Gemeentenieuws
vrijdag 7 oktober 2022

Nieuw college gemeente Bergen
Bergen heeft weer een nieuw college.
Donderdagavond werden drie nieuwe
wethouders geïnstalleerd: Yvonne
Roos-Bakker, Marco Wiesehahn-Vrijman en Ernest Briët. De gemeenteraad stemde unaniem in met hun
benoeming. Ze hebben veel zin om als
wethouder voor de gemeente Bergen
aan de slag te gaan!
De drie zijn na een zorgvuldige sollicitatieprocedure door een selectiecommissie
naar voren geschoven. “Zij beschikken
over de bestuurlijke ervaring die van
groot belang is voor de wijze waarop de
gemeenteraad heeft aangegeven te willen
gaan werken; vanuit een raadsbreed perspectief”, aldus de selectiecommissie.

De nieuwe wethouders Ernest Briët, Yvonne Roos en Marco Wiesehahn met
burgemeester Lars Voskuil (2e van rechts)

■ YVONNE ROOS-BAKKER

Yvonne Roos-Bakker –tot vorige week
raadslid voor de VVD in Drechterlandwas van september 2019 tot juli 2022
wethouder van de gemeente Drechterland. Daarvoor was ze fractievoorzitter
van de VVD-fractie in Drechterland en
beleidsmedewerker bij de gemeente
Hoorn. Deze beoogd wethouder (49)
woont in Hoogkarspel, is getrouwd en

heeft twee kinderen. Ze heeft er zin in om
weer als wethouder aan de slag te gaan.
“Ik wil mijn verbindende eigenschappen
graag inzetten voor de gemeente Bergen.” Zij is de nieuwe wethouder Ruimtelijke ordening en wonen.
■ MARCO WIESEHAHN-VRIJMAN

Marco Wiesehahn-Vrijman was sinds mei

65-jarig huwelijk in Egmond aan Zee
Hoera! De heer en mevrouw de Groot uit
Egmond aan Zee vierden onlangs dat ze
vijfenzestig jaar getrouwd waren. Hij is
een echte Derper. Zij komt uit Friesland,
kwam in Egmond naar de Koloniehuizen
en zo ontmoetten zij elkaar.
Hij werkte lang als timmerman in de
bouw, werd later bode bij de gemeente
Egmond aan Zee. Hij was ook een tijd
raadslid. Samen hebben ze ruim 12 jaar
een sauna in Egmond aan Zee gehad.
Hij is vooral bekend geworden als
sportmasseur, waarbij hij vele beroemde
wielrenners en schaatsers behandelde,
onder wie Ard Schenk en de voetballers van Berdos. Samen hebben zij de

■ ERNEST BRIËT

Ernest Briët was sinds 2013 direchele wereld over gereisd, vaak met hun
geliefde Kip-caravan. Dat zouden ze
eigenlijk het liefst nog steeds doen als
dat kon. Ze hebben een dochter en twee
zoons. Hun geheim: iets vaker incasseren dan uitdelen en het gewoon fijn
hebben samen!

Strandsuppletie bij Camperduin en Petten-Zuid
In overeenstemming met en in
opdracht van Rijkswaterstaat gaat
Combinatie Zwakke Schakels (Combinatie Van Oord Boskalis) nog dit jaar
starten met een strandsuppletie bij
Camperduin en aansluitend bij Petten-Zuid.
De voorlopige planning, uiteraard afhankelijk van de weersgesteldheid, ziet er als
volgt uit;
-	28 september: aanvoer en uitleggen van
een platenbaan en laad-los zone op het
strand ter hoogte van en via Strandslag
Hargen aan Zee.
-	Aanvoer stortmaterieel en aanlanden
van de zinkerleiding (week 40) 1e week
oktober 2022.
Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

2021 senior beleidssecretaris infrastructuur, logistiek & mobiliteit bij VNO-NCW &
MKB-Nederland. Daarvoor was hij senior
manager collectieve belangenbehartiging
bij ondernemersvereniging Evofenedex.
Ook politiek is hij ervaren; hij was vier jaar
vice-voorzitter van de VVD Statenfractie
in de Provincie Noord-Holland. Hij (48)
woont met zijn vrouw en twee kinderen in
Haarlem. Hij vindt Bergen een prachtige
groene gemeente met betrokken inwoners en hardwerkende ondernemers. “Zij
verdienen een lokaal bestuur dat zorgen
wegneemt, problemen oplost en kansen
helpt creëren waar dat kan. Daaraan kan
ik met mijn ervaring en netwerk zeker bijdragen.” Marco Wiesehahn heeft de portefeuille Economische en Sociale Zaken.

Op dinsdag 27 september waren de
heer en mevrouw Dekker uit Egmond
aan Zee 60 jaar getrouwd. Ter ere van
dit mooie jubileum ging burgemeester
Voskuil bij langs om hen persoonlijk
te feliciteren. Mevrouw Dekker komt
oorspronkelijk uit Uitgeest en meneer
Dekker is geboren en getogen in
Egmond aan Zee. De twee hebben
elkaar ontmoet tijdens het uitgaan in
Alkmaar. Na hun huwelijk gingen ze in
Egmond aan Zee wonen.
Meneer Dekker werkte 18 jaar lang
bij de Hoogovens en daarna bij Univé
Verzekeringen op de afdeling personeelszaken. Hun geheim voor een
lang huwelijk is geen geheim; gewoon
doorgaan, dan komt het goed. Van
harte gefeliciteerd!

teur-bestuurder van Stichting Landschap
Noord-Holland. Aan het begin van zijn
loopbaan werkte hij bij diverse ministeries in Den Haag. Hij is afkomstig uit de
gemeente Bergen. “Ik woon nu bijna 10
jaar met veel plezier in de kern Bergen.
Ik vind het wethouderschap een mooie
uitdaging na mijn jarenlange ervaring bij
de overheid en maatschappelijke organisaties.” Deze wethouder heeft Verduurzaming en Cultuur in zijn portefeuille. Ernest
Briët is 52 jaar en heeft met zijn partner
drie studerende kinderen die op kamers
wonen. Hij is ruim 25 jaar lid van de PvdA.

Een evenement organiseren in 2023?
Meld het bij uw gemeente!
In onze regio worden veel grote en
kleine evenementen georganiseerd, zo
ook in onze gemeente. Deze evenementen vragen de nodige aandacht van
de organisaties zelf, maar ook van de
gemeente en de hulpdiensten.

-	Start aanvoer stort- en drijvende leidingen en overige materialen (week 41) 2e
week oktober.
-	Start strandsuppletie bij Camperduin
van ca. 700.000 m3 (week 44) begin
november gedurende een periode van 5
tot 6 weken.
-	Start strandsuppletie bij Petten-Zuid
van ca. 500.000 m3 (week 50) 2e week
december
-	Demobilisatie materieel. Aansluitend
aan voltooiing werkzaamheden.

Regionale evenementenkalender Veiligheidsregio NHN
De Veiligheidsregio NHN en de gemeenten houden samen een regionale evenementenkalender bij. Op deze kalender
plaatst de gemeente alle evenementen die
aangemeld zijn. Zo heeft de Veiligheidsregio NHN goed inzicht in alle evenementen
in de regio en kan daaraan de benodigde
inzet van de hulpdiensten (brandweer,
politie en ambulance) koppelen.

De direct betrokkenen in Hargen aan
Zee, Camperduin en Petten-Zuid zijn op
donderdag 22 september persoonlijk op
de hoogte gesteld van deze werkzaamheden.

Evenement organiseren in 2023
Organiseert u in 2023 een evenement in
onze gemeente? Meld uw evenement
uiterlijk 24 oktober 2022 bij ons aan.
Alleen dan kan de Veiligheidsregio NHN

Contact
(072) 888 00 00
06 138 551 59 (whatsapp)
info@bergen-nh.nl

60-jarig bruidspaar
in Egmond aan Zee

Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

op tijd de inzet van de hulpdiensten
beoordelen.
U vindt het formulier ‘Aanmelden regionale evenementenkalender’ op www.
bergen-nh.nl.
Let op
Dat u uw evenement bij ons aanmeldt,
betekent niet automatisch dat u een
evenementenvergunning krijgt. Een evenementenvergunning vraagt u namelijk pas aan na uw melding en nadat
de regionale evenementenkalender is
goedgekeurd door de Veiligheidsregio
NHN. De goedkeuring gebeurt meestal
in januari van het betreffende jaar.
Meer informatie?
Hebt u nog vragen over de regionale
evenementenkalender, het meldingsformulier 2023
of het indienen van een aanvraag van
een evenementenvergunning, mailt u
dan naar APV@debuch.nl.

