Gemeentenieuws
vrijdag 23 september 2022

Week van de Ontmoeting
29 september t/m 6 oktober
Tijdens de Week van de Ontmoeting van
29 september t/m 6 oktober zijn er in
de gemeente Bergen diverse leuke en
sportieve activiteiten. Hier kunt u elkaar
ontmoeten en nieuwe contacten leggen.
Iedereen in onze gemeente hoort erbij.
Daarom is het belangrijk dat je mee kunt
doen in je eigen omgeving. De week valt
samen met de landelijke Week tegen Eenzaamheid.

Kom er ook bij, we kijken uit naar uw
komst!
•	29 september van 10:00 tot 11:00 uur:
sport & spel bij locatie Duinrand S
(Smeerlaan) in Schoorl. Aanmelden via
www.bergen-nh.nl/weekvandeontmoeting.
•	30 september van 11:00 tot 12:00 uur:
bezinnend schrijven met Annemarie

Bruidspaar Van Eijck 60 jaar getrouwd
Op 7 september jl. waren de heer en
mevrouw Van Eijck 60 jaar getrouwd. Ter
ere hiervan kwam burgemeester Voskuil
op bezoek.
De heer en mevrouw Van Eijck zijn allebei fanatieke wedstrijdzeilers geweest. Zij
hebben elkaar leren kennen bij zeilwedstrijden op ’t Pikmeer bij Grouw in Friesland.
Begin jaren 70 zijn ze in Schoorl komen
wonen vanuit de regio Rotterdam. De heer
Van Eijck heeft o.a. de bouw van Scorlewald begeleid vanuit de Bouwgroep en is
later directeur van Scorlewald geworden.
Mevrouw Van Eijck heeft ook bij Scorlewald
gewerkt. Zij hield zich bezig met bewonerszaken en speelde als pianiste. Hun geheim

100-jarige in Bergen

■ WELKE ACTIVITEITEN ZIJN ER ZOAL?

Pronk in de bibliotheek van Bergen
•	3 oktober van 11:00 tot 12:00 uur: Yvon
Bos Eijssen leest voor uit haar eigen
boek in de bibliotheek van Bergen
•	3 oktober om 10:00 uur, 13:15 uur óf
13:30 uur: wandeling met PostaanZee,
Voorstraat 82a, Egmond aan Zee. Wandeling van 10:00 uur is niveau ‘makkelijk wandelend’, om 13:15 uur ‘rustig
tempo’ en 13:30 uur is voor de ‘doorstappers’.
•	4 oktober van 11:00 tot 12:00 uur: miniworkshop dichtersbiografie van dorpsdichter Arij van der Vliet bij de bibliotheek van Bergen

Hoera! Mevrouw Valstar-Koning is op 17
september jl. 100 jaar geworden. Zij is
geboren en opgegroeid in Schagen en
ging naar het Murmellius Gymnasium in
Alkmaar. Later verhuisde zij naar Nijmegen en Zutphen waar zij een groot deel
van haar leven met veel plezier woonde
en waar zij nog altijd veel vrienden
heeft. 29 jaar geleden keerde zij terug
naar deze regio en ging zij in Bergen
wonen om dichter bij haar kinderen te
zijn. Haar dochter was lange tijd huisarts in Oudorp. Zij is de oudste bewoner van Frankenstaete en woont er ook
al langer dan ieder ander. Zij volgt het
nieuws en vooral het Bergense nieuws
op de voet.

■ MEER ACTIVITEITEN

voor 60 jaar huwelijk: een beetje geven en
een beetje nemen. En wél samen werken
maar niet in dezelfde functie of afdeling.

Bruidspaar Bogtman 60 jaar getrouwd

Kijk voor alle activiteiten in de Week van
de Ontmoeting op www.bergen-nh.nl/
weekvandeontmoeting. Neem voor vragen contact op met het Sociaal Team via
072-8880000.

Gezocht: medewerker groenvoorziening

Op 15 september bracht burgemeester
Voskuil een bezoek aan Piet en Annie
Bogtman, die op 6 september 60 jaar
getrouwd waren.

Meneer Bogtman was timmerman en werkte
bij het bedrijf van de vader van Annie. Maar
ze ontmoetten elkaar pas echt bij de Honky
Tonk onderaan het klimduin in Schoorl, waar
zij allebei graag uitgingen. Meneer Bogtman
heeft 'gouden handen'. Zo heeft hij hun huis
zelf gebouwd en verbouwd. De dochter van
echtpaar Bogtman woont naast hen en is
daarmee de vierde generatie Bogtman die
op deze plek in Bergen woont. Tegenwoordig is de heer Bogtman druk als vrijwilliger
op de Oude Begraafplaats in Bergen. In

hun tuin verbouwen zij fruit en bessen waar
mevrouw Bogtman de heerlijkste jams van
maakt! Hun geheim voor 60 jaar huwelijk:
geen ruzie maken. Gewoon af en toe even
niks zeggen tot het weer weg is.

Agenda’s raad en commissies
Algemene raadscommissie
Commissiezaal De Beeck / donderdag 29 september om 19.30 uur
Nr. Onderwerp
1
Opening door voorzitter Alexandra Otto 19.30 uur
2
Voorstel betreft vast te stellen de Verordening bedrijveninvesteringszone
Duindorp Schoorl 2023-2027 19.30 - 20.00 uur
Sluiting streeftijd 20.00 uur
Na afloop van de algemene raadscommissie vindt “mogelijk” een extra raadsvergadering plaats. De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd
via www.raadbergen-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

Werk jij graag buiten en dan ook nog in
een prachtige omgeving? Ben je klant- en
servicegericht en kan je zowel zelfstandig als in teamverband werken? Dan zijn
wij op zoek naar jou!
■ WAT GA JE DOEN?

Je zorgt samen met 4 collega’s van Wijkteam Limmen voor het onderhoud van de
Openbare Ruimte. Je signaleert klachten en
vragen en zorgt voor een goede afwikkeling.

Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

Ook verzorg je het onderhoud van het materieel. Je bent inzetbaar voor alle voorkomende werkzaamheden binnen het team.
■ REAGEREN

Stuur snel, uiterlijk 27 september 2022, jouw
sollicitatie naar solliciteren@debuch.nl.
Bekijk de hele vacature op: https://vacatures.werkeninnoordhollandnoord.nl/vacature/5094/medewerker-groenvoorziening

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl
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Verlengen behandeltermijn
Adres

Vergunningen

Abdijlaan 14 en Peperstraat
29 in Egmond-Binnen

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Adres
Dom Huybenlaan 6 in
Egmond-Binnen
Duindoornplantsoen 20 in
Schoorl
Duinweg 65 in Schoorl

Omschrijving
het kappen van een berk, datum ontvangst
10 september 2022 (Z22 090752
het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst
12 september 2022 (Z22 090945)
het kappen van vijf bomen, datum ontvangst
8 september 2022 (Z22 090577)
Huismansweg 19 in Schoorl
het kappen van drie dennen, datum ontvangst
11 september 2022 (Z22 090765)
Lage Weidtje 3 in Bergen (NH)
het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst
8 september 2022 (Z22 090615)
Oranjelaan 13 in Bergen (NH)
het kappen van een pruimenboom, datum ontvangst 9 september 2022 (Z22 090711)
Plein 6 in Bergen (NH)
het plaatsen van zonnepanelen, datum ontvangst
12 september 2022 (Z22 090863)
Strand Bergen aan Zee 14 in
het verplaatsen van de bestaande opstallen van
Bergen aan Zee
de botenclub, datum ontvangst 9 september 2022
(Z22 090842)
Ursulinenlaan 52 in Bergen
het kappen van een dakplataan, datum ontvangst
(NH)
12 september 2022 (Z22 090995)
Van der Wijckplein 18 in
het brandveilig gebruik maken van het pand,
Bergen aan Zee
datum ontvangst 9 september 2022 (Z22 090619)
Van der Wijckplein 18 in
het restaurant verbouwen naar 6 appartementen,
Bergen aan Zee
datum ontvangst 9 september 2022 (Z22 090620)
Voert 17 in Bergen (NH)
het wijzigen van een uitweg en het aanleggen van
een watercompensatie, datum ontvangst 7 september 2022 (Z22 090457)
Willem Reijersweg 18 in
het kappen van een vogelkers, datum ontvangst
Bergen (NH)
12 september 2022 (Z22 090937)
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

Omschrijving

het kappen van een abeel met herplantplicht, verzenddatum 12 september 2022 (Z22 081345)
Buerweg 16 in Bergen (NH)
het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. verbouwing woning en nieuwbouw bijgebouw/
carport, verzenddatum 13 september 2022
(WABO2101250)
Buerweg 22 in Bergen (NH)
het kappen van zes coniferen, verzenddatum
13 september 2022 (Z22 081594)
Duinweg 19 in Schoorl
het gewijzigd uitvoeren van vergunning
WABO2000465 voor de bouw van een woning,
verzenddatum 14 september 2022 (Z22 078904)
Hallstein-Nes 21 in Bergen
het kappen van drie elzen met herplantplicht, ver(NH)
zenddatum 12 september 2022 (Z22 081365)
Herenweg 57 A in Bergen (NH) het kappen van 50 bomen met herplantplicht, verzenddatum 13 september 2022 (Z22 081643)
Loudelsweg 109 in Bergen
het kappen van een berk met herplantplicht, ver(NH)
zenddatum 14 september 2022 (Z22 081819)
Slotweg 19 in Egmond aan
het kappen van een esdoorn met herplantplicht,
den Hoef
verzenddatum 14 september 2022 (Z22 081764)
van Speijkstraat 17 in Egmond het vergroten van de woning, verzenddatum 9 sepaan Zee
tember 2022 (Z22 086895)
Zeeweg 52 in Egmond aan
het vergroten van het hotel, verzenddatum 13 sepZee
tember 2022 (Z22 065268)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

het na sloop bouwen van een stolp met twee
woningen, verzenddatum 12 september 2022 (Z22
081586)
C S Adama v Scheltemaweg 6 het plaatsen van een overkapping, verzenddatum
in Bergen (NH)
8 september 2022 (Z22 081641)
Klaassen en Evendijk,
het plaatsen van een schuiltent voor paarden
kadastraal perceel sectie B, nr. (jaarlijks van maart tot oktober), verzenddatum 12
42 in Bergen (NH)
september 2022 (Z22 081639)
Nachtegalenlaantje 20 in Berhet veranderen en vergroten van de woning, vergen (NH)
zenddatum 13 september 2022 (Z22 081887)
Oostgrasdijk1-013 in Schoorl
het vergroten van een vakantiewoning, verzenddatum 8 september 2022 (Z22 081348)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Adres
Omschrijving
Sint Adelbertusweg 38 Z in
het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning
Egmond-Binnen
(WABO1801967)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 26 september 2022 zes
weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 27 september
2022 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621
2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te vinden
door te zoeken op bovengenoemd adres.
Evenementen en overig vergunningen
Adres
Omschrijving
in het centrum van Bergen en
het Bergerbos

verleende evenementenvergunning Rondje Bergen
2022 op zondag 2 oktober 2022, Bergen(NH), verzenddatum 12 september 2022 (Z22 080991)
op het Kerkplein in
verleende evenementenvergunning kermis
Egmond-Binnen
Egmond-Binnen van 30 september tot en met 2
oktober 2022, verzenddatum 12 september 2022
(Z22 062230)
Hanswijk 1 in Egmond aan
verleende evenementenvergunning Burendag 2022
den Hoef
en jubileumfeest op zaterdag 24 september 2022,
verzenddatum 16 september 2022 (Z22 086720)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bosrandweg 1 in Schoorl

Verleende omgevingsvergunning van rechtswege
Adres
Omschrijving
Wilhelminastraat 68 in
het plaatsen van een dakopbouw (van rechtswege
Egmond aan Zee
vergund), verzenddatum 13 september 2022 (Z22
078909)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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

Ontwerp wijzigingsplan Huismansweg 10 Schoorl
Splitsing van het perceel en het projecteren van twee nieuwe bouwvlakken om de
bouw van 2 woningen mogelijk te maken binnen de huidige woonbestemming.
Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 26 september 2022 tot en met 7
november 2022 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt
u een zienswijze indienen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Plannen en Projecten van de
gemeente Bergen via 072 888 00 00
Verwijderen caravan
Op grond van artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente
Bergen (NH) zal op maandag 26 september 2022 te Egmond aan den Hoef
Lamoraalweg industrieterrein De Weidjes een caravan 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 1672525

Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl

