
vrijdag 5 augustus 2022

Gemeentenieuws

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Kleiweg (tegenover nr. 7 
nabij Campergeestweg 20 
kadastraal perceel sectie 
A, perceelnummer 1581) in 
Schoorl

het plaatsen van een hekwerk en brug en het 
aanbrengen van oppervlakteverharding, oeverbe-
schoeiing en kabels en leidingen t.b.v. een trafo 
(vergunningvrij bouwwerk tbv nutsvoorziening), 
datum ontvangst 26 juli 2022 (Z22 082225)

Bergerweg 88 in Bergen (NH) het kappen van twee elzen en acht essen, datum 
ontvangst 25 juli 2022 (Z22 082113)

Bobbeleweg 11 in Schoorl nieuwbouw tweede woning met sloop en herpositi-
oneren overige gebouwen, datum ontvangst 25 juli 
2022 (Z22 082097)

C S Adama v Scheltemaweg 6 
in Bergen (NH)

het plaatsen van een overkapping, datum ont-
vangst 20 juli 2022 (Z22 081641)

Klaassen en Evendijk, 
kadastraal perceel sectie b,  
nr. 42 in Bergen (NH)

het plaatsen van een schuiltent voor paarden (jaar-
lijks van maart tot oktober), datum ontvangst  
20 juli 2022 (Z22 081639)

Loudelsweg 109 in Bergen 
(NH)

het kappen van een beuk, datum ontvangst 21 juli 
2022 (Z22 081819)

Nachtegalenlaantje 20 in  
Bergen (NH)

het veranderen en vergroten van de woning, datum 
ontvangst 22 juli 2022 (Z22 081887)

Omloop 35-24 in Schoorl het plaatsen van een tuinberging met overkapping 
bij de recreatiewoning, datum ontvangst 22 juli 
2022 (Z22 081921)

Slotweg 19 in Egmond aan 
den Hoef

het kappen van een esdoorn, datum ontvangst  
21 juli 2022 (Z22 081764)

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
Bergermeerpolder (kadastraal 
perceel E498) in Bergen (NH)

het bouwen van een (water-) instroomconstructie 
met bijbehorende bouwwerken en het uitvoeren 
van werken ten behoeve van de waterberging in de 
Bergermeerpolder, verzenddatum 21 juli 2022  
(Z22 070988)

Doorntjes 28 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, verzenddatum 21 juli 
2022 (Z22 066876)

Heereweg 123 ZA in Schoorl het kappen van een spar (met herplant), verzend-
datum 25 juli 2022 (Z22 074028)

Kloosterlaan 15 in Bergen (NH) het kappen van een den (met herplant), verzendda-
tum 26 juli 2022 (Z22 075702)

Oude Bergerweg 43 in Bergen 
(NH)

het vergroten van de woning, verzenddatum 26 juli 
2022 (Z22 076680)

Peperstraat 24 in 
Egmond-Binnen

het vervangen van een dakkapel op de woning, 
verzenddatum 21 juli 2022 (Z22 079549)

Pieter Schotsmanstraat 40 in 
Egmond aan Zee

het verbouwen tot werkplaatsen met kantoren,  
verzenddatum 15 juli 2022 (WABO2100917)

Oorsprongweg 2a,1871HA in 
Schoorl

het bouwen van een woning en het maken van een 
uitweg, verzenddatum 25 juli 2022 (Z22 073357)

Stroomerlaan 15 in Bergen 
(NH)

het plaatsen van een uitrit, verzenddatum 21 juli 
2022 (Z22 076407)

Visweg 35 in Egmond-Binnen het kappen van 2 haagbeuken, verzenddatum  
25 juli 2022 (Z22 075366)

Weg naar de Bleek, Egmond 
aan den Hoef

het vervangen en verbreden van de verharding van 
de rijbaan, verzenddatum 21 juli 2022  
(Z22 071374)

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

Weigeringen
Adres Omschrijving
Karel de Grotelaan 2 in Bergen 
(NH)

het plaatsen van zonnepanelen op het achterdak-
vlak, verzenddatum 25 juli 2022 (Z22 062510)

