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Meld Misdaad Anoniem (M.) is samen 
met de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum en Heiloo en de private 
sector een campagne gestart tegen 
misstanden in de vastgoedbranche. 
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt 
voor criminele doeleinden, zoals de 
productie of opslag van drugs, de 
opslag van illegale goederen, illegale 
prostitutie of om crimineel geld wit te 
wassen. De huur en aankoop wordt 
mede mogelijk gemaakt doordat men-
sen binnen de vastgoedsector crimi-
nelen helpen. Dit leidt tot onaccepta-
bele veiligheidsrisico’s in een buurt en 
heeft ook impact op de branche zelf. 
Weet jij meer als vastgoedexpert? 
Meld het anoniem via tel. 0800-7000 
of meldmisdaadanoniem.nl.

Campagne Meld  
Misdaad Anoniem (M.)

De woekerende duizendknoop

Hulde aan het bruidspaar!  
Rinus & Ida 60 jaar getrouwd 

De Japanse duizendknoop is een plant 
uit de duizendknoopfamilie. De plant-
soort is een uit Japan afkomstige exoot 
(uitheemse soort) die het in Nederland 
ook erg goed doet. Hij groeit enorm 
snel met lange, dikke en diep liggende 
wortelstokken. Het is een leuke plant 
om te zien, maar u kunt ‘m maar beter 
niet in uw tuin hebben!

De gemeente probeert de duizendknoop 
te bestrijden in de bermen en plant-
soenen. Door zijn enorme groeikracht 
verdringt deze plant namelijk andere 
kruiden en struiken. Dit gaat op den duur 
ten koste van de ecologische waarde en 
verzorgde uitstraling van de tuin en de 
openbare ruimte.

 STERK WOEKERENDE PLANT

Duizendknoop is een sterk woekerende 
plant die zichzelf verspreidt met wortel-
stokken maar ook via zaad, tuinafval, 
verplaatsing van grond met wortelstokken 
en door onzorgvuldig maaien. De Japanse 
duizendknoop staat bekend als één 
van de 100 meest invasieve soorten ter 
wereld. De gemeente bestrijdt de Japanse 
duizendknoop met stroomstoten, waar-
door de wortels verbranden.

 WAT ALS IK DUIZENDKNOOP IN MIJN 

TUIN HEB?

Wanneer u een Japanse duizendknoop 
in uw eigen tuin heeft, adviseren wij u de 
plant te verwijderen. Dit kunt u doen door 
de plant uit te steken en dit vervolgens 

om de twee tot vier weken te herhalen. 
Zo raakt de plant uitgeput en komt deze 
na verloop van tijd niet meer terug. Het 
is belangrijk dat u zowel het blad als 
de wortels verwijdert, omdat elk stukje 
opnieuw kan uitlopen. Dit kunt u in een 
vuilnisbak en in de grijze container doen. 
Wij adviseren u om de plant niet in uw 
tuin aan te planten.

 MEER INFORMATIE: 

www.bestrijdingduizendknoop.nl 

15 juni 1962 is de dag dat Rinus en Ida 
Krumeich elkaar het jawoord gaven. 
Exact 3 jaar later op 15 juni 1965 
werd als kers op de (huwelijks)taart 
hun eerste dochter Anita geboren. Ze 
konden niet gelukkiger zijn. Ze woon-
den samen in Amsterdam in de Antil-
lenstraat totdat in 1969 op 1 juli hun 
tweede dochter Bianca werd geboren. 
Dit maakte het gezin compleet en hier-
mee kwam ook het idee om te gaan 
verhuizen. Rinus en Ida hebben in 1971 
woningruil gedaan en het hele gezin 
ging van Amsterdam naar Egmond aan 
Zee. 

Even wennen was het wel, maar ze 
voelden zich al snel thuis in het prach-
tige Egmond. Ida ging werken in de Prins 
Hendrik Stichting als hoofdhuishouding 
en heeft hier van 1975 tot en met 1986 

met veel plezier gewerkt. Rinus is altijd 
werkzaam geweest bij de beroepsbrand-
weer in Amsterdam en heeft dit 42 jaar 
gedaan. Het was een pittige baan. Na 42 
dienstjaren kwam er ruimte voor andere 
leuke dingen. Rinus deed veel voor car-
navalsvereniging ‘t Alf Ellefie in De Raad 
van Elf en Ida deed veel voor het bestuur. 
Samen genoten Rinus en Ida dan weer 
van de nodige gezellige avondjes met de 
carnaval. Want levensgenieters zijn ze 
zeker. Hierbij kwam ook nog hun geza-
menlijke passie naar boven: kamperen. En 
zelfs nu gaan ze nog, met hun 83 len-
tes jong. Met de camper maanden weg 
om rond te reizen in Spanje en Frankrijk. 
Naast het reizen genieten ze ook nog heel 
erg van hun vier kleinkinderen Natasja, 
Mike, Tatjana en Kaylee, die inmiddels 
ook voor 5 prachtige achterkleinkinderen 
hebben gezorgd.

Burgemeester Voskuil op bezoek bij Rinus en Ida Krumeich ter ere van hun 60-jarig 
huwelijk

 Agenda’s raad en commissies

Vergadering van de gemeenteraad
De Blinkerd / donderdag 7 juli 2022 om 19.30 uur
Nr. Onderwerp
1 Opening
2 Overhandiging kinderraad kunstwerk ideeën
3 Vragenhalfuur
4 Vaststellen van de agenda
5 Toezeggingenlijst en ingekomen stukken:

• Lijst bestuurlijke toezeggingen 
• Verzamellijst ingekomen stukken
Hamerstukken

6 Voorstel betreft het goedkeuring verlenen tot het wijzigen van de statuten van 
ISOB

7 Voorstel betreft de begrotingswijziging meicirculaire 2022 vast te stellen
8 Voorstel betreft het vaststellen van de aanpassing van de legesverordening

Bespreekstukken
9 Voorstel betreft het instemmen met de realisatie van een nieuw tennispark 

voor TC Bergen en BSV Tennis en bijbehorende begrotingswijziging vast te 
stellen. (op 27 juni 2022 is de raad in de gelegenheid gesteld om informatie 
over dit onderwerp op te halen)

10 Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Dorp en Duin 
(woningbouwlocaties Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen)

11 Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2023 en de daarbij beho-
rende begrotingswijziging

12 Voorstel betreft het vaststellen van de Jaarrekening 2021 en de daarbij beho-
rende begrotingswijziging

13 Voorstel betreft het bespreken stand van zaken moties en amendementen
14 Sluiting
De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd via  
www.raadbergen-nh.nl
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Baan van Ravenhorst 12 in 
Bergen aan Zee

het vergroten van de woning, datum ontvangst  
20 juni 2022 (Z22 077569)

Colnotweg 12 in Bergen (NH) het plaatsen van een erker, datum ontvangst  
20 juni 2022 (Z22 077481)

Hoekweid 17 in Bergen (NH) het kappen van drie dennen, datum ontvangst  
20 juni 2022 (Z22 077538)

Hoeverweg 2 A in Egmond 
aan den Hoef

het verbouwen van een deel van een schuur naar 5 
recreatieve appartementen, datum ontvangst  
21 juni 2022 (Z22 077738)

Oosterdijk 22 in Bergen (NH) het renoveren en verlengen van de stal, datum ont-
vangst 16 juni 2022 (Z22 077225

Watertorenweg 16 in Egmond 
aan Zee

het kappen van een spar, datum ontvangst 19 juni 
2022 (Z22 077451)

Westeinde in Egmond aan Zee het plaatsen van een zonnebrandpaal, datum ont-
vangst 9 juni 2022 (Z22 077524)

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
Bobbeleweg 11 in Schoorl het verbreden van de inrit, verzenddatum 14 juni 

2022 (Z22 068696)
Boulevard Zuid Egmond aan 
Zee

het plaatsen van een object t.b.v. de escape route, 
verzenddatum 20 juni 2022 (Z22 059022)

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

het kappen van een eik, verzenddatum 20 juni 
2022 (Z22 070391)

Kerkelaan 24 in Bergen (NH) het kappen van een kastanjeboom, verzenddatum 
22 juni 2022 (Z22 070691)

Oude Bergerweg 4 in Bergen 
(NH)

het renoveren van de woning, verzenddatum  
16 juni 2022 (Z22 070877)

Zeeweg 15 in Bergen aan Zee het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 20 juni 
2022 (Z22 070709)

Zeeweg 52 in Egmond aan 
Zee

het verbreden van de uitrit, verzenddatum 21 juni 
2022 (Z22 074081)

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

Weigeringen
Adres Omschrijving
Boulevard Zuid 12 in Egmond 
aan Zee

het vergroten van de woning, verzenddatum 20 
juni 2022 (Z22 069743)