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl
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Verslag van de gemeenteraadsvergadering van 29 september 2022
■ NIEUW COLLEGE VAN B&W

De gemeente Bergen installeerde Yvonne
Roos-Bakker, Marco Wiesehahn-Vrijman en
Ernest Briët als nieuwe wethouders van de
gemeente Bergen. Dat gebeurde in de nieuwe
raadszaal in sportcentrum De Beeck waar de
gemeenteraad voor de eerste keer vergaderde. De drie wethouders vervangen Erik
Bekkering en Arend Jan van den Beld.
Yvonne Roos-Bakker
Yvonne Roos-Bakker uit Hoogkarspel was
in Drechterland wethouder. Voor die tijd was
ze hier VVD-fractievoorzitter en in Hoorn
beleidsmedewerker. Roos-Bakker bekeek een
aantal gemeenteraads- en collegevergaderingen terug via internet en voelt al een klik met
de gemeenteraad en het College. Ze vindt
dat wethouders vooral zichtbaar, transparant,
open en bereikbaar moeten zijn. Ze nam een
lens van een fototoestel mee om dit te illustreren.
Ernest Briët
Ernest Briët uit Bergen was directeur-bestuurder van Stichting Landschap Noord-Holland en werkte bij ministeries. Briët, nog niet
ervaren als wethouder en raadslid, noemt
zichzelf een betrokken Bergenaar. Hij is blij
met de eensgezindheid binnen het nieuwe
raadsakkoord en werkte de afgelopen weken
al 's avonds voor de gemeente. Niet erg, vindt
hij. “Als dat met jullie mag zijn, dan wordt het
vast gezellig."
Marco Wiesehahn-Vrijman
Marco Wiesehahn-Vrijman uit Haarlem werkte
voor werkgeversorganisatie VNO-NCW en
MKB-Nederland als senior beleidssecretaris
infrastructuur, logistiek en mobiliteit. Ook was
hij senior-manager collectieve belangenbehartiging bij ondernemersvereniging Evofenedex
en vicevoorzitter van de VVD Statenfractie in
de Provincie Noord-Holland. Hij wil de focus
op inhoud en respect. "Hernieuwd vertrouwen
creëren en zorgen dat de verbinding met jullie
op orde blijft".
■ RAADSBREED AKKOORD

