
vrijdag 25 november 2022

Gemeentenieuws

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

Spectaculaire avondwandeltocht 
Fjoertoer door de Egmonden
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november 
staat een recordaantal van meer dan 
15.000 wandelaars aan de start van de 
8e editie van de Fjoertoer Egmond; een 
spectaculaire avondwandeltocht door 
de Egmonden, langs bijzondere licht-, 
vuur- en geluidsacts. Het evenement 
is inmiddels uitverkocht, aanmelden is 
niet meer mogelijk. 

	■ STARTPUNT FJOERTOER BIJ HOTEL 

ZUIDERDUIN 

De start van de vier diverse afstanden is 
tussen 16.00 en 19.15 uur op het parkeer-
dek van Hotel Zuiderduin. Daarna gaan de 
routes ieder hun eigen weg. Aan het eind 
van de wandeltocht finishen alle wande-
laars op het Pompplein voorbij vuurtoren 
van Speyk. 

	■ VERKEERSMAATREGELEN TIJDENS DE 

FJOERTOER EGMOND

Vanwege het wandelevenement kan het 
op beide dagen druk zijn in Egmond en 
omgeving. 
Houd daarnaast rekening met een aantal 
wegafsluitingen: 

•  bij het stoplicht richting Voorstraat 
Egmond aan Zee, vanaf 14.30 tot 19.30 
uur. Verkeer wordt omgeleid via Sport-
laan en Dr. Wiardi Beckmanlaan.

•  Zeeweg Egmond aan Zee ter hoogte 
van Zuiderduin vanaf 15.00 tot 24.00 
uur. Verkeer wordt omgeleid via de Ken-
nedyboulevard, Churchilllaan, Roose-
veltstraat en Burgemeester Nielestraat.

•  Slotweg, Weg naar de Veert, Juliana-
weg, Hanswijk in Egmond aan den Hoef 
vanaf 12.00 tot  22.00 uur. 

Meer informatie over Fjoertoer Egmond 
vindt u op www.fjoertoeregmond.nl.
We wensen alle deelnemers aan de Fjoer-
toer Egmond een hele mooie wandeling 
toe! 

Vereniging Dorpsbelangen Egmond - Parel aan Zee en de gemeente hebben 
samen een plan gemaakt om Egmond aan Zee groener te maken, met name 
in het zuidelijke deel, genoemd Egmond Zuid. Hiervoor zijn soorten planten 
en bomen gekozen die bestand zijn tegen zout en wind aan de kust. 

Samen naar een groener Egmond aan Zee 

Op 27 oktober 2022 konden inwoners 
tijdens een bijeenkomst hun reactie 
geven op de plannen en vragen stel-
len aan groenmedewerkers van de 
gemeente. Uit de grote belangstelling 
kunnen wij opmaken dat het onderwerp 
leeft en de inwoners betrokken zijn bij 
hun buurt. Na de bijeenkomst zijn ook 
via e-mail nog opmerkingen binnenge-
komen. We willen de inwoners hierbij 
hartelijk danken voor hun waardevolle 
inbreng.

Aangepast plan 
Alle ontvangen reacties zijn zorgvuldig 
gewikt en gewogen en verwerkt in een 
plan, genoemd Fase 1. Hiermee hopen 
wij dat het aanleggen van meer groen 
kan rekenen op een breed draagvlak 

in de buurt. Zo is in het uitgewerkte 
plan rekening gehouden met nieuw te 
realiseren afvalclusterplaatsen, stoep-
breedte, beheer en onderhoud, groei-
plaatsverbetering en de gewenste 
beplanting. 

U kunt Fase 1 van het plan vanaf nu 
bekijken via bergen-nh.nl/GroenerEg-
mondaanZee. In Fase 1 gaat het om de 
plantvakken A tot en met H. Het blauw 
omlijnde plangebied volgt in een vol-
gende fase.  

Aan de slag
We gaan snel aan de slag. Eind dit jaar 
starten de vergroeningwerkzaamheden 
van de eerste fase. In het eerste kwar-
taal van 2023 worden deze afgerond.

De showroom van Duurzaam Bouwloket 
staat donderdag 1 december bij super-
markt Albert Heijn in Egmond aan den 
Hoef. In deze showroom is te zien hoe 
duurzame en energiebesparende maatre-
gelen eruit zien en werken, zoals zonne-
panelen en infraroodverwarming. Maar 
ook kleine maatregelen, zoals radiator-
folie, zijn daar te bekijken.
Al met kleine stappen, zoals het aan-
brengen van isolatie of door het beter 
gebruiken van de verwarming, kun je op 
je energieverbruik besparen. Een advi-
seur van het onafhankelijke Duurzaam 

Bouwloket vertelt hier deze dag alles over. 
De showroom staat er van 09.00 uur tot 
16.00 uur.

