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NIEUWE BURGEMEESTER LARS VOSKUIL GEÏNSTALLEERD

‘Bergen is mijn droomgemeente’
“Mijn lijstje was kort. Bovenaan stond
Bergen. Met een uitroepteken!” Dat zei
Lars Voskuil, de nieuwe burgemeester van Bergen NH, bij zijn installatie
woensdagavond 8 september in de
Ruïnekerk. Hij werd officieel beëdigd
door Arthur van Dijk, Commissaris van
de Koning. Kinderburgemeester Thomas Meereboer hing de ambtsketen bij
hem om en overhandigde de voorzittershamer van de gemeenteraad.
“De vraag die ik mij als uw burgemeester steeds zal stellen is: “Wat betekent
het voor de inwoners van de gemeente
Bergen en wat kan ik voor de inwoners
betekenen? Want dat is waar voor mij het
openbaar bestuur om draait: de inwoners.”
 VERSCHEIDENHEID

“Toen ik jaren geleden voor het eerst
met mijn vriendje Mark op het strand in
Hargen zat, ik zal een jaar of 13-14 zijn
geweest, was ik er zeker nog niet mee
bezig om hier op een dag uw burgemeester te mogen worden. Het is wel in
die tijd dat mijn liefde voor deze regio is
ontstaan. Voor de weergaloze natuur. Voor
het strand met de steeds veranderende
zee, prachtig bij mooi weer zoals wij vandaag hadden, maar misschien nog wel

De wandelende wethouder

Tiny Houses in Schoorl:
Het is even passen en meten

mooier als de lucht zich vermengt met de
kleur van de golven in een oneindig aantal
tinten grijs. En voor de verscheidenheid
aan dorpen en buurtschappen die samen
onze gemeente vormen. De diversiteit
en de eigenheid binnen onze gemeente
is groot, en dat maakt het alleen maar
mooier, zoals diversiteit de wereld meestal
mooier maakt.”
 KERSVERSE INWONER

“Met gepaste trots zeg ik ‘onze’
gemeente, niet alleen omdat ik hier sta
als uw kersverse Burgemeester, maar
ook omdat ik sinds 1 september formeel
inwoner ben en samen met mijn echtgenote Priska hier niet ver vandaan in
Schoorl woon. Dat is natuurlijk praktisch
en bovendien voldoe ik daarmee aan het
wettelijke woonplaatsvereiste. Maar wat
veel belangrijker is, is dat wij hiermee
samen zo snel mogelijk echt deel kunnen
gaan uitmaken van de Bergense samenleving.”
“Voor mij stond vast dat ik alleen ergens
burgemeester wilde zijn, waar ik echt een
connectie mee had, en waar bovendien
ook echt iets te doen moest zijn… Mijn
lijstje was kort. Bovenaan stond Bergen.
Met een uitroepteken! Met recht mijn
droomgemeente. Zoals Walt Disney zei:

Nieuwe burgemeester is zojuist officieel
beëdigd door de Commissaris van de
Koning, Arthur van Dijk
Al onze dromen kunnen uitkomen, als we
de moed hebben ze na te jagen. En nu sta
ik hier.”
 KENNISMAKEN MET ALLE INWONERS

“De wens om snel nader kennis te maken
geldt niet alleen de hier aanwezigen, maar
wat mij betreft juist ook alle inwoners. Ik
ga mijn best doen overal te zijn waar ik u
kan ontmoeten. Bij activiteiten, jubilea, of
gewoon op straat in een van de dorpen
of buurtschappen. Ik probeer overal te
komen en dan hopelijk zo veel mogelijk
op de fiets, dat praat toch makkelijker.
Schiet mij vooral aan en mocht u vinden
dat ik iets of iemand over het hoofd zie,
laat het mij weten.”

