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Veel meer plastic ingezameld 
sinds PMD-container
Sinds de komst van de container voor 
plastic, metaal en drinkpakken (PMD) 
in januari, is de hoeveelheid ingeza-
meld PMD-afval spectaculair toegeno-
men. En wordt er veel minder restafval 
aangeboden. Wethouder Bekkering is 
inwoners dankbaar voor hun inzet: “Dit 
is een prachtig resultaat en een com-
pliment aan onze inwoners. Dat plastic 
was anders allemaal meegegaan in de 
verbrandingsoven. Nu kan het gerecy-
cled worden en wordt er veel minder 
afval verbrand. Winst voor iedereen!”

Gemak van een container bij huis
Dit blijkt uit de cijfers over het eerste 
kwartaal verstrekt door HVC. Zij houden 
nauwkeurig bij hoeveel er van welk type 
afval binnenkomt. In de gemeente Bergen 
werd de afgelopen maanden 212 ton 
PMD ingezameld: dat is tweeënhalf keer 
zoveel ten opzichte van vorig jaar, toen 
inwoners nog geen PMD-container bij 
huis hadden. Bekkering: “Het gemak van 
een rolcontainer bij huis zorgt er voor dat 

mensen meer en beter afval scheiden.”  
Tegelijkertijd is de hoeveelheid restafval 
met 27% afgenomen ten opzichte van 
hetzelfde kwartaal vorig jaar.

 MINDER RESTAFVAL IS MINDER 

KOSTEN

Door het apart inzamelen van PMD, GFT, 
glas, textiel en papier blijft er veel min-
der restafval over. Dat is beter voor het 
milieu en zorgt ervoor dat de kosten voor 
afval niet onnodig hoog worden. Want 
juist het verbranden van al dat restafval 
kost steeds meer. Dus hoe beter we ons 
afval scheiden, hoe minder hoog de kos-
ten oplopen. Vanaf 2024 gaan inwoners 
betalen per keer dat zij hun container met 
restafval aanbieden. Daarom is het extra 
belangrijk om nu alvast een goede start te 
maken met afval scheiden.

 RETOUR

Inwoners die de PMD-container echt 
niet willen houden, kunnen de contai-
ner inleveren. Dit kan door voor 1 juni 

Sinds dit voorjaar loopt er in de 
gemeente Bergen, Heiloo en Castricum 
weer een aantrekkelijke zonnepanele-
nactie. Een collectief van vakkundige, 
regionale installateurs biedt inwoners 
de mogelijkheid om zonnepanelen te 
laten installeren tegen een gunstige 
prijs. Tot nu toe hebben 1.500 inwoners 
van deze drie gemeenten zich aange-
meld om geheel vrijblijvend de woning 
te laten bekijken door een adviseur. 
Gemeente Bergen steunt deze actie in 
samenwerking met Duurzaam Bouw-
loket. 

“Wij willen onze inwoners graag verder 
helpen bij de overstap naar een duurzame 
energievoorziening,” aldus wethouder Erik 
Bekkering. “Daarbij geven zonnepanelen 
flinke besparingen op de energiekosten. 
Wist u dat de inwoners die gebruik maken 
van de zonnepanelenactie gemiddeld  
€ 700,- aan energiekosten per jaar bespa-
ren?” Schrijf u geheel vrijblijvend in via 
www.duurzaambouwloket.nl/bch-actie. 
De inkoopactie loopt tot 30 juni 2022.

 WEBINARS TERUGKIJKEN

Vorige maand zijn enkele digitale infor-
matieavonden gehouden over deze actie. 
Daar hadden ruim 450 inwoners zich voor 
aangemeld. Hebt u deze gemist? U kunt 
het webinar nog terug kijken via de actie-
pagina.

 COLLECTIEVE INKOOP = SCHERPE 

PRIJS

U kunt vrijblijvend en gratis één van de 
specialisten langs laten komen voor een 
vakkundig advies. Zij maken vervolgens 
voor u een aanbod op maat. Omdat het 
om een collectieve inkoopactie gaat, 
kunnen de installateurs een zeer gunstige 
prijs bieden. Als u gebruik maakt van dit 
aanbod, hebben particulieren ook het 
voordeel dat de btw kan worden terug-
gevraagd bij de Belastingdienst. Binnen 
deze actie kan dit voor deelnemers gratis 
worden verzorgd door een administratie-
kantoor. 

 MEER INFORMATIE OVER DE ACTIE

Heeft u vragen over de actie, neem dan 
contact op met ons energieloket Duur-
zaam Bouwloket via 072 - 743 39 56, of 
info@duurzaambouwloket.nl.

KIJK WEBINAR TERUG 

Al ruim 1.500 aanmeldingen 
voor zonnepanelen-actie 

Nico en Afra Ruiter-Plijter uit Bergen zijn deze maand 60 jaar getrouwd. Ze ont-
moetten elkaar 62 jaar geleden op een feestavond in Waarland. Hun geheim? 
Elkaar ruimte geven en ook dingen voor jezelf blijven doen. Op de foto burgemees-
ter Lars Voskuil met het diamanten bruidspaar. Ook vanaf deze plek van harte 
gefeliciteerd!

Diamanten bruidspaar

Op verschillende locaties in de 
gemeente Bergen zijn snoeikorven 
geplaatst. De korven zijn bedoeld voor 
snoeiafval dat niet in de Gft-container 
past, zoals takken. De korven zijn niet 
voor grof snoeiafval zoals boomstam-
men. Daarvoor kunt u terecht op de 
milieustraat.

De korven vormen een aanvulling op de 
dienstverlening van de afvalinzameling 
en blijven staan tot begin juni. De loca-
ties vindt u op www.bergen-nh.nl/afval

In 2021 heeft de gemeenteraad van 

Bergen een nieuw grondstoffen-beleids-
plan vastgesteld. Vanaf 1 januari 2022 
wordt bij de laagbouw PMD aan huis 
ingezameld. De komende jaren volgen 
er meer maatregelen om de hoeveelheid 
restafval naar beneden te brengen. 

Snoeikorven geplaatst

een verzoek in te dienen bij HVC. Zij zijn 
op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 

en 17.00 uur op telefoonnummer: 0800-
0700. Andere contactmogelijkheden 
vindt u op www.hvcgroep.nl/klantenser-
vice. Inwoners die van deze mogelijkheid 
gebruikmaken, kunnen altijd later weer 
een PMD-container aanvragen. Moge-
lijk worden er dan wel kosten in rekening 
gebracht. 
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Breelaan 51 (in gemeenteberm 
van Guurtjeslaan ter hoogte van 
Breelaan 51) in Bergen (NH)

het kappen van een eik, datum ontvangst 2 mei 
2022 (Z22 070391)

Dr Wiardi Beckmanlaan 44 in 
Egmond aan Zee

het kappen van drie dennen, datum ontvangst  
2 mei 2022 (Z22 070379)

Dr Wiardi Beckmanlaan 83 in 
Egmond aan Zee

het plaatsen van een nieuwe trap en keerwanden, 
datum ontvangst 29 april 2022 (Z22 070046)

Eeuwigelaan 61 in  
Bergen (NH)

het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst  
3 mei 2022 (Z22 070358)

Egmonderstraatweg 14 in 
Egmond aan den Hoef

het wijzigen van de gevel, datum ontvangst  
28 april 2022 (Z22 069921)

Heereweg 33 in Schoorl het renoveren van het pand en het wijzigen van 
de gevels, datum ontvangst 29 april 2022 (Z22 
070083)

Kadastraal sectie B perceel 
1323 (in gemeenteberm) in 
Bergen (NH)

het kappen van een den, datum ontvangst 2 mei 
2022 (Z22 070393)

Loudelsweg 49 in Bergen (NH) het gebruiken van een deel van het pand als 
woning, datum ontvangst 4 mei 2022 (Z22 070455)

Natteweg 16 in Bergen (NH) het bouwen van een woning en het aanleggen van 
een uitrit, datum ontvangst 4 mei 2022  
(Z22 070466)

Prinsesselaan 14 in  
Bergen (NH)

het vergroten van de woning, datum ontvangst  
3 mei 2022 (Z22 070408)

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
Beukenlaan 1 in Bergen (NH) het kappen van 2 berken, een thuja en een kas-

tanje, verzenddatum 2 mei 2022 (Z22 064313)
Damweg 19 in Schoorl het splitsen van de woning, verzenddatum 28 april 

2022 (Z22 068819)
De Sanderij 24 in Schoorl het renoveren van het dak van een complex met 

38 woningen, verzenddatum 28 april 2022  
(Z22 067937)

Dokter Heringalaan 12 in 
Schoorl

het plaatsen van een dakuitbouw, verzenddatum 
29 april 2022 (Z22 065814)

Dokter van Peltlaan 30 in  
Bergen (NH)

het vergroten en verbouwen van de woning,  
verzenddatum 3 mei 2022 (Z057088)

Dokter van Peltlaan 42 in  
Bergen (NH)

het gebruik van aangrenzende gronden als tuin 
en erf en het bouwen van een bijgebouw bij de 
woning, verzenddatum 29 april 2022 (Z22 062623

Hildo Kroplaan 1 in Schoorl het kappen van twee berken en 5 thuja's, verzend-
datum 2 mei 2022 (Z22 065862)

Notweg 36 in Bergen (NH) het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum  
28 april 2022 (Z22 062327)

Prinsesselaan 54 in  
Bergen (NH)

het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum  
3 mei 2022 (Z22 062282)

Reigerslaan 11 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, verzenddatum  
28 april 2022 (Z22 063660)

Talingstraat 8 in Groet het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum  
28 april 2022 (Z22 062338)

Voorweg 29 en 31 in Schoorl het aanpassen van de dakkapellen van twee 
woningen, verzenddatum 29 april 2022 (Z22 
063716)

Voorstraat 98 in Egmond aan 
Zee

het verbouwen van twee bovenwoningen en een 
recreatiewoning, verzenddatum 29 april 2022 
(Z052741)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Verlengen behandeltermijn
Adres Omschrijving
Sternweg 2 in Groet het vergroten van de woning, verzenddatum  

29 april 2022 (Z22 063771)
Wilhelminastraat 63 in 
Egmond aan Zee

het vergroten van de woning, verzenddatum 3 mei 
2022 (Z22 064330)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 
Adres Omschrijving
Strand Bergen aan Zee verleende evenementenvergunning theaterfestival 

Kaapdiegoeiekoop op 25 mei, 26 mei, 27 mei,  
28 mei, 2 juni, 3 juni, 4 juni en 5 juni 2022, ver-
zenddatum 2 mei 2022 (Z22 063981)

Luilaantje 38 in  
Egmond-Binnen

verleende evenementenvergunning jeugdkamp 
VV St. Adelbert Egmond-Binnen 2022, op 27 en 
28 mei 2022, verzenddatum 29 april 2022 (Z22 
067715)

Op de kruising Heereweg/
Jaagkade in Groet,

verleende evenementenvergunning De Witte Tent 
op het terrein van de heer Van Mourik van zaterdag 
15 juli 2022 tot en met vrijdag 19 augustus 2022, 
verzenddatum 4 mei 2022 (Z22 062774)

Terrein IJssportvereniging op 
Oudtburghweg 1A in  
Bergen (NH)

verleende evenementenvergunning Woodlands 
Festival 2022 op zaterdag 28 mei 2022, verzend-
datum 6 mei 2022 (Z22 066444)

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

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs  
aanvragen?

www.bergen-nh.nl/afspraak-maken

De vakantieperiodes komen er weer 
aan. Gaat u binnenkort op vakantie? 
Check op tijd of uw paspoort, ID-
kaart, en rijbewijs nog geldig zijn. 
Moet u die laten verlengen? Doe het 
op tijd en maak alvast online een af-
spraak. De agenda raakt snel vol en de 
eerste mogelijkheid is soms pas over 
een paar weken. Ons bellen voor een 
afspraak gaat niet sneller, wij gebruik-
en dezelfde online afspraakmodule als 
u. Een nieuw reis- of rijbewijs kunnen 
wij leveren volgens de gewoonlijke ter-
mijn van 6 werkdagen na de aanvraag. 

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs  
aanvragen?

www.bergen-nh.nl/afspraak-maken

De vakantieperiodes komen er weer 
aan. Gaat u binnenkort op vakantie? 
Check op tijd of uw paspoort, ID-
kaart, en rijbewijs nog geldig zijn. 
Moet u die laten verlengen? Doe het 
op tijd en maak alvast online een af-
spraak. De agenda raakt snel vol en de 
eerste mogelijkheid is soms pas over 
een paar weken. Ons bellen voor een 
afspraak gaat niet sneller, wij gebruik-
en dezelfde online afspraakmodule als 
u. Een nieuw reis- of rijbewijs kunnen 
wij leveren volgens de gewoonlijke ter-
mijn van 6 werkdagen na de aanvraag. 


