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Feestelijke opening en onthulling nieuwe 
naam Samen naar Schoolklas

Locaties ondergrondse restafval-
containers Egmond aan Zee

Twee jaar geleden ging de Samen naar 
Schoolklas van start op de Adriaan 
Roland Holtschool. Afgelopen maan-
dag 26 september vond de feestelijke 
opening plaats en werd de nieuwe 
naam ‘Michaëlklas’ onthuld. Wegens 
corona moest dit meerdere keren 
uitgesteld worden. Nu was het dan 
eindelijk zover én extra feestelijk: de 
school bestaat dit jaar namelijk ook 75 
jaar.

In februari 2020 ging de Samen naar 
Schoolklas (hierna: Michaëlklas) van 
start met vier kinderen. De klas is ont-
staan vanuit initiatief van twee ouders 
die beiden een kind met een beperking 
hebben en een geschikte school voor 
hun kind zochten: een school waar niet 
alleen onderwijs op maat wordt gegeven, 
maar juist het idee van ‘inclusief onder-
wijs’ wordt omarmd. Inmiddels worden er 
acht kinderen in de klas verwelkomd. Alle 
kinderen hebben een ontwikkelingsach-
terstand, bijvoorbeeld door het Syndroom 
van Down. De klas wordt begeleid door 
twee leerkrachten en twee kinderbegelei-
ders (jeugdhulpprofessionals) van Esdé-
gé-Reigersdaal. Ook de aan de school 
geboden orthopedagoog is nauw betrok-
ken. 

	■ HOE GAAT HET IN DE PRAKTIJK?

De Adriaan Roland Holtschool is een 
vrije school. Het onderwijsaanbod in de 
Michaëlklas is dan ook een combinatie 
van vrijeschool- en speciaal onderwijs. 
Vanuit de vrijeschoolvisie staat de ontwik-
keling van hoofd-hart-handen centraal. 
Dat betekent veel bewegen en zingen, en 
naast de bekende schoolse vakken ook 

De gemeente Bergen werkt hard aan een betere afvalscheiding: komende van 
200kg willen we naar 30kg restafval per inwoner per jaar in 2025. Eén van de 
stappen die gezet wordt, is de plaatsing van extra ondergrondse restafvalcontai-
ners,  zodat inwoners van hoogbouw dicht bij huis hun afval weg kunnen gooien. 
Er wordt gestart in Egmond aan Zee.  Na onderzoek zijn geschikte locaties gese-
lecteerd.

	■ BEOOGDE LOCATIES EGMOND AAN ZEE

Agnesplein 11
3e Oosterberg 1-29
Trompstraat 14
Boulevard Ir de Vassy 29
Voorstraat 114a
Voorstraat 146z
Admiraal de Ruyterweg 25
Boulevard Zuid

De omwonenden van deze locaties hebben een brief gehad. Zij zijn in de gelegenheid 
om een zienswijze over deze voorgenomen locaties in te dienen. Op de website van de 
gemeente vindt u ook een overzicht van deze locaties plus de uitgebreide locatiecrite-
ria.

	■ DE PROCEDURE

Voor de nieuwe locaties wordt een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) 
gevolgd. Deze procedure ziet er als volgt uit:
•  Het college stelt locatiecriteria vast
•  Het college neemt een voorlopig besluit over de locaties
•  Hierop volgt een zienswijzeperiode van zes weken
•  Na deze periode worden de zienswijzen gewogen
•  Het college neemt met inachtneming van de zienswijzen een definitief besluit over de 

locaties
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veel ruimte voor creativiteit met vakken 
zoals schilderen, tekenen, boetseren en 
bakken. Het ‘samen-gedeelte’ van de 
Michaëlklas wordt vormgegeven door 

kinderen in te laten stromen in reguliere 
klassen: bijvoorbeeld meedoen met bui-
tenspelen, de weekopening, of schil-
derles. Andersom kunnen de kinderen uit 
de reguliere klassen ook meedoen met 
het programma van de Michaëlklas. 

	■ EEN HEEL MOOI VOORBEELD

De Michaëlklas is mede mogelijk gemaakt 
door de gemeenten Bergen en Alkmaar, 
het Samenwerkingsverband Passend 
Primair Onderwijs Noord-Kennemer-
land, Samen naar School als onderdeel 
van stichting Het Gehandicapte Kind en 
Stichting Iona. De betrokken gemeen-
ten juichen het initiatief toe. Wethouder 
Erik Bekkering (gemeente Bergen): “Dit 
initiatief is een heel mooi voorbeeld van 
inclusief onderwijs, wat we in Bergen 
zo belangrijk vinden. De kinderen in de 
Michaëlklas zijn hier écht een onderdeel 
van de basisschool. De interactie over en 
weer tussen hen en de reguliere klassen is 
heel waardevol voor de ontwikkeling van 
alle kinderen.”

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE OP IKDENKMEEOVERBERGEN.NL

Meedenkagenda oktober 2022
De komende weken staan deze onderwerpen op de agenda.
Denk, schrijf en doe mee! Contact? Mail naar participatie@bergen-nh.nl

 INFORMATIEMOMENTEN AFVALINZAMELING A LA CARTE  

GEBIED EGMOND AAN ZEE

Op 11, 12 en 13 oktober zijn er informatiebijeenkomsten voor de inwoners van het 
zogenaamde  ‘a la carte’ gebied in Egmond aan Zee. In dit gebed kunnen inwoners 
een keuze maken tussen gebruik van verzamelcontainers of containers aan huis 
(betrokken inwoners ontvangen hiervoor een uitnodiging)

 INFORMATIEAVOND WATERTORENGEBIED

Op 24 oktober is er voor direct omwonenden en gebruikers (op uitnodiging) een infor-
matieavond over het project watertoren en hoe het verder gaat. Op een latere datum 
organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor overige geïnteresseerden. 

 INWONERPANEL (HELE GEMEENTE)

Denkt u graag constructief mee over grote en kleine uitdagingen?
Of hebt u expertise of kennis die de gemeente van pas
kan komen? Dan is het inwonerpanel misschien wel iets voor u.
Aanmelden en meer informatie op ikdenkmeeoverbergen.nl.

 BINNENKORT: 

Erfgoedbeleid voor Egmond aan Zee. Wat is er nodig om onze dorpsgezichten te 
beschermen? Ga naar het participatieplatform van de gemeente Bergen.
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Op grond van artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente  
Bergen (NH) zal op vrijdag 7 oktober 2022 van de Heilooer Zeeweg te Egmond aan 
de Hoef een catamaran worden verwijderd. We wijzen erop dat de kosten voor het 
verwijderen ten laste van de eigenaar komen. Registratienummer Catamaran wit  
EG 386. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Handhaving via 072 888 00 00 
o.v.v. nummer 1680643

Verwijderen Catamaran

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Binnenweg 6 in Schoorl het kappen van bomen, datum ontvangst 18 sep-

tember 2022 (Z22 091757)
De Rougemont-Nes 1 in Ber-
gen (NH)

het kappen van een Sequoia Giganteum, datum 
ontvangst 17 september 2022 (Z22 091753)

Frederikslaan 5 in Schoorl het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst  
16 september 2022 (Z22 091672)

Kloosterlaan 45 in Bergen (NH) het kappen van een berk, datum ontvangst  
16 september 2022 (Z22 091746)

Oudtburghweg 18 in Bergen 
(NH)

het kappen van een spar en een beuk, datum ont-
vangst 21 september 2022 (Z22 092345)

Plein 8 in Bergen (NH) het plaatsen van zonnepanelen, datum ontvangst 
14 september 2022 (Z22 091366)

Slotrampweg 1 in Bergen (NH) het wijzigen van de gevel, datum ontvangst  
20 september 2022 (Z22 092231)

Voorstraat 125 in Egmond aan 
Zee

het splitsen van het appartement, datum ontvangst 
16 september 2022 (Z22 091732)

Westerweg 2 in Bergen (NH) het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor de 
periode van 18 maanden, datum ontvangst  
15 september 2022 (Z22 091550)

Westerweg 18 in Bergen (NH) het kappen van bomen, datum ontvangst 20 sep-
tember 2022 (Z22 092228)

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
Bergerweg 88 in Bergen (NH) het kappen van twee elzen en acht essen met 

herplantplicht, verzenddatum 19 september 2022 
(Z22 082113)

Hoeverweg 2 A in Egmond 
aan den Hoef

het verbouwen van een deel van een schuur naar 5 
recreatieve appartementen, verzenddatum  
21 september 2022 (Z22 077738)

Hoeverweg 5 in Egmond aan 
den Hoef

het veranderen van de boerderij (vernieuwen 
gevels en constructief renoveren)., verzenddatum 
19 september 2022 (Z22 075535)

Paulineweg 11 in Bergen aan 
Zee

het vergroten van de woning, verzenddatum  
19 september 2022 (Z054912)

Waldeck Pyrmontlaan 5 in 
Bergen (NH)

het vergroten van de woning, verzenddatum  
15 september 2022 (Z22 078229)

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

Weigeringen
Adres Omschrijving
Smidstraat 5 in Egmond aan 
Zee

het gebruiken van een woning voor recreatieve 
verhuur, verzenddatum 19 september 2022  
(Z22 076585)

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
Baan van Ravenhorst 12 in 
Bergen aan Zee

het vergroten van de woning, verzenddatum 19 
september 2022 (Z22 077569)

Dirk Klompweg 81 in Bergen 
(NH)

het vergroten van de woning, verzenddatum 16 
september 2022 (Z22 086021)

Kleiweg (tegenover nr. 7 
nabij Campergeestweg 20 
kadastraal perceel sectie A, 
nummer 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), 
verzenddatum 19 september 2022 (Z22 082225)

Omloop 35-24 in Schoorl het plaatsen van een tuinberging met overkapping 
bij de recreatiewoning, verzenddatum 15 septem-
ber 2022 (Z22 081921)

Smidstraat 1 in Egmond aan 
Zee

het plaatsen van een overkapping, verzenddatum 
16 september 2022 (Z22 078613)

Teugelaan 17 in Schoorl het verbouwen van een veestalling en opslag, ver-
zenddatum 19 september 2022 (Z22 086015)

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

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Adres Omschrijving
Kerkbrink 24 ZA in Groet het voor vijf jaar bewonen van de recreatiewoning, 

(WABO1801902)
Prinsesselaan 5 B in Bergen 
(NH)

het tijdelijk (5 jaar) bewonen van de recreatie 
woning, (Z22 063134)

De ontwerpbesluiten liggen  vanaf 3 oktober  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
door het duingebied van 
Schoorl en Bergen aan Zee

verleende evenementenvergunning Wandel-
4daagse Schoorl 2022 van maandag 17 oktober 
tot en met donderdag 20 oktober 2022, Start/finish 
bij de Blinkerd, verzenddatum 16 september 2022 
(Z22 085921)

in Bergen, Egmond, Schoorl 
en Camperduin

toestemming Streetart weersafhankelijk in 2022, 
verzenddatum 21 september 2022 (Z22 090210)

rondom de Ruïnekerk in Ber-
gen (NH)

verleende evenementenvergunning Kunstmarkt 
Bergen 2022 op zondag 23 oktober en zondag  
30 oktober 2022, verzenddatum 22 september 
2022 (Z22 078967)

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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