De gemeenteraad ondertekende een politiek
akkoord op hoofdlijnen, gedragen door alle
raadsfracties. In dit raadsbrede akkoord staat
waaraan de gemeente de komende jaren wil
werken en op welke manier. Hierin is aandacht voor de bestuurscultuur en burgerparticipatie. Ook Koos Bruin tekende het akkoord.
Eerder was hij het niet eens met de stelling
dat burgerparticipatie in het verleden goed is
uitgevoerd en dat genomen besluiten in stand
blijven. Bruin stapte daarom begin september uit zijn partij Ons Dorp en ging alleen
verder als Fractie Bruin. Na een gesprek met
D66-raadslid Klaas van der Kaaij ging hij toch
akkoord. De reden: de tekst over burgerparticipatie is geschrapt en de passage over de
besluitvorming genuanceerd. De formulering
is nu dat genomen besluiten in stand blijven
'tenzij sprake is van ingrijpende wijzigingen van doorslaggevende betekenis in de
omstandigheden'. Dit zijn wettelijke, rechterlijke uitspraken of andere ontwikkelingen van
maatschappelijk belang, inclusief (maar niet
beperkt tot) financiële ontwikkelingen, voortschrijdend inzicht, behoefte, et cetera.’ Bij
gewijzigde omstandigheden gaat de gemeenteraad hierover altijd in gesprek.
Ons Dorp wil inwoners en ondernemers al
aan de start bij besluitvorming betrekken en
de partij wil binnen de gemeenteraad niet
tegen elkaar maar samentrekken. Volgens
PvdA namen de politieke partijen terecht de
tijd om de bestuurlijke toekomst op de best
mogelijke manier vorm te geven. D66 is blij
Bezoek
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met het ontbreken van oppositie en coalitie.
Hierdoor moet de wethouder echt iedereen in
de gemeenteraad meenemen in zijn voorstel
om een meerderheid te krijgen. KIES Lokaal
gaat uit van een vlammend succes van deze
unieke werkwijze, maar als het niet lukt, dan
is het tenminste geprobeerd. CDA vertrouwt
erop dat het akkoord stand houdt, omdat
iedereen het beste wil. GroenLinks heeft
vooral zin in de nieuwe werkwijze.
Selectie van wethouders
Ook de selectieprocedure van wethouders is
nieuw. Zij werden aangesteld na een sollicitatieprocedure en op basis van competenties.
Ze zijn niet gelieerd aan een fractie: politieke
kleur of achtergrond waren niet belangrijk.
De commissie legde de focus op opleidingsniveau, bestuurlijke kennis, ervaring met de
regio en het BOB model (beeldvorming-oordeel-besluit). De wethouders kunnen relaties
onderhouden met inwoners en ondernemers
tot en met belangengroeperingen. Ze moeten
elkaar aanvullen, in teamverband werken en in
staat zijn oude politieke patronen te doorbreken. Een oppositie en coalitie ontbreken, er
is geen vanzelfsprekende meerderheid. Een
persoonlijkheidstest, integriteitsscan en een
gesprek met de burgemeester gingen vooraf
aan de benoemingen, evenals een onderzoek
naar integriteit door een raadscommissie. De
wethouders legden de belofte af en kregen
daarna bloemen. Terugkijkend: er waren 46
sollicitanten. Twaalf mensen hadden een
gesprek. Van vier gekozen kandidaten, trok
een beoogd wethouder zich terug. Dit liet
Mariella van Kranenburg, voorzitter van de
selectiecommissie, weten.
■ AFSCHEID WETHOUDERS

De wethouders Erik Bekkering (sinds maart
2019 wethouder) en Arend Jan van den Beld
(sinds maart 2018 VVD-fractievoorzitter en
sinds mei 2020 wethouder) namen afscheid
van de gemeente Bergen.
Erik Bekkering
Volgens burgemeester Lars Voskuil wilde
Bekkering het liefst meteen iets doen met wat
er speelde, zoals in coronatijd inspelen op
ondernemersrisico's. Hij heeft een "feilloos
gevoel voor de media" en verbeterde de relatie met de provincie op het gebied van woning
ambities. Ook richtte hij zich bijvoorbeeld op
de aanpak van overlast van motoren. Bekkering durfde daarnaast te benoemen wat hem
dwars zit "om de weg voorwaarts mogelijk te
maken." Verder praat hij liever met elkaar dan
over elkaar. Volgens Ron Karels, sprekend
namens Bekkering's partij KIES Lokaal, stelde
hij altijd het belang van inwoners en ondernemers voorop. Karels waardeert zijn ‘zeggen
wat je doet en doen wat je zegt-principe’.
Verder is Bekkering wars van roddel, achterklap en populistische taal, kwam hij afspraken
na en stond hij pal voor collega's. Daarnaast
vond hij een gedegen proces met alle betrokkenen belangrijker dan het resultaat en kan hij
volgens Karels goed omgaan met kritiek.
Erik Bekkering zei in zijn toespraak vooral te
hebben gewerkt voor de inwoners en vindt
respect, openheid en vertrouwen belangrijk. Dat geldt ook voor wederkerigheid in
relaties, focus en ambitie en de nadruk op
uitvoering, gekoppeld aan communicatie.
Bekkering noemt zijn collega’s fantastisch,
gedreven en professioneel en de gemeenteraad daadkrachtig en besluitvaardig, werkend
in samenspraak met de ondernemers en
inwoners. Hij sprak verder over succesvolle
ontwikkelingen uit zijn portefeuille op het
gebied van duurzaamheid, klimaat, mobiliteit,
grondstoffen, recreatie, toerisme en economische zaken.
Contact
(072) 888 00 00
06 138 551 59 (whatsapp)
info@bergen-nh.nl