Muzepenning voor Frits David Zeiler
De officiële opening van de Monumentendagen vanmiddag in het Huys
Egmont kreeg een bijzonder karakter; Frits David Zeiler uit Bergen werd
tijdens die gelegenheid verrast met de
Muzepenning van de gemeente Bergen. Burgemeester Lars Voskuil reikte
de onderscheiding uit.
Voor de opening was Frits David Zeiler
gevraagd om een korte inleiding op de
nieuwe brochure van de Monumentendagen te geven en het boekwerkje te over-

handigen aan wethouder Arend Jan van
den Beld. De Bergense historicus heeft
daarvoor de teksten geschreven.
De heer Zeiler wist niet dat de burgemeester hem vervolgens zou verrassen
met de Muzepenning. Deze gemeentelijke onderscheiding is in de jaren vijftig
ingesteld om personen, die een bijzondere inzet hebben gedaan voor kunst
en cultuur in de gemeente Bergen, te
eren. De penning is aan Frits David Zeiler
toegekend omdat hij zich langdurig heeft

ingezet voor de lokale geschiedenis en
het behoud van erfgoed in de gemeente.
 CANON VAN BERGEN EN EGMOND

Beste inwoners van de gemeente Bergen,
Met veel warmte denk ik terug aan de
1,5 jaar dat ik uw burgemeester mocht
zijn. Hartelijk dank zeg ik voor de vele
warme woorden, in de afgelopen weken
uitgesproken of aan me geschreven.
Ook een bijzonder afscheid dragen wij
nu mee in ons hart.
Hopelijk tot ziens!
Peter Rehwinkel
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Hij schreef meerdere artikelen en boeken
over de geschiedenis en monumenten
in Bergen en Bergen aan Zee, maar later
ook van Egmond, zoals het boek ‘Bergen,
dorp vol monumenten’ (1975), de Canon
van Bergen (2015) en de Canon van
Egmond (2019). Voor de kroniek van de
Historische Vereniging Bergen schreef hij
28 artikelen en voor veel tentoonstellingen
van het museum Het Sterkenhuis schreef
hij de catalogi. Daarnaast was hij jarenlang actief voor het gemeentemuseum
Het Sterkenhuis (1976-1990, 2000-2018)
en de Stichting Historisch Egmond en
zette hij zich in voor het monumentenbeleid.
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We hebben het afgelopen jaar opdracht
van de gemeenteraad gekregen om 11
Tiny Houses te realiseren in Schoorl.
“Jij bent de initiatiefnemer. Waarom
duurt het zo lang?” Ik stel de vraag
aan Monique van Orden, voorzitter van
stichting Tiny House Nederland, schrijfster van verschillende Tiny House boeken en inwoonster van onze gemeente.
Monique zegt: “Het idee lijkt simpel.
Kleine huisjes neerzetten. Alleen is onze
regelgeving gemaakt op traditionele
huizen. Dat betekent dat je voor de wetgever in niemandsland terecht komt. We
zijn te groot voor een servet en te klein
voor het tafellaken. Dat is een uitdaging.
Gelukkig heeft jullie raad in een motie
opdracht gegeven voor maatwerk.
Daarom gaan we nu stap voor stap
vooruit. We verwachten de komende
tijd te versnellen, ook omdat de provincie nu meedoet. Oftewel, het is gewoon
even wennen”.
Monique legt de bal terug en vraagt:
“Hoe zie jij de toekomst van Tiny Houses?’ Ik antwoord: “Het past bij onze
dorpen. De huisjes hebben een kleine
ecologische voetprint, gaan dus makkelijk samen met onze natuur en zijn
snel te realiseren. En wat mij vooral
aanspreekt is dat het een vernieuwing
is. Het is meer dan een huis. Het is een
andere woon- en leefstijl. Zoiets geeft
meer diversiteit in ons woningaanbod”.
Monique vult me aan en zegt: “Het
is het begin van een nieuwe tijd”. De
klimaatverandering en de woningnood
vragen om andere invalshoeken. “Ik
citeer wel eens Oprah Winfrey”, zegt
Monique. “Vertel!” roep ik als laatste.
Monique antwoordt: “De grootste ontdekking aller tijden is dat een mens zijn
toekomst kan veranderen door alleen
maar zijn houding te veranderen”.
Hebt u een idee, inzicht of iets anders
dat ons en onze dorpen verder brengt?
Mail gerust naar: participatie@
bergen-nh.nl. Ik kom graag in contact
voor een wandeling of anders.
Arend Jan van den Beld
Wethouder (o.a. inwonersparticipatie,
burgerinitiatieven, vastgoed en grondbeleid)
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op onze website:
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Collecte

Agenda’s raad en commissies

Prinses Beatrix Spierfonds
collecteert van 12 t/m 18
september.

Algemene raadscommissie (Sessie A)
Raadzaal De Blinkerd (Schoorl) / donderdag 23 september om 19.30 uur
Nr. Onderwerp
1
Opening door voorzitter mw. Ineke Braak-van Kasteel 19.30 uur
2
Voorstel betreft het vaststellen gewijzigde Bestemmingsplan
Heereweg 198 Schoorl 19.30-20.00 uur
3
Voorstel betreft het vaststellen Bestemmingsplan Zeeweg 31 Bergen aan Zee
(Monsmarem) 20.00-20.30 uur
4
Voorstel betreft het vaststellen Bestemmingsplan Watertorenweg 14 Egmond
aan Zee 20.30-21.00 uur
5
Voorstel betreft het vaststellen van het Herstel bestemmingsplan 2021
21.00-21.30 uur
6
Voorstel betreft het vaststellen Bestemmingsplan Zomerdijkje 13a Egmond
aan den Hoef 21.30-22.00 uur
7
Voorstel betreft het vaststellen Bestemmingsplan Herenweg 45 Bergen
22.00-22.30 uur
Sluiting streeftijd 22.30 uur

Algemene raadscommissie (Sessie B)
Commissiezaal De Blinkerd (Schoorl) / donderdag 23 september om 19.30 uur
Nr. Onderwerp
1
Opening door voorzitter Sjaak Swart 19.30 uur
2
Vragenhalfuur 19.30-20.00 uur
3
Overige onderwerpen 20.00-20.15 uur
a. Toezeggingenlijst van de algemene raadscommissie
b. Mededelingen/rondvraag
4
Voorstel betreft het kennisnemen van de 1e voortgangsrapportage GR BUCH
20.15-20.30 uur
5
Voorstel betreft het vaststellen van de verordening gemeentelijke onderscheidingen jeugdlintje 20.30-20.50 uur
6
Voorstel betreft het instemmen met de langetermijnfinanciering energiebedrijf
Alliander 20.50-21.05 uur
7
Voorstel betreft het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling GGD Hollands Noorden 21.05-21.35 uur
8
Voorstel betreft het vaststellen overkoepelend kader jeugdhulp Regio Alkmaar
en de regionale visie op ambulante jeugdhulp Regio Alkmaar 21.35-22.05 uur
9
Voorstel betreft het vaststellen ‘Transformatievisie Jeugdzorg Plus’ vanaf 2023
22.05-22.35 uur
Sluiting streeftijd 22.35 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
Indienen technische vragen: technische vragen kunnen per mail via de griffie worden
ingediend vóór donderdag 12.00 voorafgaand aan de vergadering

GEZAMENLIJKE AANPAK OM INWONERS MET PLEZIER TE
LATEN SPORTEN EN BEWEGEN

Gemeente en sportraad tekenen
overeenkomst

Gemeente Bergen en de sportraad BES
(Bergen- Egmond-Schoorl) willen graag
dat zoveel mogelijk inwoners met
plezier kunnen sporten en bewegen.
Hiervoor is een gezamenlijke aanpak
nodig. Daarom tekenden wethouder
Antoine Tromp en de voorzitter van de
sportraad, Marten Nijdam, op donderdag 9 september een overeenkomst
waarin deze gezamenlijk aanpak is
vastgelegd.

De sportraad is in 2006 ontstaan vanuit
een burgerinitiatief. Het doel is om sport
en bewegen in de gemeente Bergen aan
te moedigen. Wethouder Tromp geeft aan
trots te zijn op deze samenwerking: ‘Door
deze nieuwe overeenkomst, waarin taken
scherper staan beschreven kan er beter
invulling worden gegeven aan een aanpak
op het gebied van sport en bewegen voor
langere tijd.’

Kom erbij, eet mee
In de week tegen de Eenzaamheid, van 30 september tot 7 oktober zetten we het
verbinden centraal. Yvonne Ruiter en Marleen van der Vliet van Welzijn Bergen willen
met kleine groepjes mensen gaan koken en eten. Want samen eten verbindt. Eet
u vaak alleen en heeft u behoefte aan gezelschap, meldt u zich dan aan om in een
groepje mee te eten. Als u het leuk vindt om voor of met een klein groepje mensen te
koken kunt u zich ook aanmelden. De maaltijden kunnen bij iemand thuis plaatsvinden of op een locatie buiten de deur. Yvonne en Marleen denken graag met u mee.
AANMELDEN KAN TOT 29 SEPTEMBER, DAGELIJKS VAN 9.00 TOT
12.00 UUR VIA TELEFOONNUMMER 072 5095267 OF PER MAIL VIA
CONTACT@WELZIJNBERGEN.NL.
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Verslag van de gemeenteraadsvergadering van 8 september 2021
De gemeenteraad installeerde woensdagavond 8 september Lars Voskuil, de
nieuwe burgemeester van de gemeente
Bergen. Hij is de opvolger van waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel die
in Bergen anderhalf jaar lang werkte als
burgervader. De feestelijke installatie vond
plaats in de Ruïnekerk in Bergen tijdens
een zogenoemde ‘speciale raadsvergadering’. Hierbij genoten de aanwezigen ook
van pianomuziek, gespeeld door Hans
Boorsma.
Naast Lars Voskuil en zijn gezinsleden, de
gemeenteraadsleden en het college van
burgemeester en wethouders waren bijvoorbeeld present Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning van de provincie
Noord-Holland, en plaatsvervangend
kabinetschef Sabine de Kroon. Ook de
burgemeesters van de BUCH-gemeenten
en andere burgemeesters uit de regio en
kinderburgemeester Thomas Meereboer
waren vertegenwoordigd, evenals enkele
ambtenaren van de gemeente Bergen.
GroenLinks fractievoorzitter Solita Groen-Bruschke, plaatsvervangend voorzitter
van deze vergadering, liet weten dat het
aantal aanwezigen beperkt was vanwege
de coronamaatregelen. “Maar gelukkig
kijken vrienden, collega’s, familieleden en
burgercommissieleden die er niet bij kunnen zijn mee via de live stream.” Ze heette
ook hen van harte welkom. Groen-Bruschke bekrachtigde het besluit tot ontheffen van de waarnemend burgemeester
Peter Rehwinkel en het Koninklijke besluit
tot het benoemen van Lars Voskuil tot
burgemeester van de gemeente Bergen
per 8 september. Ze sprak later die avond
over de procedure die voorafgaat aan de
keuze van de burgemeester en benadrukte dat de gemeenteraad unaniem
akkoord ging met het advies van de vertrouwenscommissie om tot deze benoeming over te gaan.
De plaatsvervangend voorzitter meent
dat Voskuil gaat werken in de mooiste
gemeente van Nederland. Daarbij verwees ze naar de prachtige natuur, de
verschillende kernen en de rijke geschiedenis. “Er zijn hier zoveel verhalen te
vertellen dat het een feest is om hier
inwoners te ontmoeten.” Daarna overhandigde ze Voskuil een boek over Bergen,
geschreven door de Bergense historicus
Frits David Zeiler. Solita Groen-Bruschke
wenste Lars Voskuil namens de gemeenteraad veel succes toe. “We kijken uit
naar de samenwerking.”
 COMMISSARIS VAN DE KONING EN
KINDERBURGEMEESTER

Arthur van Dijk, Commissaris van de
Koning van de provincie Noord-Holland,
beëdigde Voskuil als nieuwe burgemeester. De burgemeester legde de eed en de
belofte af en kreeg daarna applaus van
de aanwezigen die de beëdiging, zoals
dat hoort, staand gadesloegen. Vervol-
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voor de jeugd en is een mediator. “Ook
dat laatste is een uitstekende ervaring
om in te zetten tijdens zijn burgemeesterschap in Bergen”, benadrukte Tromp.
Daarna gaf de wethouder op komische
wijze een beeld van hemzelf en zijn collega-wethouders.
 BURGEMEESTER