KOM NAAR DE SHOWROOM BIJ AH EGMOND AAN DEN HOEF

Hoe ziet een warmtepomp of 
infraroodverwarming eruit?

Maartje Meedendorp-Beunder, 
gefeliciteerd met uw 101 jaar!
Op 16 november werd Maartje Meeden-
dorp-Beunder maar liefst 101 jaar. Om dit 
heugelijke feit te vieren, ontving de jarige 
een bloemstuk uit handen van loco-bur-
gemeester Yvonne Roos-Bakker. 
Mevrouw Meedendorp-Beunder ging op 
late leeftijd nog iedere dag op de fiets 
naar het strand om daar even te zwem-
men in de zee. Haar man was 25 jaar 
wethouder van de gemeente Schoorl. Ze 
woont nu in verzorgingshuis Hoog Duinen 
in Schoorl. 

 Agenda’s raad en commissies

Algemene raadscommissie Sessie A
Raadzaal De Beeck / d.d. 1 december 2022 19.30 uur
Nr. Onderwerp

1 Opening 19.30 uur
2 Onderwerp 19.30-20.00 uur

Voorstel betreft een positieve zienswijze te geven op de derde begrotingswijzi-
ging 2022 van de GR Werkorganisatie BUCH.

3 Onderwerp 20.00-20.30 uur
Voorstel betreft het vaststellen van de financiële mutaties uit de FIRAP 2022 
en de bijgaande begrotingswijziging.

4 Onderwerp 20.30-21.00 uur
Voorstel betreft het vaststellen van de Belastingverordeningen Bergen 2023 en 
de Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2022 in te trekken.

5 Onderwerp 21.00-21.30 uur
Voorstel betreft het vaststellen van de Financiële verordening (art 212 Gemwet) 
Gemeente Bergen 2023 en Financiële beleidstukken Bergen 2023:
• De Nota activabeleid Bergen 2023
• De Nota reserves en Voorzieningen Bergen 2023
• Het Treasury statuut Bergen 2023
• De Nota Kostentoerekening Bergen 2023.
• De Nota risicomanagement en weerstandsvermogen-ratio Bergen 2023
Sluiting streeftijd 21.30 uur

Algemene raadscommissie Sessie B
Commissiezaal De Beeck / d.d. 1 december 2022 19.30 uur
Nr. Onderwerp

1 Opening 19.30 uur
2 Onderwerp 19.30-20.15 uur

Voorstel betreft het vaststellen vier water gerelateerde verordeningen; 
1. De Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Bergen 2023;
2. De Aansluitverordening Bergen 2023;
3. De Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Bergen 2023;
4. De Verordening hemelwaterberging Bergen 2023.

3 Onderwerp 20.15-21.00 uur
Voorstel betreft het vaststellen van de startnotitie 
actualisatie speelruimtebeleid.

4 Rondvraag 21.00-21.15 uur
Sluiting streeftijd 21.15 uur
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Bergerweg 22 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, datum ontvangst  

10 november 2022 (Z22 100206)
Boschmansweg voor 1a in de 
gemeenteberm in Schoorl

het kappen van een eik (met herplant), datum ont-
vangst 15 november 2022 (Z22 100423)

Dokter Heringalaan 17 in 
Schoorl

het kappen van drie coniferen, datum ontvangst  
17 november 2022 (Z22 100835)

Dorpsstraat 66 in Bergen (NH) het kappen van een kastanjeboom, datum ont-
vangst 11 november 2022 (Z22 100133)

Herenweg 43 in Bergen (NH), het kappen van een beuk, esdoorn, es en vier 
elsen, datum ontvangst 11 november 2022  
(Z22 100147)

Nachtegalenlaantje (t.h.v. 18) 
in Bergen (N.H.)

het kappen van vier populieren, datum ontvangst 
15 november 2022 (Z22 100419)

Voert 5 GEM in Bergen (NH) het vervangen rietdek en gevlucht/wiekenkruis van 
de molen, datum ontvangst 10 november 2022 
(Z22 100009)

Wiertdijkje 24 in Bergen (NH) het kappen van drie pinussen en een esdoorn, 
datum ontvangst 15 november 2022 (Z22 100547)

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
Dawson-Nes 18 in Bergen 
(NH)

het kappen van een conifeer, verzenddatum  
16 november 2022 (Z22 094243)

Duindoornplantsoen 20 in 
Schoorl

het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum  
15 november 2022 (Z22 090945)

Eeuwigelaan 26 in Bergen 
(NH)

het kappen van een eik en beuk met herplantplicht, 
verzenddatum 16 november 2022 (Z22 093895)

Esdoornlaan 10 in 
Egmond-Binnen

het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum  
17 november 2022 (Z22 094591)

Heereweg 37 in Schoorl het kappen van een italiaanse cypres, verzendda-
tum 14 november 2022 (Z22 092376)

Hoeverweg 8 in Egmond aan 
den Hoef

het renoveren van het dak en vergroten van de 
kapschuur, verzenddatum 18 november 2022  
(Z22 089269)

Luilaantje 24 A in 
Egmond-Binnen

het kappen van een es en een linde met herplant-
plicht, verzenddatum 14 november 2022  
(Z22 092638)

Meerweg 19 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, verzenddatum  
15 november 2022 (Z22 096120)

Monnet-Nes 6 in Bergen (NH) het aanleggen van twee vlonders en beschoeiing, 
verzenddatum 14 november 2022 (Z22 095801)

Natteweg 16 in Bergen (NH) het kappen van bomen, verzenddatum 16 novem-
ber 2022 (Z22 094044)

Ogentroostweg 16 in  
Bergen (NH)

het plaatsen van een dakopbouw en het bouwen 
van een garage, verzenddatum 15 november 2022 
(Z22 080565)

Oudtburghweg 18 in Bergen 
(NH)

het kappen van een spar en een beuk, verzendda-
tum 15 november 2022 (Z22 092345)

Sint Adelbertusweg 40 a in 
Egmond-Binnen

het aanleggen van een uitrit, verzenddatum  
16 november 2022 (Z22 093749)

Westerweg 18 in Bergen (NH) het kappen van 10 bomen, verzenddatum  
14 november 2022 (Z22 092228)

Westerweg 30 in Bergen (NH) het kappen van vijf Italiaanse populieren met her-
plantplicht, verzenddatum 14 november 2022  
(Z22 092482)

Zeeweg 2 in Bergen aan Zee het wijzigen van de gevel, verzenddatum  
15 november 2022 (Z22 092413)

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
Strand Bergen aan Zee 14 in 
Bergen aan Zee

het verplaatsen van de bestaande opstallen van de 
botenclub, verzenddatum 11 november 2022  
(Z22 090842)

Voor de toewijzing van 2 parkeervakken bij een oplaadpunt:
Ter hoogte van  Russenweg 28
Ter hoogte van  Van Teijlingenlaan 14
Ter hoogte van  De Wiel 17
Ter hoogte van Houtsniplaan 15
Ter hoogte van Slotweg 40
Ter hoogte van Eeuwigelaan 15

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 21 november 2022 vinden op www.officielebe-
kendmakingen.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 opne-
men met David Verhaar, Team Verkeer via davidverhaar@debuch.nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt

Westerweg 2 in Bergen (NH) het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor de 
periode van 18 maanden, verzenddatum  
10 november 2022 (Z22 091550)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overige vergunningen 
Adres Omschrijving
Terrein Ruinekerk Bergen verleende evenementenvergunning Kerstmarkt 

Bergen 2022 op zondag 11 december 2022, ver-
zenddatum 14 november 2022 (Z22 094502)

Oude Schulpweg en in de 
omgeving van Egmond- 
Binnen

verleende Pre Run NN Egmond Halve Marathon 
(Midwinterduinloop) 2022 op zaterdag 10 decem-
ber 2022, verzenddatum 17 november 2022  
(Z22 090675)

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

Ontvangt u langdurige zorg of onder-
steuning van uw buren, familielid of 
vrienden? Dan kunt u als inwoner van 
Bergen een waardering voor uw man-
telzorger aanvragen. De mantelzorg-
waardering voor 2022 kunt u aanvragen 
tot en met 31 december 2022.

	■ WAARDERING VANUIT GEMEENTE

Met al hun belangeloze inzet zorgen 
mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) 
in hun eigen omgeving kunnen blijven 
wonen. Mantelzorgers zijn onmisbaar 
in onze samenleving. Daarom geeft de 
gemeente als blijk van waardering een 
cadeaubon. Deze ‘mantelzorgwaardering’ 
is geen vergoeding voor de onkosten, 
maar een waardering voor de langdurige 
zorg en/of ondersteuning die de mantel-
zorger biedt.

	■ VOORWAARDEN 

Als ontvanger van mantelzorg kunt u een 
aanvraag indienen bij de gemeente. U 
kunt voor maximaal één mantelzorger een 
waardering aanvragen. De voorwaarden 
voor het aanvragen en het digitaal aan-
meldformulier vindt u op www.bergen-nh.
nl/mantelzorg. Als u geen gebruik kunt 
maken van internet dan kunt u een papie-
ren ‘aanmeldformulier mantelzorgwaarde-
ring 2022’ opvragen bij de gemeente.

	■ WAT KRIJGT DE MANTELZORGER?

De gemeente beoordeelt eerst uw aan-
vraag. Voldoet de aanvraag aan de voor-
waarden, dan ontvangt de mantelzorger 
binnen drie maanden na aanvraag een 
cadeaubon. 

KANS OM EEN MANTELZORGER IN ’T ZONNETJE TE ZETTEN

Aanvraag mantelzorgwaardering 
kan het hele kalenderjaar


