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Strandregels in de zomer
Bergen heeft een strand van zo’n 24
km lengte. Sinds 2015 is er bij Camperduin een heel nieuw strand gekomen
met een lagune. Jong en oud genieten ervan. Om het strandleven goed te
organiseren, kent onze gemeente een
aantal strandregels. Hieronder staan
de belangrijkste strandregels voor de
zomerperiode kort op een rij. De volledige Algemeen Plaatselijke Verordening
(APV) van de gemeente Bergen kunt u
vinden op: www.overheid.nl
 STRANDZONES

’s Winters (1 oktober tot 1 mei) mag er
meer dan ’s zomers (1 mei tot 1 oktober).
Verder is het strand verdeeld in zones:
activiteitenstranden, zonnestranden en
een naaktrecreatiestrand. Deze zones
worden op het strand zelf aangeduid door
de kleur van de strandpaal:
Oranje: activiteitenstrand
Geel: zonnestrand
Roze: naaktstrand
Zo kunt u precies vinden wat waar mag
en optimaal genieten van uw vakantie of
dagje uit.

 WELKE STRANDREGELS GELDEN ER IN
DE ZOMER?

Motorvoertuigen
•	alleen houders van een ontheffing
mogen voor 10.00 uur en na 18.00 uur
op het strand rijden.
Niet-gemotoriseerde voertuigen (bijvoorbeeld zeilwagens, blokarts, sulky’s)
•	niet-gemotoriseerde voertuigen zijn in
de zomerperiode nergens toegestaan.
Fietsen
•	toegestaan alleen voor 10.00 uur en na
19.00 uur
Motorvaartuigen
•	Motorvaartuigen, waaronder ook begrepen waterscooters en jetski’s, mogen
zich zonder ontheffing niet vanaf het
strand in zee begeven. Deze mogen
zich niet in de aan het strand grenzende
zeestrook, binnen een afstand van 300
meter vanaf het strand, bevinden.
Niet-gemotoriseerde vaartuigen
• alleen bij het activiteitenstrand.
Kanoën, vliegeren en deltavliegen
• alleen op de activiteitenstranden
Sport en spel in groepsverband
• alleen op de activiteitenstranden
Vissen
•	op de activiteitenstranden is alleen het

Iets melden over de openbare
ruimte? Meld het met Fixi

vissen met losse vistuigen toegestaan.
Honden
•	aangelijnde honden zijn altijd toegestaan op de activiteitenstranden. Op de
overige stranden voor 10.00 uur en na
19.00 uur.
•	loslopende honden zijn overal toegestaan voor 10.00 uur en na 19.00 uur.
Paarden
•	paarden zijn alleen op de activiteitenstranden toegestaan. Op de overige
stranden voor 10.00 uur en na 19.00
uur.
Camperduin
•	De lagune is in de zomer vooral aantrekkelijk voor gezinnen met jonge
kinderen. Daarom zijn van 1 mei tot 1
oktober in de lagune snelheidssporten
niet toegestaan.
Wij wensen u een heel plezierig verblijf.

WILDGROEI?
MELD HET MET FIXI

Lantaarnpaal defect? Een stoeptegel verzakt? U kunt dit eenvoudig aan ons
doorgeven via Fixi: op fixi.nl, of met de gratis Fixi-app (beschikbaar in de appstore op uw telefoon).
Zet uw melding erin, voeg eventueel een foto toe en vul uw mailadres in. Dan blijft u
automatisch op de hoogte van de behandeling van uw melding.

Kijk voor meer informatie op www.bergen-nh.nl (Aanvragen en regelen-Melding openbare ruimte).

Op dit moment is in Huys Egmont in
Egmond aan den Hoef de expositie ‘In
de schaduw van de Victorie’ te zien.
De tentoonstelling toont de gebeurtenissen in de Egmonden, Bergen
en Schoorl in de periode 1566 - 1577
waarin de Geuzen, het beleg van Alkmaar, de verwoesting van het kasteel,
de abdij, kerken en molens centraal
staan. Ook worden de gevolgen hiervan
in beeld gebracht.
Burgemeester Lars Voskuil die de opening
vorige week verrichte, geeft aan dat het
een belangrijke tentoonstelling is. “Iedereen kent Alkmaars Ontzet, maar wat het
voor Bergen, Egmond en Schoorl betekende weet men vaak niet. Het mooie
van deze expositie is dat de link naar de
huidige tijd wordt gemaakt. En dat de
waarden die in die tijd leidend waren, nog
Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

Foto: John de Waard
steeds actueel zijn.”
Samen met Rob Leijen van de Stichting
Huys Egmont onthulde hij een van de
pronkstukken, een leeuw die ooit op een
van de torens van Kasteel Egmond heeft
gestaan
Contact
(072) 888 00 00
06 138 551 59 (whatsapp)
info@bergen-nh.nl

Uw weg vinden op onze website? Het
menu doorscrollen of de zoekbalk
gebruiken – daar is niks mis mee.
Maar sinds een tijdje is er ook de
mogelijkheid om te chatten.
Berend is de naam. Zeg maar de
digitale vraagbaak van de gemeente.
Of het nu gaat om de openingstijden, parkeerzaken, of afvalinformatie,
Berend weet het antwoord en brengt
u direct op de goede webpagina om
de zaken af te handelen.
En Berend is leergierig. Aan de hand
van de chats ontdekt Berend wat
er aan de antwoorden moet worden
aangevuld of aangepast. En zo kan hij
steeds meer vragen beantwoorden.
Hoe werkt het
Wie www.Bergen-nh.nl intypt,
komt uit op de homepage van de
gemeente. Rechts onderaan staat een
tekstballon. Door erop te klikken komt
Berend in actie en kan de chat starten. Typ in eigen woorden de vraag in
of kies één van de onderwerpen die
worden getoond. Het antwoord volgt
vanzelf.
Lukt het toch niet via de chatbot?
Geeft niets, dan vraagt Berend of u
een medewerker wilt spreken. U kunt
daar ook zelf om vragen. Berend
schakelt dan automatisch door naar
een medewerker.

Bellen over de openbare ruimte kan ook, tijdens kantooruren via 14 072. Een medewerker zet de melding dan voor u in Fixi.

Expositie in Huys Egmont

Moeite met zoeken op
de website? Berend
helpt u verder
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Vogelgriep - Wat te doen met
dode vogels?
De uitbraak van vogelgriep bij wilde
vogels neemt in onze regio toe. Dit
betekent dat u geconfronteerd kunt
worden met dode vogels. Het is
belangrijk om dode vogels te ruimen
zodat het virus niet verder kan worden
verspreid. Maar wie is ervoor verantwoordelijk? Dat is afhankelijk van de
plek waar u de dode vogels vindt.
•	Tuin, balkon, eigen terrein > Eigenaar of
beheerder van terrein (draag wegwerphandschoenen, was uw handen met
water en zeep en droog daarna goed)
•	Lokale weg of lokaal water > Gemeente
<u kunt een melding doen via de website van de gemeente, www.bergen-nh.nl
Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

of via de app Fixi)
•	Provinciale weg > Provincie,
www.noord-holland.nl,
tel. 0800 - 0200 600 of
servicepunt@noord-holland.nl
•	Provinciaal water > Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
www.hhnk.nl (auto)snelweg >
Rijkswaterstaat, tel. 0800-8002
•	Langs het spoor > ProRail,
tel. 0800 77 67 245
Op de website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (www.nvwa.nl)
kunt u onder de zoekterm vogelgriep veel
extra informatie vinden. Hier kunt u ook
een melding van een dode vogel doen.
Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl

Gemeentenieuws
vrijdag 24 juni 2022

Vergunningen

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

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Adres
Binnenhof 2 in Bergen (NH)
Heereweg 6 in Schoorl

Herenweg 94 in
Egmond-Binnen
Herenweg 270 in Egmond aan
den Hoef
Jan van Scorelpark 39 in
Schoorl,
Langs de Egmonderbinnenvaart en de Hoevervaart in
Egmond-Binnen en Heiloo
Molenpad 6 in Groet

Omschrijving
het snoeien van 20 bomen, datum ontvangst
14 juni 2022 (Z22 076907)
het tijdelijk voor 4 jaar gebruiken van het pand voor
dagbesteding en begeleid wonen voor jongeren,
datum ontvangst 9 juni 2022 (Z22 076304)
het plaatsen van een aggregaat, datum ontvangst
14 juni 2022 (Z22 076774)
het kappen van een es, datum ontvangst 15 juni
2022 (Z22 076987)
het vergroten van het kozijn, datum ontvangst
14 juni 2022 (Z22 076777)
het verbeteren van de boezemkades, datum ontvangst 10 juni 2022 (Z22 076365)

het kappen van een kastanje, datum ontvangst
9 juni 2022 (Z22 076268)
Nachtegalenlaantje 16 in
het gebruiken van een berging als paardenstal,
Bergen (NH)
datum ontvangst 10 juni 2022 (Z22 076430)
Onderweg 23 in Schoorl
het plaatsen van 64 zonnepanelen, datum ontvangst 14 juni 2022 (Z22 076741)
Oude Bergerweg 43 in Bergen het vergroten van de woning, datum ontvangst
(NH)
13 juni 2022 (Z22 076680)
Smidstraat 5 in Egmond aan
het gebruiken van een woning voor recreatieve
Zee
verhuur, datum ontvangst 13 juni 2022 (Z22
076585)
Stroomerlaan 15 in Bergen
het plaatsen van een uitrit, datum ontvangst 10 juni
(NH)
2022 (Z22 076407)
Voorweg 25 in Schoorl
het vergroten van de woning, datum ontvangst
15 juni 2022 (Z22 077005)
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.
Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving
Gepubliceerd op 27 mei
het tijdelijk wijzigen van het gebruik van het per2022 Boulevard 24 in Egmond ceel, datum ontvangst 16 mei 2022 (Z22 071814)
aan Zee
Moet zijn naast Boulevard 20
het tijdelijk wijzigen van het gebruik van het perin Egmond aan Zee
ceel, datum ontvangst 16 mei 2022 (Z22 071814)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verleend
Adres
Bobbeleweg 11 in Schoorl

Omschrijving
het verbreden van de inrit, verzenddatum 14 juni
2022 (Z22 068696)
Egmonderstraatweg 34 in
het tijdelijk voor 3 jaar afwijken van het bestemEgmond aan den Hoef
mingsplan voor recreatieve verhuur van een voormalig restaurant, verzenddatum 14 april 2022
(Z22 064419)
Klokketuin 2 in Bergen (NH)
het plaatsen van een dakkapel op de woning, verzenddatum 14 juni 2022 (Z22 071241)
Komlaan 16 in Bergen (NH)
het bouwen van een garage, berging, buitenverblijf
en overkapping, verzenddatum 10 juni 2022
(Z22 068719)
Snoeckenburg 34 in
het plaatsen van een dakkapel op de woning, verEgmond-Binnen
zenddatum 13 juni 2022 (Z22 066378)
Vuurdoornweg 28 in Schoorl
het plaatsen van een dakkapel op de woning, verzenddatum 14 juni 2022 (Z22 073109)
Wilhelminastraat 63 in
het vergroten van de woning, verzenddatum
Egmond Aan Zee
13 juni 2022 (Z22 064330)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Adres
Omschrijving
Kapelweidtje 11 in Bergen
het vergroten van de woning, verzenddatum
(NH)
28 april 2022 (Z22 062909)
Sternweg 2 in Groet
het vergroten van de woning, verzenddatum
16 mei 2022 (Z22 063771)
Mansholt-Nes 2 in Bergen
het vergroten van de woning, verzenddatum
(NH)
12 mei 2022 (Z22 065012)
Dokter van Peltlaan 42 in
het aanleggen uitrit en verplaatsen van een straatBergen (NH)
lantaarn, verzenddatum 19 april 2022 (Z22 065617)
Raadhuisstraat 2 in Bergen
het vervangen van twee kozijnen, verzenddatum
(NH)
3 juni 2022 (Z22 068472)
Voorstraat 28 in Egmond aan
het splitsen van de woning, verzenddatum 31 mei
Zee
2022 (Z22 065284)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Verlengen behandeltermijn
Adres
De Logger 13 in Egmond aan
Zee
Kerkedijk 47 in Bergen (NH)

Omschrijving
het vergroten van de woning, verzenddatum 9 juni
2022 (Z22 068676)
het bouwen van een woning en het aanleggen van
een in-/uitrit, verzenddatum 15 juni 2022
(Z22 068677)
Oorsprongweg 28 in Schoorl
het vergroten van de woning, verzenddatum
14 juni 2022 (Z22 069324)
Prins Hendriklaan 16 in
het vergroten van de woning, verzenddatum 9 juni
Bergen (NH)
2022 (Z22 068651)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Adres
Omschrijving
Sint Adelbertusweg 38 Z in
het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning,
Egmond-Binnen
(WABO1801967)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 25 juni 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn
kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.
Evenementen en overig vergunningen
Adres
Omschrijving
Op het grasveld naast Jongeverleende evenementenvergunning Timmerdorp
rencentrum Joeb, Visweg 45a
Egmond Binnen, maandag 18 juli 2022 tot en met
Egmond-Binnen
donderdag 21 juli 2022, verzenddatum 8 juni 2022
(Z22 068264)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verwijderen elektrische damesfiets
Op grond van artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente
Bergen (NH) zal op vrijdag 24 juni 2022 aan de Eisenhowerstraat te Egmond aan
Zee een Paarse elektrische damesfiets van het Merk Sparta worden verwijderd.
We wijzen erop dat de kosten 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 1493601
Check paspoort, ID-kaart of rijbewijs
Gaat u binnenkort op vakantie? Check op tijd of uw paspoort of ID-kaart, en rijbewijs
nog geldig zijn. Moet u die laten verlengen? Doe het op tijd en maak alvast online een
afspraak (www.bergen-nh.nl/afspraak-maken). Wees op tijd, want de afspraak-agenda
raakt snel vol en de eerste mogelijkheid voor een afspraak voor aanvraag, is soms pas
over een paar weken. Ons bellen voor een afspraak gaat niet sneller, wij gebruiken
dezelfde online afspraakmodule als u. Een nieuw reis- of rijbewijs kunnen wij op dit
moment leveren volgens de gewoonlijke termijn van 6 werkdagen na de aanvraag.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Adres
Omschrijving
Kogendijk 5 in Bergen (NH)
het vergroten van de woning, verzenddatum 29
april 2022 (Z046424)
Kruisweg 23 in Bergen (NH)
het bouwen van een carport, verzenddatum 12 mei
2022 (Z22 060675)
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