Natuurlijk nam ook de nieuwe burgemeester het woord. Hij benadrukte dat hij
wil werken voor alle inwoners. "De vraag
die ik als burgemeester steeds zal stellen
is: wat betekent het voor de inwoners
van de gemeente Bergen en wat kan ik
voor de inwoners betekenen? Dat is waar
voor mij het openbaar bestuur om draait:
inwoners.” Hij ziet het herwinnen van het
vertrouwen van de inwoners als belangrijkste opdracht.
gens overhandigde Van Dijk de nieuwe
burgemeester een bos bloemen. Later die
avond hing kinderburgemeester Thomas
Meereboer de ambtsketen om de nek van
de nieuwe burgemeester en gaf hij hem
de voorzittershamer. “Ik hoop dat alles
goed komt in de jaren dat je hier bent en
dat je mooie en goede plannen bedenkt
voor een mooie gemeente”, sprak Thomas tot de burgemeester. Een bijzonder
moment met een applaus als blijk van
waardering.
De Commissaris van de Koning noemde
eigenschappen waaraan de burgemeester moet voldoen; hij citeerde daarmee uit
de profielschets die de vertrouwenscommissie gebruikte bij de voordracht van de
nieuwe burgemeester.
Hierin staat onder andere dat de nieuwe
burgemeester na een ongemakkelijke
bestuurlijke periode in de gemeente Bergen moet werken aan het vertrouwen in
de gemeente. Van Dijk: “Werken aan vertrouwen is een gezamenlijke opgave.”
Daarbij is het belangrijk goed te schakelen tussen de dorpskernen en bevolkingsgroepen en serieus werk te maken van
burgerparticipatie. Zo moet de burgemeester iemand zijn die de gemeenteraad, het college van B&W en de samenleving verbindt en bijdraagt aan het
wederzijdse respect en vertrouwen in de
gemeente als instituut. Ook inwoners hadden overigens invloed op de inhoud van
deze profielschets. Uit de toespraak van
Van Dijk klonk vertrouwen. De Commissaris van de Koning verwees onder andere
naar de bestuurlijke kwaliteiten van Voskuil en zijn werk als mediator waarbij zijn
verbindende kwaliteiten belangrijk zijn.
Ook zijn rol als voorzitter van de werkgroep Participatie binnen de Provincie
Noord-Holland noemde hij relevant. “Dat
heb je niet voor niks gedaan, dat past
jou.” “Ervaring die van pas komt bij het
leveren van een constructieve bijdrage
aan bijvoorbeeld de bestuurscultuur van
Bergen.” Van Dijk wenste de burgemees-
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ter veel succes toe. Ook richtte hij zijn
woord op de voormalige (waarnemend)
burgemeester Peter Rehwinkel. “Dank
Peter, je hebt je werk op een voortreffelijke wijze gedaan.”
 BURGEMEESTER UITGEEST

Burgemeester Sebastiaan Nieuwland van
de gemeente Uitgeest sprak namens de
BUCH gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Hij noemt Voskuil een
betrokken bestuurder die de menselijke
maat heeft en weet te behouden. Nieuwland verwacht dat de nieuwe burgemeester “als bekwaam en betrokken bestuurder” kan werken aan het verbeteren van
het vertrouwen. “Dat is een van je sterkste
kanten: je wekt vertrouwen, je geeft vertrouwen en je bouwt aan vertrouwen, zelfs
als dat vertrouwen onder druk staat”. Zijn
tip aan de nieuwe burgemeester is: "Loop
met de inwoners mee. Stel veel vragen,
doe wat je zegt, zeg wat je doet en boven
alles: blijf wie je bent.” Hij benadrukte verder het belang van een goede bestuurlijke
samenwerking binnen de BUCH-gemeenten, ofwel schouder aan schouder optrekken voor inwoners, ondernemers en organisaties. Sebastiaan Nieuwland ziet uit
naar de samenwerking met Lars Voskuil
(‘We staan te poppelen om met jou aan
het werk te gaan") en wenste hem succes
toe. Daarna overhandigde Nieuwland hem
een Uitgeester stol (spitsbrood) die hij
omdoopte tot ‘burgemeestersbrood”.
 WETHOUDER

Wethouder Antoine Tromp heette de
nieuwe burgemeester namens het college
van B&W welkom. Hij gaf een beeld van
Lars Voskuil aan de hand van verhalen die
hij te horen kreeg. “Ik heb even rondgebeld.” Zo is Voskuil een efficiënte voorzitter en zorgt hij altijd voor een beloning
in de vorm van kroketten. Hij is attent:
hij geeft elk jaar een rode roos. Verder
houdt Voskuil van muziek van Jacques
Brel en zeilen en gaat hij op de fiets naar
het gemeentehuis. Hij heeft ook aandacht
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Dat kan volgens hem door "het verleden achter ons te laten door een nieuwe
bestuurscultuur te omarmen". Hij ziet
die taak als ‘makkelijker gezegd dan
gedaan”. In dit kader complimenteerde
hij de gemeenteraad en het college van
B&W. “Ik vind het knap dat u de uitdaging
niet alleen onderkend heeft, maar ook
al grote stappen heeft gezet op de weg
naar herstel van vertrouwen, naar meer
openheid, meer echte betrokkenheid en
participatie van onze inwoners.” Volgens
de burgemeester is de vraag daarbij
steeds: is dit in het belang van onze
inwoners en hoe kunnen zij hier beter bij
worden betrokken? Volgens Voskuil “kost
dit tijd en moeite, maar uiteindelijk komen
we er”. Lars Voskuil roemt de prachtige
natuur, de diversiteit, verscheidenheid aan
dorpen en de eigenheid van de gemeente
Bergen. Hij is overduidelijk blij met Bergen. “Voor mij stond vast dat ik alleen
ergens burgemeester wilde zijn waar ik
echt een connectie mee had, en waar
bovendien ook echt iets te doen moest
zijn. Mijn lijstje was kort. Bovenaan stond
Bergen. Met een uitroepteken! Met recht
mijn droomgemeente. Zoals Walt Disney
zei: al onze dromen kunnen uitkomen, als
we de moed hebben ze na te jagen. En
nu sta ik hier.” De burgemeester woont
inmiddels in Schoorl en hoopt zo snel
mogelijk echt deel uit te maken van de
Bergense samenleving. “Ik ga mijn best
doen overal te zijn waar ik u kan ontmoeten. En dan hopelijk op de fiets, dat praat
toch makkelijker. Schiet mij vooral aan en
mocht u vinden dat ik iets of iemand over
het hoofd zie, laat het mij weten.”
 MEER WETEN?

U kunt de gemeenteraadsvergadering
bekijken op www.bergen-nh.nl > Raad en
College > Gemeenteraad > Vergaderingen
> 8 september 2021.
Tekst Evert Visser/ EJV Mediaproducties
op verzoek van Griffie Gemeente Bergen
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres
Buerweg 3 in Bergen (NH)

Omschrijving
het kappen van twee coniferen, datum ontvangst
2 september 2021 (WABO2101740)
Cornelis Kooijmanlaan 17 in
het kappen van een beuk, datum ontvangst
Bergen (NH)
1 september 2021 (WABO2101730)
Herenweg 232 in Egmond aan het gebruiken van een te verbouwen schuur als
den Hoef
recreatiewoning, datum ontvangst 7 september
2021 (WABO2101767)
Heereweg 78 in Schoorl
het kappen van een zilverberk, datum ontvangst
1 september 2021 (WABO2101731)
Hogeweg 6Z in
het bouwen van een woning, datum ontvangst 31
Egmond-Binnen
augustus 2021 (WABO2101728)
Idenslaan (sectie B 1764, 1756 het kappen van 10 zwarte elzen en herplanten van
en 1765) in Schoorl)
10 zomereiken, datum ontvangst 3 september
2021 (WABO2101746)
Kapelweidtje 6 in Bergen (NH)
het vervangen en vergroten van de kap en het
isoleren van de bestaande buitengevel, datum ontvangst 3 september 2021 (WABO2101755)
Leek 14 in Bergen (NH)
het verbouwen van de woning, datum ontvangst
6 september 2021 (WABO2101771)
Mooyeveld 2 131 in
het vergroten van de recreatiewoning, datum ontEgmond-Binnen
vangst 2 september 2021 (WABO2101745)
Prinsesselaan 5 B in Bergen
het vergroten van de bestaande dakkapel, datum
(NH)
ontvangst 3 september 2021 (WABO2101750)
Prinsesselaan 14 in Bergen
het bouwen van een schuur, datum ontvangst
(NH)
2 september 2021 (WABO2101744)
Saenehof 1 in Bergen (NH)
het kappen van een boom, datum ontvangst
1 september 2021 (WABO2101732)
Van Reenenpark 8 in Bergen
het kappen van een zomereik, datum ontvangst
(NH)
6 september 2021 (WABO2101759)
Zuiderstraat 39 in Egmond
het verbouwen van de woning, datum ontvangst
Aan Zee
7 september 2021 (WABO2101768)
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
Kievitslaan naast 17 (perceel
B2725) in Bergen (NH)
Marijkelaan 1 in Bergen (NH)
Mezenlaantje 7 in Bergen (NH)
Omloop 35, huisje 19 in
Schoorl
Oude Bergerweg 13 in Bergen
(NH)
Slotweg 11 in Egmond aan
den Hoef

Omschrijving
het tijdelijk plaatsen van een stacaravan, verzenddatum 1 september 2021 (WABO2101309)
het vergroten van de woning, verzenddatum
6 september 2021 (WABO2101588)
het bouwen van een tuinhuis, verzenddatum
3 september 2021 (WABO2101061)
het plaatsen van een dakkapel op de recreatiewoning, verzenddatum 2 september 2021
(WABO2100932)
het vergroten van de woning, verzenddatum
7 september 2021 (WABO2101253)
het vernieuwen van twee ramen, verzenddatum
31 augustus 2021 (WABO2100955)

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

Weigeringen
Adres
Bakkerstraat 1A in Egmond
aan Zee

Omschrijving
het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken
van het pand voor recreatieve doeleinden, verzenddatum 1 september 2021 (WABO2101394)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Adres
Boulevard Ir de Vassy 34 in
Egmond Aan Zee
Buerweg 36 in Bergen (NH)

Omschrijving
het bouwen van een berging, verzenddatum 6 september 2021 (WABO2101491)
het bouwen van een carport, verzenddatum
7 september 2021 (WABO2101300)
Dorpsstraat 34 in Bergen (NH)
het wijzigen van de gevelbekleding, verzenddatum
1 september 2021 (WABO2100830)
Heereweg 306 in Schoorl
het aanleggen van een uitrit, verzenddatum
6 september 2021 (WABO2101466)
Rijksweg 1 in Schoorl
het bouwen van een loods, verzenddatum
2 september 2021 (WABO2101458)
Sint Adelbertusweg 38c (ten
het bouwen van de rechter woning van een
oosten van nummer 42) in
twee onder een kap woning (tegenover AdelberEgmond-Binnen
tusweg 25), verzenddatum 1 september 2021
(WABO2101425)
Sint Adelbertusweg 38d (ten
het bouwen van de linker woning van een twee
oosten van nummer 42) in
onder een kap woning (tegenover AdelberEgmond-Binnen
tusweg 25), verzenddatum 1 september 2021
(WABO2101424)
Voorstraat (tussen 52 en 54) in het bouwen van een woning, verzenddatum
Egmond aan Zee
7 september 2021 (WABO2101479)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen
Adres
Omschrijving
Prins Hendrikstraat in Egmond verleende evenementenvergunning Prinshendrik
aan Zee
Kinderfeest op zaterdag 25 september 2021, verzenddatum 6 september 2021 (APV2100547)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

OPROEP GEMEENTE BERGEN
Heeft u problemen door de toeslagenaffaire?
Meldt u zich bij de gemeente en wij helpen u.
In de gemeente Bergen zijn mensen betrokken geraakt bij de toeslagenaffaire Kinderopvang. Bent u hierdoor in de problemen gekomen en heeft u geen brief van de
gemeente ontvangen voor hulp? Meldt u zich dan eerst bij De Belastingdienst via
services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel en dan bij ons. Wij kunnen u ook helpen
met de aanmelding bij de belasting.
ONZE SPECIALISTEN KIJKEN HOE ZE U KUNNEN HELPEN MET:

-

Wonen en huisvesting | Zorg | Inkomen en werk | Gezin en opvoeding.
Het uitzoeken wat uw schuld is.
Uitstel van betalingen (waar mogelijk).
Kwijtschelding van uw schulden bij de gemeente, onder voorwaarden.

CONTACT OPNEMEN MET GEMEENTE BERGEN

Maak telefonisch een afspraak via 072 888 0000 (kies optie 1) of mail naar h
ersteloperatie@bergen-nh.nl.
Blijf niet zitten met uw vragen. We zoeken samen een oplossing.

Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

Contact
(072) 888 00 00
06 138 551 59 (whatsapp)
info@bergen-nh.nl

Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl

