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De BeachCleanup Tour is evenement 
waarbij vrijwilligers de Nederlandse 
stranden schoonmaken. Op vrijdag 12 
augustus was het 30 graden, maar dat 
weerhield 60 vrijwilligers er niet van zich 
in te spannen om de stranden van Ber-
gen, Schoorl, Hargen en Camperduin te 
ontdoen van op het strand achtergelaten 
zwerfafval, sigarettenpeuken, restanten 
van visnetten en meer. 

 ■ RESULTAAT: 101 KILO OPGERUIMD

Het resultaat aan het einde van de dag: er is 
101 kilo afval ingezameld, waaronder 1679 
peuken. En dat is mooi! Want, wist jij dat 
één peuk 1.000 liter water kan vervuilen?

BeachCleanup Tour doet gemeente Bergen aan
MEER DAN 100 KILO AFVAL OPGERUIMD OP STRAND 

Ben je in voor een indrukwekkend rondje 
door de polder? Kom dan langs op 28 
augustus tussen 13.00 en 16.00 uur tij-
dens de eerste Landschapsdag Weidse 
Polders in de gemeente Bergen. Er 
gebeurt een heleboel in ons prachtige 
buitengebied en dat willen we graag laten 
zien en vertellen. Van de drinkwaterzuive-
ring bij de Schaapskooi, langs het Pad-
denpad naar het vliegveld. Je leert over 
weidevogels, kaas, bloemen en meer. 
Langs een uitgestippelde route van 6,5 
kilometer kun je fietsend of wandelend 
zien, proeven, horen, kortom ervaren wat 
er allemaal gebeurt in onze polders. Voor 
jong en oud! Zien we elkaar dan? Ga naar 
www.bergen-nh.nl/landschap voor meer 
informatie en de route.

Wethouder Erik Bekkering van Duurzaamheid 

opende de dag en hielp ondanks de warmte 

enthousiast mee. 

De gemeente is bezig met het ontwik-
kelen van een stedenbouwkundige 
visie voor Schoorl, samen met inwo-
ners en ondernemers.  Het project is 
genoemd Centrumvisie Schoorl. 

Voor het ontwikkelen van deze visie staan 
de volgende vragen centraal:
- Schoorl is een duindorp. Hoe verta-

len we de hoogte van de duinen naar 
bebouwing in het dorp?

- Hoe we bewaken we het knus en klein-
schalige karakter van Schoorl? 

 ■ STAND VAN ZAKEN

Er zijn inmiddels drie bijeenkomsten 
geweest met en voor inwoners en onder-

nemers.  Op 11 mei 2022 was de laatste 
bijeenkomst. Hierbij werd de concept 
centrumvisie Schoorl gepresenteerd aan 
inwoners en ondernemers in dorpscen-
trum De Blinkerd. Na afloop van de avond 
kon iedereen een reactie geven op de 
plannen door een formulier in te vullen of 
een e-mail te sturen. 

 ■ BIJPRATEN GEMEENTERAAD 

Voordat de gemeente met de ontvangen 
waardevolle reacties een volgende stap 
in de besluitvorming zet, wil de gemeen-
teraad bijgepraat worden over het project 
en de reacties tijdens een raadsinforma-
tie-avond. Deze avond is naar verwach-
ting op 20 september. 

Stand van zaken 
Centrumvisie Schoorl

Landschapsdag

WEIDSE
POLDERS
Kom zien, horen & proeven!

28 augustus 2022

Fiets of wandel door de 
polder op 28 augustus
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 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Beukenlaan 3 in Bergen (NH) het kappen van een boom in de achtertuin, datum 

ontvangst 4 augustus 2022 (Z22 086752)
Boulevard 2 A in 
Egmond aan Zee

het plaatsen van een hoogwerker t.b.v. uitvoering 
schilderwerk, datum ontvangst 8 augustus 2022 
(Z22 086991)

Breelaan 20 in Bergen (NH) het kappen van een boom (spar) in de zijtuin, 
datum ontvangst 3 augustus 2022 (Z22 086587)

Dreef (sectie C 4440 achter Dokter van Peltlaan 28) in Bergen, het kap-
pen van een kastanjeboom, datum ontvangst 8 
augustus 2022 (Z22 087010)

Elkshove 1 in Bergen (NH) het realiseren van een berging, datum ontvangst 9 
augustus 2022 (Z22 087102)

Herenweg 273A in Egmond 
aan den Hoef

het bouwen van een woning, datum ontvangst 7 
augustus 2022 (Z22 086897)

Idenslaan 27 in Schoorl het bouwen van een tijdelijke duiker t.b.v. verlen-
ging bouwweg, datum ontvangst 5 augustus 2022 
(Z22 086857)

Kievitslaan naast 17 (perceel 
B2725) in Bergen (NH)

het verlengen van het tijdelijk plaatsen van een 
stacaravan, datum ontvangst 1 augustus 2022 
(Z22 086657)

Molenweidtje 4 en 4a in 
Bergen (NH)

het voortzetten van tijdelijk gebruik als opvang, 
datum ontvangst 3 augustus 2022 (Z22 086627)

Prins Bernhardstraat 30 in 
Egmond aan Zee

het vergroten van de woning, datum ontvangst 3 
augustus 2022 (Z22 086624)

Sint Adelbertusweg 2 in 
Egmond-Binnen

het veranderen van 1 appartement in twee appar-
tementen en het realiseren van een Frans bal-
kon op de eerste verdieping, datum ontvangst 3 
augustus 2022 (Z22 086499)

van Speijkstraat 17 in Egmond 
aan Zee

het vergroten van de woning, datum ontvangst 7 
augustus 2022 (Z22 086895)

Wiertdijkje 26 in Bergen (NH) het kappen van 16 bomen (t.b.v. de nieuwbouw 
van een woning), datum ontvangst 4 augustus 
2022 (Z22 086647)

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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Verleend
Adres Omschrijving
Boschmansweg 12 in Schoorl het kappen van een berk met herplantplicht, 

verzenddatum 9 augustus 2022 (Z22 078379)
Eeuwigelaan 33 in Bergen 
(NH)

het kappen van een eik, verzenddatum 
10 augustus 2022 (Z22 078901)

Herenweg 270 in Egmond aan 
den Hoef

het kappen van een es, verzenddatum 1 augustus 
2022 (Z22 076987)

Midden Geestweg 21 in 
Bergen (NH)

het kappen van een ceder, verzenddatum 
10 augustus 2022 (Z22 079195)

Onderweg 23 in Schoorl het plaatsen van 64 zonnepanelen, verzenddatum 
4 augustus 2022 (Z22 076741)

Piet Boendermakerweg 29 in 
Bergen (NH)

het kappen van een spar, verzenddatum 9 augus-
tus 2022 (Z22 078196)

Stroomerlaan 1 in Bergen (NH) het vernieuwen van de uitbouw, verzenddatum 
1 augustus 2022 (Z22 073198)

Wagenmakersweg 18 in Groet het kappen van een kastanje, verzenddatum 
3 augustus 2022 (Z22 075977)

Watertorenweg 16 in Egmond 
aan Zee

het kappen van een spar met herplantplicht, 
verzenddatum 9 augustus 2022 (Z22 077451)

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
Lindenlaan 60 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, verzenddatum 

4 augustus 2022 (Z22 064825)
Smidstraat 5 in Egmond aan 
Zee

het gebruiken van een woning voor recreatieve 
verhuur, verzenddatum 5 augustus 2022 (Z22 
076585)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overige vergunningen
Adres Omschrijving
Campergeestweg in Schoorl verleende evenementenvergunning Wrakhout 

festival, op zaterdag 27 augustus 2022, op het 
basketbalveld aan de Campergeestweg in Schoorl, 
verzenddatum 10 augustus 2022 (Z22 081265)

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

De gemeente Bergen heeft een opkoper geselecteerd voor het inzamelen en verwer-
ken van textiel, namelijk de firma Sympany. Het contract loopt van 1 januari 2023 tot 
en met 31 december 2024. Heeft u opmerkingen of vragen over deze selectie dan 
kunt u een e-mail sturen naar inkoop@debuch.nl

Opkoper inzamelen en verwerken van textiel

Jonge ouders die de geboorte van hun 
kindje komen melden bij de gemeente 
ontvangen vanaf nu het gemeentelijke 
Geboorteboekje. Het eerste exemplaar 
mochten de ouders van de pasgeboren 
Guus van den Hoven voor hem in ont-
vangst nemen, uit handen van burge-
meester Lars Voskuil. Grote zus Julia was 
er ook bij. 

Het boekje is gemaakt in opdracht van de 
vier BUCH-gemeenten. Het kreeg als titel 
‘Samen met Charlie en Robin op avon-
tuur’, heeft tekeningen in primaire kleu-
ren en een korte, rijmende tekst die gaat 
over locaties in de vier gemeenten die 
voor kleine kinderen bijzonder zijn en de 
moeite waard om te bezoeken. 

De gemeente kreeg de wens van jonge 
ouders om het moment van de geboorte-
aangifte aan de balies wat meer te laten 
sprankelen. ‘Dit boekje is een mooi aanden-
ken geworden dat we vanaf nu gaan mee-
geven bij die gelegenheid,’ vertelt burge-
meester Voskuil met trots. Onze boodschap 
is: ‘Welkom in onze prachtige gemeente 
Bergen en de heerlijke omgeving, en trek er 
– straks – op uit met je ouders naar deze en 
andere bijzondere plekken waar je fijn kunt 
spelen en je je kunt verwonderen.’

Geboorteboekje als welkom voor pasgeboren baby’s