Doorntjes 18 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, verzenddatum 23 
mei 2022 (Z22 066769)

Zeeweg 52 in Egmond aan 
Zee

het vergroten van het hotel, verzenddatum 22 juni 
2022 (Z22 065268)

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

Evenementen en overig vergunningen 
Adres Omschrijving
Op het strand van Hargen aan 
Zee

verleende evenementenvergunning Hargen Sail 
2022, van vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli 2022, ver-
zenddatum 21 juni 2022 (Z22 068877)

Zwartendijk achter het voor-
malig gemeentehuis (PWN 
terrein) in Egmond aan Zee

verleende evenementenvergunning Timmerdorp 
Egmond aan Zee 2022, van maandag 1 augustus 
t/m donderdag 4 augustus 2022, , verzenddatum 
20 juni 2022 (Z22 066981)

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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Verslag van de gemeenteraadsvergadering 
van 23 juni 2022
 PRESENTATIE THEO VAN EIJK OVER  

FORMATIEPROCES

Formateur Theo van Eijk gaf een presentatie 
over de vorderingen van het formatiepro-
ces die na de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart zijn gestart. Hij verwacht na de zomer 
een raadsakkoord te hebben en vier nieuwe 
wethouders te kunnen voordragen waarover 
de gemeenteraad in gesprek kan gaan en 
een besluit kan nemen. Uit gesprekken met 
vertegenwoordigers van alle politieke partijen 
merkte hij dat de gemeenteraad behoefte heeft 
de bestuurscultuur te verbeteren. "Dan praat 
je op welke wijze de raadsleden met elkaar 
omgaan, de omgang tussen de raad, het 
College en de organisatie en hoe je de goede 
dingen voor inwoners en ondernemers kunt 
vormgeven in processen. Dat moet beter, zon-
der afbreuk te doen aan zaken die goed gin-
gen in het verleden." Om de bestuurscultuur 
te verbeteren, kiest Van Eijk ervoor te besturen 
zonder coalitie en oppositie en te komen tot 
een raadsakkoord, gemaakt door alle raads-
fracties. Dat is een verschil met een coalitieak-
koord waarin coalitiepartijen soms vergaande 
afspraken maken over wat de gemeenteraad 
wil besluiten de komende vier jaar. Nadeel van 
een coalitieakkoord is dat andere partijen wei-
nig invloed kunnen uitoefenen.

Eerst in gesprek met de samenleving
Een tweede wens van de gemeenteraad is 
een transparantere besluitvorming. Daarom is 
participatie, het ophalen van informatie vanuit 
de lokale samenleving door de gemeente-
raad, het College en ambtenaren, leidend bij 
de oordeelsvorming. Conform de wens van de 
Bergense politiek en de samenleving moe-
ten zij in een eerder stadium met inwoners, 
ondernemers en belangengroepen in gesprek 
gaan. "Als er bijvoorbeeld een speeltuin wordt 
aangelegd, dan maak je niet eerst een plan 
en een begroting, maar je organiseert een 
informatieavond voor de buurt om erach-
ter te komen hoe je het wilt gaan doen." De 
formateur wil belanghebbenden in de dorpen 
van Bergen in zogenoemde beeldvormende 
bijeenkomsten ruimte geven om te laten 
weten wat zij belangrijk vinden. Vervolgens 
is er een oordeelsvormende vergadering (zij 
krijgen dan een antwoord op hun mening) en 
een besluitvormende vergadering. Om in te 
kunnen spelen op wensen vanuit de samenle-
ving gaat het raadsakkoord over het proces, 
dus over manieren waarop besluiten genomen 
worden, en niet over de inhoud. Dat is volgens 
de formateur mogelijk, "omdat we het over 
tachtig procent van de dingen wel eens zijn". 
Van “Eijk: Het college bereid dit voor met hulp 
van de ambtelijke organisatie en komt daar 
misschien bij de gemeenteraad nog wel op 
terug. Over de resterende twintig procent is er 
verschil van inzicht en is er een debat." 

Nieuw College moet hele gemeenteraad 
dienen
Van Eijk legde uit dat de werving en selectie 
van nieuwe wethouders op een andere manier 
gebeurt dan gebruikelijk is: iedereen mag solli-
citeren. Een selectiecommissie, bestaande uit 
één commissielid per partij, maakt samen met 
een wervingsbureau voor alle vier te kiezen 
wethouders een profielschets. Hierin staan 

de kwaliteiten waaraan de nieuwe wethou-
ders moeten voldoen. De commissie draagt 
kandidaten aan waarna de gemeenteraad een 
keuze maakt. Bij de keuze is niet de politieke 
voorkeur van de kandidaten leidend maar hun 
kwaliteiten, de manier waarop ze een team 
vormen en waarop ze de veranderende werk-
wijze onderschrijven, vertelde hij. De formateur 
zei dat de nieuwe wethouders niet hun eigen 
partijstandpunt moeten verkondigen, maar de 
hele gemeenteraad moeten dienen. Doen ze 
dat niet, dan sneuvelt het hele idee, voegde hij 
eraan toe. Een voorbeeld: wethouders moeten 
niet alleen de fractievergadering van hun eigen 
partijen bijwonen, maar op uitnodiging elke 
fractie bezoeken. 

Vragen vanuit de gemeenteraad 
Theo van Eijk beantwoordde na zijn verhaal 
vragen van raadsfracties. CDA wilde weten 
waarop kiezers de gemeente Bergen straks 
kunnen beoordelen: het raadsakkoord is 
tenslotte niet gericht op de inhoud. Van Eijk 
kan zich goed voorstellen dat er een raads-
programma komt waarin de afspraken staan 
beschreven. “Het College wordt dan niet 
afgerekend, want dat is slechts het uitvoerend 
orgaan van de raad. De politici zelf verdedigen 
hoe ze zich hebben gedragen en wat ze in de 
toekomst gaan doen op inhoud en vorm.” De 
D66-fractie vroeg hoe en door wie de Kader-
nota straks in deze anders werkende organisa-
tie tot stand komt. De formateur antwoordde 
dat de gemeenteraad vooraf aangeeft wat 
ze belangrijk vindt. Hierna geeft het College 
gemotiveerd aan welke elementen van hun 
mening ze mee kan nemen en welke niet. "Op 
die manier is de Kadernota ook echt van de 
raad", luidt zijn motivatie. D66 stelde verder 
dat de nieuwe manier van werken wel wat 
vergt van de organisatie. Van Eijk wil nog met 
de organisatie bespreken welke zaken die nu 
zijn afgesproken ook uitvoerbaar zijn, in welk 
tempo en tegen welke prijs. Ook wil hij de 
organisatie de tijd en ruimte geven om om te 
gaan met deze andere manier van werken. 
Verder vindt GroenLinks het nodig om het for-
matieproces en de manier van besluitvorming 
in de toekomst te bewaken. Dit kan volgens 
deze fractie bijvoorbeeld door een 'regiegroep' 
in te stellen zoals in de gemeente Velsen 
gebeurde. Ook Van Eijk vindt dit belangrijk: hij 
adviseert de gemeente dringend om zoiets in 
te stellen. Ons Dorp ziet graag dat inwoners 
ook iets mogen vinden van het formatieproces. 
Op de vraag van deze fractie of een regiegroep 
ook mensen uit de samenleving kan bevatten, 
reageerde Van Eijk afwijzend. "Ik ben daar 
geen voorstander van. Inwoners en bedrijven 
zijn vooral geïnteresseerd in de uitkomsten van 
onze besluiten en minder in hoe besluiten tot 
stand komen. De vraag hoe we iets doen, ligt 
vooral bij het College, de gemeenteraad en de 
ambtelijke organisatie."

'Theo van Eijk, bedankt'
Aan het eind van de vergadering bedankte 
Jan Houtenbos (Ons Dorp) de formateur voor 
zijn werk namens de hele gemeenteraad. Hij 
overhandigde hem een cadeaubon voor eten 
en drinken om te gebruiken in een restaurant 
in de gemeente Bergen. Tot slot liet Van Eijk 
weten dat hij het de gemeente Bergen gunt 

om de samenwerking om deze manier vorm te 
geven. "Ik hoop dat dit lukt." 

 AFWEZIGHEID

Afwezig tijdens de vergadering waren Michel 
Heusy (Ons Dorp) en Michel Smook (KIES 
Lokaal).

 MEER WETEN?

U kunt de gemeenteraadsvergaderingen terugkij-
ken via www.bergen-nh.nl > Raad en College > 
Gemeenteraad > Vergaderingen > 23 juni 2022.
 
Tekst Evert Visser/ EJV Mediaproducties op 
verzoek van Griffie gemeente Bergen


