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Op zomerse dagen gratis parkeren en met de bus naar het strand in Egmond aan Zee 

Transferium aan Hogedijk Egmond-Binnen 
Op zomerse dagen zorgt gemeente 
Bergen in juli en augustus voor een 
transferium. Dit betekent dat er een 
parkeerterrein aan de dorpsrand 
beschikbaar komt. Hier kunnen bezoe-
kers hun auto parkeren en vervolgens 
in een bus stappen die ze naar het 
strand brengt. Het parkeerterrein ligt 
aan de Hogedijk in Egmond-Binnen. De 
bus brengt de bezoekers naar de bou-
levard in Egmond aan Zee. 
 
De gemeente Bergen is een prachtige, 
veelzijdige gemeente. Veel bezoekers 
weten daarom hun weg te vinden naar de 
bijzondere dorpskernen Bergen, Egmond 
en Schoorl. Vooral bij mooi weer vangt de 
gemeente veel toeristen en recreanten op. 
De toeristen en recreanten zijn welkom, 

maar zorgen tegelijkertijd voor een hoge 
verkeers- en parkeerdruk. Hierdoor ont-
staat wrijving op het gebied van bereik-
baarheid en leefbaarheid. Dit geldt voor 
zowel de bewoners, de ondernemers, 
de recreanten maar ook voor nood- en 
hulpdiensten. De parkeerdruk wordt ver-
oorzaakt door een tekort aan beschikbare 

De energieprijzen stijgen. Dat betekent 
dat u veel meer moet betalen voor gas 
en elektra. De gemeente geeft daarom 
één keer een energietoeslag aan mensen 
met een laag inkomen. De hoogte van 
het bedrag is maximaal € 800 netto per 
huishouden. Veel mensen met een laag 
inkomen, die bij de gemeente bekend 
zijn, hebben de toeslag reeds uitgekeerd 
gekregen.

 WANNEER KOMT U IN AANMERKING 

VOOR DE TOESLAG?

De toeslag is bedoeld voor mensen met 
een laag inkomen. De inkomensgrens is 
120% van het sociaal minimum. Hoeveel 
dat is, is afhankelijk van uw situatie. Kijk 
op www.bergen-nh.nl/energietoeslag voor 
de voorwaarden. 

 HOE VRAAG IK DE TOESLAG AAN?

Inwoners die (bijzondere) bijstand ontvan-
gen of een minimaregeling, hebben de 
toeslag automatisch gekregen. Zij heb-
ben hierover een brief ontvangen. Heeft 
u geen brief ontvangen en denkt u ook 
recht te hebben? Vraag de toeslag dan 
aan via: www.bergen-nh.nl/energietoeslag 

 HEEFT U HULP NODIG BIJ DE  

AANVRAAG? 

Neem dan contact op met de gemeente 
via 072 888 00 00 of met Stichting Welzijn 
via 072 5095267 (bereikbaar tussen 09.00 
en 12.00 uur). U kunt ook voor hulp bij de 
aanvraag naar het inloopspreekuur in de 
bibliotheek in Bergen, op dinsdagen tus-
sen 09.00 tot 13.00 uur. 

Energietoeslag kan worden 
aangevraagd

Tijdens een drukbezochte inwoners-
bijeenkomst in Dorpscentrum De 
Blinkerd op woensdag 11 mei werd 
het ontwerp stedenbouwkundige 
visie, ofwel de Centrumvisie voor 
Schoorl gepresenteerd. Inwoners en 
ondernemers konden de plannen via 
een maquette en informatiepanelen 
bekijken en hierover vragen stellen. 
Na afloop kon iedereen een formulier 
invullen of per een reactie geven op 
de plannen. 

De reacties worden verwerkt in een 
definitieve visie. Deze visie gaat met 
een voorstel naar het college van Ber-
gen. Als het college positief besluit, 
behandelt de gemeenteraad het voor-
stel daarna. 