Arend Jan van den Beld
Volgens Voskuil maakte Van den Beld complexe zaken eenvoudig zonder afbreuk te
doen aan de essentie. Hij bracht partijen bij
elkaar, ‘haalde de angels eruit' en maakte
hen mede-eigenaar van de oplossing. Ook
VVD-fractievoorzitter Meis de Jongh – die Van
den Beld en Bekkering een cadeautje gaf - is
blij dat Van den Beld mensen met elkaar in
gesprek bracht met positieve resultaten. “Dat
lukt ons niet altijd, Arend Jan wel!”. Voskuil
en De Jongh waarderen zijn wandelingen met
inwoners en ondernemers, omdat mensen
volgens deze ‘wandelende wethouder’ meer
vertellen als ze langer lopen. Hij schreef
hierover in de gemeentekrant. De Jongh: “Jij
maakte de politiek weer menselijk en dichtbij". Verder zette Van den Beld de ambtenaren
in hun kracht en gaan gemeente en provincie samen zoeken naar woningbouwlocaties
dankzij de inzet van Van den Belt en Bekkering. Daarnaast komen er Tiny Houses in
Schoorl.
Van den Beld genoot van zijn functie. Hij
werkte bijvoorbeeld met hulp van inwoners
aan nieuw participatiebeleid dat in diverse
gemeenten als voorbeeld dient. “Het beleid
gaat over vertrouwen en hoe we het kunnen
terugwinnen.” Van den Beld zorgde ervoor dat
bewonersverenigingen en andere belanghebbenden zich samen buigen over de aanpak
van het centrum van Bergen (Harmonielocatie). Verder gaan gebruikers van het Slotkwartier in Egmond constructief om tafel en willen
de Egmondse voetbalclubs naar een nieuwe
bestaande locatie verhuizen. Van den Beld
is daarnaast trots op de manier waarop de
afdeling Financiën werkt en hij zorgde voor
een maatschappelijke kosten-batenanalyse
(MKBA) voor erfgoed en in het bijzonder voor
molens. "We adviseren nu over een duurzaam
behoud. Cultureel erfgoed is geen kostenpost
maar een waarde voor de gemeenschap."
*Benoeming en afscheid raadsleden
Johan Mekken is het nieuwe raadslid van de
CDA-fractie. Hij legde de belofte af en kreeg
felicitaties. Mekken vervangt raadslid Klaas
Valkering. Hij was sinds april 2014 actief in de

Bergense politiek, allereerst als commissielid
en sinds maart 2018 als raadslid. Van maart
2019 tot maart 2022 werkte hij als wethouder.
Hij stapte daarna in de raadsfractie van het
CDA en gaat nu werken voor een advocatenkantoor. Volgens burgemeester Lars Voskuil
heeft Valkering een fenomenaal geheugen
voor wetsartikelen en jurisprudentie. Daarnaast werkte hij hard, betrokken en met grote
toewijding. Voskuil: "Bij jou is het woord ‘nee’
het begin van een zoektocht naar een slimme
of nog slimmere oplossing. Je deed wat
volgens jou in het belang van de gemeente
was. Je hebt met jouw inzet heel veel bereikt
voor onze mooie gemeente. Dat verdient veel
waardering.”
Zijn fractiegenoot Wilma Grooteman, sprekend namens de CDA-fractie, waardeert zijn
verantwoordelijkheidsgevoel "en het zelf doen,
en niet vanuit de zijlijn klagen.” Volgens haar
debatteerde Valkering scherp en had hij een
oplossend vermogen. Daarbij zocht Valkering soms de grenzen van de wet op en ging
hij voor het belang van de gewone inwoners.
"Het gaat niet om de persoon Valkering". De
CDA-fractie waardeert zijn wil om bijvoorbeeld
te komen tot meer woningen voor jongeren.
Ze roemt zijn inbreng bij de totstandkoming
van De Beeck. Valkering benadrukte tijdens
zijn speech het belang van oplossingen zoeken tijdens gesprekken, op een menselijke
manier. Hij koppelt verder de nieuwe raadzaal
aan het woningtekort. "U heeft als raad een
prachtig nieuw huis, maar heel veel jonge
inwoners hebben dat huis niet. Ik hoop dat u
even kort aan hen denkt als u hier naar binnen
loopt en voor hen de goede dingen doet."
■ AFWEZIGHEID

Alle raadsleden waren aanwezig.
■ MEER WETEN?

U kunt de gemeenteraadsvergaderingen
terugkijken via www.bergen-nh.nl > Raad en
College > Gemeenteraad > Vergaderingen >
29 november
Tekst Evert Visser/ EJV Mediaproducties op
verzoek van Griffie gemeente Bergen

Agenda’s raad en commissies
Algemene raadscommissie
Commissiezaal De Beeck / donderdag 13 oktober om 19.30 uur
Nr. Onderwerp
1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
3
Afscheid kinderburgemeester Thomas Meereboer en installatie kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker
4
Verzamellijst ingekomen stukken en toezeggingenlijst
Benoemingen
5
Beëdiging van burgercommissieleden mw. Anema fractie VVD en dhr. Noordhoff fractie Ons Dorp (afhankelijk van het presidium van 11/10 die de vereisen
controleert)
Hamerstukken
6
Voorstel betreft kennis te nemen van het document stand van zaken moties en
amendementen november 2021
7
Voorstel betreft vast te stellen de Verordening bedrijveninvesteringszone Duindorp Schoorl 2023-2027
8
Voorstel betreft geen zienswijze af te geven op de voorliggende wijziging van
de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden en het college toestemming te verlenen deze wijziging vast te stellen
9
Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2022 GR Werkorganisatie
BUCH en een eventuele zienswijze in te dienen voor de 2e begrotingswijziging
GR Werkorganisatie BUCH
10
Sluiting
Na afloop van de openbare raadsvergadering vindt een besloten vergadering plaats
over de GREX Parck de Beeck
Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl
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Lage Weidtje 4 in Bergen (NH)

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Adres
Eeuwigelaan 26 in
Bergen (NH)
Heereweg 37 in Schoorl

Omschrijving
het kappen van een eik en beuk, datum ontvangst
28 september 2022 (Z22 093895)
het kappen van een boom, datum ontvangst
21 september 2022 (Z22 092376)
Luilaantje 24 A in
het kappen van een es en een linde, datum ontEgmond-Binnen
vangst 22 september 2022 (Z22 092638)
Sint Adelbertusweg 40 a in
het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst
Egmond-Binnen
27 september 2022 (Z22 093749)
Voert 17 in Bergen (NH)
het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst
21 september 2022 (Z22 092380)
Westerweg 30 in Bergen (NH)
het kappen van vijf populieren, datum ontvangst
22 september 2022 (Z22 092482)
Zeeweg 2 in Bergen aan Zee
het wijzigen van de gevel, datum ontvangst
21 september 2022 (Z22 092413)
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.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Adres
Omschrijving
het gebruik van een deel van de gronden als
Groeneweg kadastrale perboomgaard en de inrichting van de percelen voor
celen sectie E nummers 119,
de fijne teelt, het bouwen van een schuilhok, een
120, 123, 353, 351, 491 en
nachtverblijf, een tunnelkas en een mestplaats en
493 tussen de Ringsloot en
de aanleg van verhardingen (Z046560)
Groeneweg in Bergen (NH)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 oktober 2022 zes
weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 10 oktober 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 onder code
NL.IMRO.0373.OVGroenewegHboer-C001 en te vinden door te zoeken op bovengenoemd adres.
Verleend
Adres
Breelaan 20 in Bergen (NH)

Omschrijving
het kappen van een boom (spar) in de zijtuin, verzenddatum 27 september 2022 (Z22 086587)
Duinweg 19 in Schoorl
het kappen van een esdoorn met herplantplicht,
verzenddatum 22 september 2022 (Z22 086067)
Ilp 13 in Bergen (NH)
het plaatsen van een dakkapel op de woning, verzenddatum 28 september 2022 (Z22 078522)
Nesdijk 20 K in Bergen (NH)
het kappen van twee bomen (abeel en eik) met
herplantplicht, verzenddatum 26 september 2022
(Z22 086470)
Oorsprongweg 28 in Schoorl
het vergroten van de woning, verzenddatum
23 september 2022 (Z22 069324))
Wiertdijkje 26 in Bergen (NH)
het kappen van 16 bomen met herplantplicht (t.b.v.
de nieuwbouw van een woning), verzenddatum
28 september 2022 (Z22 086647)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen
Adres
Omschrijving
Oude Schulpweg 20 A in
het kappen van drie dennenbomen en rode beuk,
Egmond-Binnen
verzenddatum 22 september 2022 (Z22 085914)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Adres
Ankerstraat 5 in Egmond aan
Zee
Beukenlaan 3 in Bergen (NH)
Kievitslaan naast 17 (perceel
B2725) in Bergen (NH)

Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Omschrijving
het vergroten van de woning (achterzijde), verzenddatum 22 september 2022 (Z22 086010)
het kappen van een boom in de achtertuin, verzenddatum 28 september 2022 (Z22 086752)
het verlengen van het tijdelijk plaatsen van een
stacaravan, verzenddatum 26 september 2022
(Z22 086657)

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

Contact
(072) 888 00 00
06 138 551 59 (whatsapp)
info@bergen-nh.nl

het vernieuwen en vergroten van een dakkapel in
het voordakvlak van de woning, verzenddatum
23 september 2022 (Z22 086180)
Prins Bernhardstraat 30 in
het vergroten van de woning, verzenddatum
Egmond aan Zee
27 september 2022 (Z22 086624)
Sint Adelbertusweg 2 in
het veranderen van 1 appartement in twee apparEgmond-Binnen
tementen en het realiseren van een Frans balkon
op de eerste verdieping, verzenddatum 27 september 2022 (Z22 086499)
Voorweg 1 in Schoorl
het bouwen van een woning (na sloop bestaande
woning), verzenddatum 23 september 2022
(Z22 086382)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Evenementen en overig vergunningen
Adres
Omschrijving
in Bergen en Bergen aan zee

Verleende evenementenvergunning Kunst10daagse 2022 Bergen en Bergen aan Zee van
vrijdag 21 oktober t/m zondag 30 oktober 2022,
verzenddatum 27 september 2022 (Z22 081527)
Bistro Widewood op het adres Verleende alcohol,- terrasvergunning en vrijstelling
Heereweg 33 in Schoorl
exploitatievergunning, verzenddatum 26 september 2022 (Z22 088347)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verwijderen aanhanger
Op grond van artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente
Bergen (NH) zal van de Mericilaan (parkeerplaats) op 14 oktober 2022 een aanhanger 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 1694622
Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning regelen de herontwikkeling van het
perceel Laanweg 55-57 in Schoorl. Het gaat om de bouw van 12 appartementen.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen vanaf
10 oktober tot en met 18 november 2022 ter inzage op het gemeentehuis. In deze periode kunt u, indien u bedenkingen heeft, een zienswijze indienen. U kunt het plan ook
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Team Plannen & Projecten via telefoonnummer 072 – 888 0000 of via e-mail:
info@bergen-nh.nl.

Ontwerp bestemmingsplan Saldering NNN herontwikkeling hotel Nassau
In het kader van de reeds verleende omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van
het hotel op het Van der Wijckplein 4 in Bergen aan Zee is een salderingsovereenkomst
voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN) gesloten met de provincie Noord-Holland.
Het bestemmingsplan is opgesteld om de salderingsovereenkomst juridisch-planologisch te borgen.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 10 oktober 2022 tot en met
21 november 2022ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode
kunt u een zienswijze indienen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van
de gemeente Bergen (NH), tel. 072 – 888 0000 of via e-mail: info@bergen-nh.nl.

Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl

