvoertuigen af naar de zuidelijke provincie. Een korte reconstructie.

schetst hoe het verliep: “Onze jongens
vertrokken 15 juli om 14.30 uur vanuit
IJmuiden naar IJsselstein voor een briefing, waarna zij rond 20.00 uur in terreinvoertuigen naar Maastricht afreisden.”
Eenmaal aangekomen in de hoofdstad
van Limburg konden de vijf reddingsmedewerkers, Sanne Röpke, Peter van
Westen, Alex Biesboer, Monique Eijben
en Martijn Visser, zich opmaken voor een
lange nacht. “Uiteindelijk werden er om
02.45 uur nog drie van onze vrijwilligers
gevraagd zich te melden in Meersen.
 WEER NAAR HUIS

Normaal gesproken voeren de reddingsmedewerkers van het KNRM-station in de
kustplaats acties uit op zee, bijvoorbeeld
wanneer een kotter zijn weg terug naar
huis niet meer kan vervolgen. En hoewel zij met regelmaat in aparte situaties

Werk in uitvoering

terechtkomen, was de melding op donderdag 15 juli wel heel bijzonder.
 EEN LANGE NACHT

Henk Biesbroek, woordvoerder van
het KNRM-station in Egmond aan Zee,

Bij deze bezoekers spinnen we als
inwoners en gemeente ook garen. Het is
werkgelegenheid voor velen; voor winkeliers, hotels, horeca, koks, barkeepers,
schoonmakers, kassières en voor de
jeugd met een zomerbaantje. Voor
de gemeente betekent inkomsten uit
toeristenbelasting en parkeerheffingen
een welkome bijdrage aan de begroting
welke mede ingezet wordt voor het op
een hoog niveau houden van diverse
voorzieningen.

Hier moeten we over nadenken. Want
we willen én een gastvrije gemeente zijn
maar ook de balans vinden naar prettig
en veilig wonen met passende keuzes
voor de inrichting van de buitenruimte.
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Egmondse Jill Holterman
naar de Olympische Spelen

De balans zoeken tussen wonen en toerisme
moeten we onze gasten niet actiever
ontmoedigen met de auto te komen?
Kunnen we de busverbinding verbeteren? Maar gaan de (dag) toeristen dan
ook echt de auto uit en de bus in? Of
moeten we transferia aan de randen van
de kernen bouwen? Of meer parkeergarages in het centrum? Of moeten we
parkeren gewoon heel duur maken met
parkeertarieven à 7,50 euro per uur zoals
in Amsterdam.

Die toestroom aan auto’s levert best wel
flinke uitdagingen op: waar laten we die
auto’s? Je zou je ook kunnen afvragen:

Open avonden
De open avonden in het KNRM Maritiem Centrum Egmond in de maanden juli en augustus gaan niet door
in verband met corona. Ook zijn er
deze zomer geen rondleidingen in de
vuurtoren van Speijk.

WETHOUDER ERIK BEKKERING PRAAT BIJ

We wonen misschien wel in de mooiste gemeente van Nederland. Nu ik dit
schrijf, bedenk ik: laat dat ‘misschien’
maar weg; de gemeente Bergen ís de
mooiste gemeente van Nederland.
Dat is de reden dat wij er zo graag
wonen, maar ook dat onze gemeente
heel populair is bij veel (dag) toeristen
die genieten van de natuur, het brede
aanbod kunst en cultuur en onze
gastvrijheid.

We moeten helaas constateren dat veruit
de meeste van de (dag)toeristen met de
auto komen, want behalve de buurtbus
is er geen regelmatig openbaar vervoersaanbod.

Het sein dat hun dienst erop zat en ze
weer huiswaarts konden keren kwam
rond 03.30 uur. Omdat de hulpverlening
als snel werd afgeschaald, hebben we
weinig kunnen doen.” De KNRM-leden
kijken toch positief terug op hun verblijf in
Limburg. Reddingswerker Peter van Westen: “Beter teveel mensen dan te weinig.
Als er iets was gebeurd, bijvoorbeeld een
dijkdoorbraak, dan had de organisatie
genoeg mensen gehad om te helpen. En
daar gaat het om.”

De Egmondse reddingsbrigade kijkt
uit naar de nieuwe reddingsboot die
dit jaar nog gebouwd wordt in Hoorn.
De nieuwe en grotere ‘Van Wijk klasse’
vervangt de huidige ‘Adriaan Hendrik’
(zie foto). De vervanging hangt samen
met een vervangingsplan van de hele
KNRM-reddingsvloot tussen nu en
2035. Meer informatie over de vloten
en de reddingsbrigade kunt u vinden
op www.knrm.nl

Dus het feit blijft: die auto’s moeten
ergens kunnen parkeren. In de transferia
aan de randen van de kernen zie ik als
portefeuillehouder op termijn dé oplossing. Het waarmaken daarvan is alleen
makkelijker gezegd dan gedaan…
Er loopt momenteel wel onderzoek naar
de mogelijkheden om dit uiteindelijk te
kunnen uitvoeren.
Een actueel voorbeeld is de parkeerdruk
rond Il Primo/Duinvermaak (de Duinweg) in de kern Bergen. (Dag)toeristen
die gingen wandelen of mountainbiken
parkeerden tot een paar jaar geleden
vooral ook de auto’s in de straten erom-
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heen. Maar na 2016 is het bermparkeren daar onmogelijk gemaakt omdat we
de bermen tijdens een renovatie hebben voorzien van een verhoogde band.
Zo bleef het groen in de wijk bewaard
wat een belangrijke keuze was van de
omwonenden.
De verdwenen bermparkeerplaatsen zijn
tot nu toe nog niet gecompenseerd.
Het is het afgelopen corona-jaar eigenlijk
alleen nog maar drukker geworden in dit
populaire gebied en daarom heeft het
college recent besloten om alsnog de
parkeerplaatsen te compenseren aan de
Duinweg, wat tot reacties van inwoners
en diverse raadsfracties heeft geleid.
In september staat het nieuwe parkeerbeleid op de agenda van de commissie
en gemeenteraad. Het college staat dan
uitgebreid stil bij de inhoudelijke beantwoording van alle vragen.
Dit najaar is het moment om verder
met elkaar in gesprek te gaan over hoe
de beste balans tussen
de ruimte voor veilig en
prettig wonen en gastvrij
recreëren behouden kan
blijven en welke keuzes voor de buitenruimte
gemaakt kunnen worden.
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De Egmondse langeafstandsloopster Jill Holterman gaat zaterdag 7
augustus (00.00 uur Nederlandse tijd)
van start op de Olympische Spelen in
Japan. Jill doet mee op het onderdeel
marathon. Het gemeentebestuur is
natuurlijk heel trots dat de Egmondse
op de Olymische Spelen in actie komt.
Egmondse vlag
Wethouder Klaas Valkering ging
zaterdag 24 juli bij Jill langs om haar
namens het gemeentebestuur van
Bergen veel succes te wensen. En een
cadeau te geven: een Egmondse vlag,
zodat ze in het verre Japan iets heeft
om aan thuis te denken. ‘Jill liep haar
eerste marathon pas in december vorig
jaar. Dat ze nu als op de Spelen staat is
een enorme prestatie. Met haar hopen
we op een mooi resultaat en we blijven
haar natuurlijk ook na deze wedstrijd
volgen als ze zich in alle rust voorbereidt op Parijs 2024’, aldus wethouder
Valkering
Sponsors
Anders dan bij veel andere grote
sporters hebben marathonlopers
als Jill geen grote sponsors. Ze kan
ieders hulp in de vorm van een donatie daarom goed gebruiken. Voor meer
informatie daarover, kijk op haar website jillholterman.nl
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres
Sint Adelbertusweg (ten
oosten van nummer 42) in
Egmond-Binnen
Sint Adelbertusweg (ten
oosten van nummer 42) in
Egmond-Binnen
Boulevard Ir de Vassy 34 in
Egmond Aan Zee
Fazantenlaan 7 in Bergen aan
Zee
Heereweg 192 in Schoorl

Omschrijving
het bouwen van de linker woning van een twee
onder een kap woning (tegenover Adelbertusweg
25), datum ontvangst 5 juli 2021 (WABO2101424)
het bouwen van de rechter woning van een twee
onder een kap woning (tegenover Adelbertusweg
25), datum ontvangst 5 juli 2021 (WABO2101425)
het bouwen van een berging, datum ontvangst
14 juli 2021 (WABO2101491)
het vergroten van de woning, datum ontvangst
20 juli 2021 (WABO2101522)
het bouwen van een woning, datum ontvangst
15 juli 2021 (WABO2101495)
Hoeverweg 8A in Egmond aan het wijzigen van de bestemming agrarisch in
den Hoef
woonbestemming, datum ontvangst 14 juli 2021
(WABO2101486)
het omzetten van de bestemming agrarisch in
Hoeverweg 5 in Egmond aan
woondoeleinden, datum ontvangst 16 juli 2021
den Hoef
(WABO2101511)
Kolk (achter 1) in Bergen
het kappen van een kastanje, datum ontvangst 20
juli 2021 (WABO2101521)
Komlaan 21 S in Bergen (NH)
het bouwen van een woning, datum ontvangst
16 juli 2021 (WABO2101504)
Parkweg 125 in Bergen aan
het vervangen van de serre en wijzigen van verZee
gunde nieuw te plaatsen kozijnen, datum ontvangst 16 juli 2021 (WABO2101512)
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.

Verleend
Adres

Omschrijving

Achter Dawson-Nes 18 in
Bergen (NH)
Achterweg 3 in Bergen (NH)

het kappen van een berk, verzenddatum 15 juli
2021 (WABO2101422)
het inkorten van bovenste deel van een kastanjeboom, verzenddatum 20 juli 2021 (WABO2101399)
Bosrandweg 1 in Schoorl
het kappen van drie abelen en één blauwe ceder,
verzenddatum 15 juli 2021 (WABO2101278)
Colnotweg 8 in Bergen (NH)
het kappen van een lindeboom, verzenddatum
15 juli 2021 (WABO2101266)
Duinweg 121 in Schoorl
het vergroten van de woning, verzenddatum 16 juli
2021 (WABO2101158)
Egmonderstraatweg 74 in
het kappen van een esdoorn, verzenddatum 15 juli
Egmond aan den Hoef
2021 (WABO2101354)
Hallstein-Nes 3 in Bergen (NH) het kappen van een berk, verzenddatum 15 juli
2021 (WABO2101421)
Hoeverweg 3 C in Egmond
het uitbreiden van de camping naar 25 kampeeraan den Hoef
plaatsen voor een periode van 5 jaar, verzenddatum 15 juli 2021 (WABO2100989)
Loop (op het speelveld voor
het kappen van een wilg, verzenddatum 15 juli
31) in Bergen
2021 (WABO2101423)
Nesdijk 119 in Bergen (NH)
het kappen van een wilg, verzenddatum 15 juli
2021 (WABO2101384)
Omloop 9 in Schoorl
het veranderen van de recreatieve voorziening,
verzenddatum 15 juli 2021 (WABO2100244)
Voorstraat 141 in Egmond aan het plaatsen van handelsreclame, verzenddatum
Zee
16 juli 2021 (WABO2101014)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Van het
besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen
Adres
Breelaan (tegenover) 132 in
Bergen (NH)

Verlengen behandeltermijn
Adres
Buerweg 16 in Bergen (NH)

Omschrijving
het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum
16 juli 2021 (WABO2101118)
Karel de Grotelaan 82 in
het veranderen van de woning (plaatsen dakraam),
Bergen (NH)
verzenddatum 19 juli 2021 (WABO2101124)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen
Adres
Omschrijving
Fietspad langs Hondsbosche
11 kofferbakmarkten Wrakhout, verzenddatum
Zeewering Schoorl
15 juli 2021 (APV2100154)
Pompplein 11 in Egmond Aan
verleende alcoholwetvergunning, exploitatie en terZee
rasvergunning Brass Kaatje, verzenddatum 16 juli
2021 (HORECA210023)
Wilhelminalaan 11 in Bergen
verleende alcoholwetvergunning en terras en
(NH)
exploitatievergunning hotel Zee Bergen B.V.,
verzenddatum 20 juli 2021 (HORECA210001)
Voorstraat, Eymaplein, PompBraderie Egmond aan Zee 2021 op elke woensplein in Egmond aan Zee
dag in de periode van woensdag 21 juli tot en met
woensdag 29 september 2021, verzenddatum
16 juli 2021 (APV2100111)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Vastgesteld bestemmingsplan Supermarkten
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 juli 2021 het bestemmingsplan
Supermarkten in Bergen gewijzigd heeft vastgesteld.
Inhoud bestemmingsplan
Met het voorliggende bestemmingsplan worden supermarkten binnen de geldende
detailhandelsbestemmingen uitgesloten, daar waar ze op basis van het nieuwe beleid
niet gewenst zijn.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan zijn met ingang van 2 augustus
2021 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder
planID NL.IMRO.0373.BPSupermarkten-B001. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter
inzage in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, Alkmaar.
Wilt u de besluiten fysiek inzien? Dit kan alleen op afspraak. Wij vragen u contact op
te nemen via telefoonnummer 072 – 888 0000 of via e-mail: thomasvanderzande@
debuch.nl. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn de openingstijden van
het gemeentehuis beperkt.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van
de gemeente Bergen (NH), tel. 072 – 888 0000 of via e-mail: thomasvanderzande@
debuch.nl.
Besluit omgevingsvergunning, Vennewatersweg 29
Het college van Bergen maakt bekend dat een vergunning is verleend voor het realiseren van een Bed & Breakfast op het adres Vennewatersweg 29 A in Egmond-Binnen
met artikel 2.12, lid 1 onder a sub 3 Wabo. Het besluit ligt met ingang van vrijdag 31 juli
zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Bergen. Tijdens deze zes weken kunnen belanghebbende beroep indienen bij de rechtbank van Noord-Holland. U kunt uw
beroep online indienen via het loket rechtspraak.
U kunt ook per post beroep indienen bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank
Noord-Holland. Het adres is: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Omschrijving
het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken
van een kiosk voor MTB verhuur, verzenddatum
14 juli 2021 (WABO2100834)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Een beroepschrift moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht aan een aantal
eisen voldoen.
• U voegt een kopie van het besluit toe waartegen u beroep wilt indienen.
• U legt uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
• U vermeldt de datum, uw naam en uw adres op het beroepschrift.
• U ondertekent het beroepschrift
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