Afgelopen jaren veel gesproken, 
meegedacht- en meegepraat
De afgelopen jaren is er veel gespro-
ken, meegedacht- en meegepraat over 
projecten in Schoorl. Er is een economi-
sche visie en een dorpsvisie gemaakt in 
2017. Naar aanleiding hiervan is in 2018 
en 2019 een plan gemaakt voor de ont-
wikkeling voor de openbare ruimte. 

Totaalplan 
Om een totaalplan te maken voor de 
toekomst van het centrum van Schoorl 
was een zogenoemde Stedenbouwkun-
dige visie nodig. Een visie, waarbij de 
volgende vragen beantwoord moesten 
worden: Schoorl is een duindorp. ‘Hoe 
vertalen we de hoogte van de duinen 
naar bebouwing in het dorp?’  en ‘Hoe 
bewaken we het knusse en kleinscha-
lige karakter van Schoorl?’ 

Drie bijeenkomsten over Centrumvisie
Samen met inwoners en ondernemers 
is hier inmiddels in drie bijeenkomsten 
over gepraat. In januari 2022 is gestart 
met een inventarisatie van ideeën tij-
dens een online-bijeenkomst. Bij de 
tweede online-bijeenkomst zijn de sug-
gesties en ideeën van de eerste avond 
besproken. In de derde bijeenkomst 
woensdag 11 mei werd de conceptvisie 
gepresenteerd. Met verwerking van de 
reacties wordt de definitieve centrumvi-
sie ontwikkeld. 

Meer informatie
Wilt u de concept Centrumvisie bekijken 
en/of de inwonersbijeenkomst terug-
kijken? Dat kan via de website van de 
gemeente: bergen-nh/centrumvisie-
schoorl 

Centrumvisie Schoorl gepresenteerd

parkeerplekken in de kernen, op de zoge-
noemde piekmomenten.

Wethouder Erik Bekkering: “De wens 
voor een transferium in Egmond aan Zee 
bestond al lange tijd. Het college heeft 
hiernaar geluisterd en dit in het pasgele-
den vastgestelde parkeerbeleid meege-
nomen. Het gaat dit jaar om een proef, 
maar ik heb er vertrouwen in dat het een 
geslaagde proef wordt en dat het mogelijk 
een vervolg krijgt.”

 OP WARME, ZONNIGE DAGEN OPEN

Als volgens de weersvoorspellingen de 
zon flink gaat schijnen en de tempera-
tuur boven de 25 graden komt, gaat het 
transferium open. Per week wordt via 
verschillende mediakanalen van gemeente 
Bergen aangegeven welke dagen dit zijn. 
Het transferium is open vanaf 10.30 uur. 
De eerste shuttlebus vertrekt dan vanaf het 
parkeerterrein naar Egmond aan Zee. De 
laatste rit is om 19.30 uur vanaf de boule-
vard in Egmond aan Zee naar de Hogedijk. 
Het streven is om elk kwartier vanuit beide 
plekken (parkeerterrein en boulevard) een 
bus te laten vertrekken. Er kunnen maxi-
maal 24 personen mee in de bus.

 KEUZE VOOR HOGEDIJK 

Voor de Hogedijk in Egmond-Binnen is 
gekozen, omdat dit een bestaand par-
keerterrein is van zo’n 100 openbare 
parkeerplekken. Dit is een mooi voor-
beeld van dubbelgebruik en het zo goed 
mogelijk gebruikmaken van de parkeer-
capaciteit waarover we beschikken in 
de gemeente Bergen. In de maanden juli 
en augustus worden de parkeerterreinen 
namelijk minder gebruikt door de omlig-
gende sportverenigingen, op een aantal 
toernooidagen na. Tijdens de toernooien 

zal het gebruik van het transferium aange-
past worden. 

 EEN PILOT DIE KOMT ALS GEROEPEN

De inzet van het transferium is een pilot, 
een proefproject. Het gaat dan ook om 
maximaal 25 dagen. Door de pilot kunnen 
we kijken of strandbezoekers te verlei-
den zijn om op een andere manier bij hun 
bestemming te komen. Na de zomer gaat 
de gemeente bespreken of het succes-
vol is en of er een vervolg komt. De pilot 
komt deze zomer overigens als geroepen. 
De extra kustbussen die normaal gespro-
ken werden ingezet in de zomermaanden, 
rijden dit jaar niet in de regio. Helaas kan 
Connexxion deze zomer de kustbussen in 
heel Noord-Holland Noord niet verzorgen 
door onvoldoende capaciteit. De buslijn 
van Alkmaar naar Egmond aan Zee rijdt 
wel gewoon. 

Als lokale ondernemers mee willen doen 
met de pilot, door bijvoorbeeld het aan-
bieden van fietsverhuur, zijn ze van harte 
welkom. De gemeente is hierover in 
gesprek met de ondernemersvereniging 
Egmond aan Zee. 

 GRATIS PARKEREN EN GEBRUIK BUS

Het gebruik van het parkeerterrein en van 
de shuttlebus is gratis.
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Niet lang na mijn begin als wethouder 
in maart 2019, met als portefeuilles 
duurzaamheid, mobiliteit, recreatie 
en toerisme, strand, buitenruimte en 
dienstverlening, schreef ik een column 
in de Gemeentekrant over Beppie. Dat 
is een standbeeldje van een vrouw 
met twee boodschappentassen voor 
het hoofdkantoor van een bekende 
grootgrutter uit Zaandam waar ik ooit 
werkte. Onder het standbeeldje staat 
de tekst: “Opdat wij nooit vergeten 
voor wie we werken”. Dat beeldje van 
kunstenaar Cees Braat staat daar om 
iedereen in het hoofdkantoor eraan te 
helpen herinneren voor wie de super-
marktketen het eigenlijk doet. Een 
fantastisch symbool.  

In de afgelopen drie jaar heb ik regel-
matig aan Beppie gedacht. Vooral als ik 
samen met bewoners, met ons team, de 
gemeenteraad en het college doende 
was met het maken en uitvoeren van 
beleid. Het waren intensieve jaren, 
vanwege een ambitieuze politieke en 
bestuurlijke agenda en daarbij kwam nog 
eens de coronacrisis. Voor veel onder-
nemers was het een barre en onzekere 
tijd zowel persoonlijk en zakelijk. Los van 
een luisterend oor en veelvuldig proberen 
een hart onder de riem te steken hebben 
we als college getracht onze onderne-
mers binnen de mogelijkheden maximaal 
te ondersteunen onder andere speciale 
activiteiten vanuit de corona task forces, 
de zogeheten corona terrassen, het 
leveren van maatwerk en een stevige 
bestuurlijke lobby richting De Haag om 
concreet aandacht te vragen voor al die 
ondernemers en zzp’ers die tussen de 
wal en het schip dreigden te raken onder 

het motto “rechtmatig # rechtvaardig”. 

Als wethouder zie ik ook veel positieve, 
veelbelovende ontwikkelingen. 
In Egmond aan Zee zijn ondernemers 
in de BIZ inmiddels samen druk bezig 
met het vormgeven van de toekomst 
en in Schoorl heeft de ondernemers-
vereniging met een energiek bestuur en 
een fris elan diverse nieuwe initiatieven 
opgestart waarvan ik alleen maar onder 
de indruk kan zijn. Er ligt een heldere 
visie wat we nodig hebben als gemeente 
voor de benodigde vitalisering van onze 
lokale economie en misschien zijn we als 
ondernemende gemeente op weg om er 
zelfs sterker uit te komen.

Op het gebied van groen, milieu en kli-
maat en het klaar zijn voor de toekomst, 
hebben we als bestuur belangrijke stap-
pen gezet. Er ligt een ambitie document 
Klimaat waarbij voor de gemeente Ber-
gen is gekozen voor het plus-pakket, er 
zijn extra middelen beschikbaar gesteld 
om te versnellen. Dit jaar gebeurt dat 
onder andere met de focus op minder 
energieverbruik 
(“isoleren, isoleren, isoleren”) en de inzet 
van energie coaches voor persoonlijk 
advies voor onze inwoners.

Onze gemeente stond een paar jaar 
geleden met stip op nummer één van 
de lijst met gemeenten met het meeste 
restafval per huishouden. Ik sta graag op 
één, maar dit was het verkeerde lijstje. 
We waren goed voor 230 kilo per huis-
houden per jaar! Samen met de inwo-
ners hebben we stap voor stap een heel 
nieuw grondstoffenbeleid vormgegeven 
met als klapstuk (en het meest zichtbaar) 

de uitrol vanaf eind 2021 van de oranje 
bak voor plastic, metaal en blik. 

Met het integraal vergroenen van onze 
gemeente zijn we ook verder gekomen. 
Het groen- en bomenbeleidsplan is voor 
de komende tien jaar vastgesteld en daar 
is in totaal bijna drie miljoen euro voor 
uitgetrokken. Het plan is natuurlijk meer 
dan groenbeheer; het gaat over klimaat-
adaptatie, hittestress, water vasthouden 
en biodiversiteit. Alles in het plan is met 
elkaar verweven en wordt uitgevoerd. 

Een mooi voorbeeld, vanuit mijn rol als 
ambassadeur verkeersveiligheid, van hoe 
wij de afgelopen jaren hebben geluisterd 
naar de bewoners vind ik de proef met 
de ‘beloonpaal’ op de Hoflaan in Bergen, 
een alternatieve vorm van snelheids-
handhaving. De buurt kreeg geld van de 
provincie als de passerende automobilis-
ten zich aan de snelheid hielden. Dit geld 
is in samenspraak met de Van Reenen-
school en buurtbewoners besteed aan 
buitensporttoestellen op de buitenspeel-
plaats in het bos bij de school. 

De gemeente Bergen heeft de afgelopen 
jaren ook het probleem aangepakt van 
overlast van het motorenlawaai, waar-
door inwoners op mooie zonnige dagen 
weer rustig in hun tuin willen zitten. 
Inmiddels hebben we het vraagstuk – 
mede namens tientallen andere gemeen-
ten in Nederland – naar Den Haag ver-
plaatst waar nieuwe wetgeving vandaan 
moet komen die tot een oplossing kan 
leiden. 

Allemaal zaken waar ik met plezier op 
terugkijk. En waarom vertel ik dit alle-

maal? Ik zal er niet langer omheen 
draaien. Ik heb besloten om het stokje 
door te geven. Het waren drie mooie en 
intensieve jaren en ik ga niet op voor een 
tweede termijn als wethouder in Bergen 
NH. Ik blijf natuurlijk nog wel aan – als 
het mij gegund is – totdat het nieuwe 
college aantreedt en zal uiteraard ook 
het parkeerbeleid nog verder begeleiden. 
Eind mei wordt de uitvoeringsparagraaf 
parkeren in de raad besproken met voor-
stellen en aanpassingen die wellicht de 
bezwaren van sommige bewoners tegen 
de digitalisering in het parkeerbeleid 
kunnen wegnemen. 

Als ik terugkijk naar alles wat we in de 
afgelopen collegeperiode hebben gere-
aliseerd en wat er daadwerkelijk ook 
wordt uitgevoerd kan ik oprecht alleen 
maar trots zijn. Op veel plekken is het 
beleid vormgegeven en vooral veran-
kerd; er is geld en er is menskracht 
waarmee het beleid kan worden uitge-
voerd. Drie jaar geleden hadden we ook 
beloofd dat we de gemeente na een 
rumoerige tijd bestuurlijke en politieke 
rust zouden geven. Dat is voor een 
belangrijk deel gelukt. 

Mooier voor mij dan de afgelopen drie 
jaar kan het niet worden. Ik ga mij oriën-
teren op een andere rol, waarbij ik – den-
kend aan ‘Beppie’ – diezelfde 
maatschappelijke impact 
mag hebben. 

WETHOUDER ERIK BEKKERING PRAAT BIJ 

“Mijn verhaal: drie mooie, constructieve en intensieve 
jaren als wethouder” 

      Werk in uitvoering

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. 

Gemeente gesloten  
op Hemelvaartsdag 26 mei
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 
mei, is de gemeente gesloten, inclu-
sief de balies en de receptie in het 
gemeentehuis.

 MILIEUSTRAAT EN AFVAL OPHALEN

Op 26 mei zijn ook de milieustraten in 
de gemeente gesloten, net als die in 
de gemeente Uitgeest, Castricum en 
Heiloo.

 GEWIJZIGDE OPHAALRONDES HVC

De ophaalronde van de rolcontainers 
voor afval verandert ook naar een 
andere dag. U vindt de aangepaste 
ophaaldagen op de afvalkalender van 
HVC via www.hvcgroep.nl/zelf-rege-
len/afvalkalender of in de HVC-app. 
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Bobbeleweg 11 in Schoorl het bouwen van een woning, datum ontvangst  

7 mei 2022 (Z22 070718)
Duinweg 26 in Schoorl het bouwen van een woning, datum ontvangst  

5 mei 2022 (Z22 070566)
Eeuwigelaan 61 in  
Bergen (NH)

het kappen van een esdoorn, een prunus en drie 
eiken, datum ontvangst 9 mei 2022 (Z22 070885)

Bergermeerpolder (kadastraal 
perceel E498) in Bergen (NH)

het ophogen van kades en het bouwen van een 
inlaatconstructie, datum ontvangst 10 mei 2022 
(Z22 070988)

Kerkelaan 24 in Bergen (NH) het kappen van een kastanjeboom, datum ont-
vangst 6 mei 2022 (Z22 070691)

Klokketuin 2 in Bergen (NH) het plaatsen van een dakkapel op de woning, 
datum ontvangst 11 mei 2022 (Z22 071241)

Laanweg 6 in Schoorl het kappen van een berk, datum ontvangst 8 mei 
2022 (Z22 070729)

Natteweg 15 in Bergen (NH) het kappen van een rij coniferen, datum ontvangst 
7 mei 2022 (Z22 070725)

Natteweg 16 in Bergen (NH) het bouwen van een woning, datum ontvangst  
4 mei 2022 (Z22 070520)

Oude Bergerweg 4 in  
Bergen (NH)

het renoveren van de woning, datum ontvangst  
9 mei 2022 (Z22 070877)

Plein (sectie C 2309) in  
Bergen (NH)

het bouwen van 20 woningen, een winkel, 4 horeca 
ruimtes en een ondergrondse parkeergarage en 
het kappen van 9 bomen, datum ontvangst 10 mei 
2022 (Z22 070995)

Plein (sectie C 2018) in Bergen 
(NH)

het bouwen van 9 woningen en 2 horeca ruimtes, 
datum ontvangst 10 mei 2022 (Z22 070996)

Strand Egmond aan Zee 11 in 
Egmond aan Zee

het vergroten van een strandpaviljoen, datum ont-
vangst 11 mei 2022 (Z22 071244)

Voert 17 in Bergen (NH) het kappen van drie essen en zeven esdoorns, 
datum ontvangst 11 mei 2022 (Z22 071246)

Vuurdoornweg 16 in Schoorl het plaatsen van een dakopbouw, datum ont-
vangst 4 mei 2022 (Z22 070555)

Zeeweg 15 in Bergen aan Zee het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst  
7 mei 2022 (Z22 070709)

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.
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Heb jij technisch inzicht, ben je een aan-
pakker, werk je graag buiten en ben je 
écht een vakman of vakvrouw? Dan zijn 
wij misschien op zoek naar jou! 

Wij zoeken een medewerker serviceteam 
voor 36 uur per week. Iets voor jou? Kijk 
op werkeninnoordhollandnoord.nl en 
reageer voor 24 mei 2022.

Hou jij de wijk schoon en heel?

Verleend
Adres Omschrijving
Achterweg 29 in Groet het bouwen van een woning, verzenddatum 10 mei 

2022 (Z22 062336)
Eikenlaan 21 in Bergen (NH) het kappen van een den, verzenddatum 6 mei 

2022 (Z22 065067)
Emmalaan 30 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, verzenddatum 3 mei 

2022 (Z056096)
Heereweg 147 in Schoorl het bouwen van een garage en een atelier aan een 

recreatiewoning, verzenddatum 11 mei 2022  
(Z22 062004)

Herenweg 216 A in Egmond 
aan den Hoef

het kappen van zes dennen, verzenddatum 11 mei 
2022 (Z22 066492)

Hogedijk 1 in Egmond-Binnen het veranderen van de woning, verzenddatum  
9 mei 2022 (Z22 060886)

Karel de Grotelaan 50 in  
Bergen (NH)

het kappen van een Atlas Ceder, verzenddatum  
10 mei 2022 (Z22 065278)

Middenpad 2 S in Bergen (NH) het kappen van een kastanje, verzenddatum 6 mei 
2022 (Z22 064794)

Midden Geestweg 23 in  
Bergen (NH)

het kappen van drie sparren, verzenddatum 11 mei 
2022 (Z22 065568)

Oude Bergerweg 80 in  
Bergen (NH)

het kappen van een chamaecyparis, verzenddatum 
11 mei 2022 (Z22 066236)

Van Blaaderenweg 20 in  
Bergen (NH)

het kappen van een leylandii en een zeeden,  
verzenddatum 11 mei 2022 (Z22 065813)

Van Borselenlaan 20 in  
Bergen (NH)

het kappen van een cypres, twee cupressocyparis 
leylandii en twee hulstbomen, verzenddatum  
11 mei 2022 (Z22 065463)

Voert 12 in Bergen (NH) het kappen van een den, verzenddatum 6 mei 
2022 (Z22 064884)

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

Verlengen behandeltermijn
Adres Omschrijving
Doorntjes 39 in Bergen (NH) het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum  

6 mei 2022 (Z22 064811)
Jan Dirk z'n Dal 48 in Egmond 
aan Zee

het plaatsen van een dakopbouw op de woning, 
verzenddatum 10 mei 2022 (Z22 065450)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 
Adres Omschrijving
Rondom de Ruïnekerk in het 
centrum van Bergen (NH)

verleende evenementenvergunning Kunstmarkt 
Bergen 2022 op 7 juli, 14 juli, 21 juli, 21 juli,  
28 juli, 4 augustus, 11 augustus, 18 augustus en 
25 augustus, verzenddatum 12 mei 2022  
(Z22 065705)

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

Op het perceel Bovenweg 6 in Schoorl worden 16 sociale huurwoningen en een weg 
gerealiseerd. 

Ter inzage
Vanaf 23 mei 2022 ligt de omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage in het 
gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u een beroepschrift bij de Raad van State 
indienen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
de gemeente Bergen (NH), tel. 072 – 888 0000.

Op grond van artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente 
Bergen (NH) zal op 18 mei 2022 op het parkeerterrein van de Egmonderstraatweg te 
Egmond aan den hoef een aanhanger worden verwijderd. We wijzen erop dat de kos-
ten voor het verwijderen ten laste van de eigenaar komen. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met team Handhaving via 072 888 00 00 o.v.v. nummer 1430128.

Verleende omgevingsvergunning Bovenweg 6 (Oosterkimschool) 

Verwijderen aanhanger