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
Hoeverweg 5 in Egmond aan 
den Hoef

het wijzigen van de gevel, verzenddatum 26 juli 
2022 (Z22 075535)

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.bergen-nh.nl

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

Stichting De Noordzee trapt grootste 
landelijke strandopruimactie af 
De negende editie van de Boskalis Beach 
Cleanup Tour van Stichting De Noordzee 
is begonnen. Vijftien dagen lang ruimen 
duizenden vrijwilligers afval op langs 
de hele Noordzeekust. Zo vragen ze 
aandacht voor een schone en gezonde 
Noordzee. Ruim 2000 vrijwilligers hebben 
zich al aangemeld voor de 30 opruimac-
ties: elke dag wordt het strand tegelij-
kertijd in het noorden en in het zuiden 
van het land opgeruimd. De vrijwilligers 
ruimen al het afval op dat ze tegenko-
men. Deze editie is er extra aandacht voor 
vervuiling door peuken. Vorig jaar zijn er 
in vijftien dagen 57.772 peuken van het 
strand geraapt. De landelijke opruimactie 
start vandaag in Cadzand en op Schier-
monnikoog. Maandag 15 augustus is de 

laatste dag van de Tour bij Zandvoort 
- dan worden de resultaten bekendge-
maakt. 
  
 INSCHRIJVEN 

Het is nog mogelijk om deel te nemen aan 
één of meerdere etappes. Op 12 augustus 
wordt het strand van Camperduin naar 
Bergen opgeruimd. Inschrijven kan via 
www.beachcleanuptour.nl/etappes. Naast 
de opruimactie zijn op er op diverse loca-
ties activiteiten waar mensen ook zon-
der zich aan te melden aan mee kunnen 
doen. De speciale Noordzeenatuur-dagen 
zijn op 12, 13, 14 en 15 augustus in res-
pectievelijk Wassenaar, Katwijk aan Zee, 
Wijk aan Zee en Zandvoort.

Loudelsweg 49 in Bergen (NH) het gebruiken van een deel van het pand als 
woning, verzenddatum 21 juli 2022 (Z22 070455)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Adres Omschrijving
Heereweg 96 en 98 in Schoorl het bouwen van twee vakantiewoningen en het 

aanleggen van een uitweg, (Z22 068654
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 8 augustus 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
Boulevard Zuid parkeerterrein 
in Egmond aan Zee

verleende evenementenvergunning plaatsen Reu-
zenrad in Egmond aan Zee van zaterdag 27 augus-
tus 2022 tot en met zondag 25 september 2022, 
verzenddatum 27 juli 2022 (Z22 072952)

Egmond Aan Zee verleende evenementenvergunning Caribbean 
Weekend Bar 't Swintje op 5 augustus tot en met 8 
augustus, verzenddatum 21 juli 2022 (Z22 062609)

Bergen verleende evenementenvergunning Nederlands 
Kampioenschap Beddenrace in Bergen 2022 op 
zaterdag 13 augustus 2022, verzenddatum  
5 augustus 2022 (Z22 069263)

Strandafgang noord, Bergen 
aan Zee

verleende evenementenvergunning muziekeve-
nement Bing-style op het paviljoen Babading, op 
zondag 7 augustus 2022, verzenddatum 29 juli 
2022 (Z22 069508)

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

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken:
Ter hoogte van Baan van Ravenhorst 4 Bergen aan Zee

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf Datum vinden op www.officielebekendmakingen.
nl. In het verkeersbesluit staat beschreven hoe u, in de periode van 6 weken na publi-
catie, bezwaar kunt maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sven 
van Eijk, Team Verkeer via svenvaneijk@debuch.nl.

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken:
Ter hoogte van St. Adelbertusweg 4, Egmond Binnen

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 1 augustus 2022 vinden op www.officielebekend-
makingen.nl. In het verkeersbesluit staat beschreven hoe u, in de periode van 6 weken 
na publicatie, bezwaar kunt maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Sven van Eijk, Team Verkeer via svenvaneijk@debuch.nl.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken


