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Op 15 maart kunt u – als u kiesgerechtigd 
bent – uw stem uitbrengen voor: 
•  de verkiezing van leden voor Provinciale 

Staten van Noord-Holland 
•  de verkiezing van het bestuur van 

waterschap Hollands Noorderkwartier. 

In de aanloop naar deze verkiezingen 
heeft de burgemeester een aantal zaken 
vastgesteld: 

	■ STEMLOKALEN

De burgemeester heeft bekendgemaakt 
in welke gebouwen een stembureau is 
gevestigd voor de verkiezingen. De lijst 
van stembureaus kunt u bekijken op 
www.bergen-nh.nl/verkiezingen. Iedere 
kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welke 
van deze stembureaus in onze gemeente 
hij/zij op die dag gaat stemmen. 

	■ KIEZERSPAS 

De burgemeester heeft ook bekendge-
maakt dat: 
Wie voor Provinciale Staten wil stem-
men in een stembureau in een andere 
gemeente (maar uiteraard wel binnen de 
provincie), kan daarvoor een kiezerspas 
aanvragen. U dient dit van tevoren schrif-
telijk of mondeling te regelen. 
Ook als u voor het waterschap Hollands 
Noorderkwartier in een andere gemeente 
(maar uiteraard wel binnen het gebied van 
het waterschap) uw stem wilt uitbrengen, 
moet u vooraf schriftelijk of mondeling 
een kiezerspas aanvragen. 

Ga voor meer informatie over (het aan-
vragen van) de kiezerspas naar www.ber-
gen-nh.nl/verkiezingen of bel het Klant-
contactcentrum via 14 072. 

GA NAAR HET PARTICIPATIEPLATFORM VAN DE GEMEENTE BERGEN
WWW.IKDENKMEEOVERBERGEN.NL

Meedenkagenda 2023
De komende weken staan deze onderwerpen op de agenda. Denk, schrijf 
en doe mee! Contact? Mail naar participatie@bergen-nh.nl

 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.

 HERINRICHTING MAESDAMMERLAAN EN STUDLER VAN SURCKLAAN (BERGEN)

De Maesdammerlaan en Studler van Surcklaan worden opnieuw ingericht. We zijn 
inmiddels gestart met de technische voorbereidingen voor de herinrichting en willen 
omwonenden graag betrekken bij de plannen tijdens een participatiebijeenkomst.
Datum: donderdag 2 februari 2023, 19.30 uur 
Locatie: Van Reenenschool (Via zij-ingang bij fietsenstalling) 1e verdieping,  
Toneelzolder, Spaansche Pad 1, 1861 LM, Bergen
Aanmelden: we vragen u vriendelijk om u aan te melden via atiedekker@debuch.nl 
o.v.v. ‘Aanmelding informatieavond herinrichting Maesdammerlaan en Studler van 
Surcklaan’

 BIJEENKOMSTEN EN SPREEKUREN OVER CLUSTERPLAATSEN ROLCONTAINERS 

IN BERGEN

Als u vragen hebt of het niet eens bent met de voorlopige plek van de clusterplaats, 
bent u welkom tijdens een van de bijeenkomsten of spreekuren:

Bergen Binnen Zuid:
30 januari, 9.00 – 12.00 uur
1 februari, 19.00 -21.00 uur
 
Alle bijeenkomsten vinden plaats in de lobby van Sportcentrum De Beeck, Molen-
weidtje 2. Meer info over de clusterplaatsen vindt u op www.bergen-nh.nl/afval

 OOK OP DE AGENDA: 

Erfgoedbeleid voor Egmond aan Zee. Wat is er nodig om onze dorpsgezichten en 
panden te beschermen?

In de gemeente Bergen is een enorm tekort aan woningen. Het reguleren van de toe-
ristische verhuur draagt bij aan de oplossing voor woningschaarste. Er komen op deze 
manier woningen beschikbaar voor permanente bewoning en de leefbaarheid voor de 
buurt verbetert.

Sinds 1 april 2021 kunnen woningeigenaren voor een periode van 63 nachten hun 
woning toeristisch verhuren. Deze regels gelden nog steeds, met zekerheid ook voor 
2023. Sinds 1 oktober 2021 worden de regels streng gehandhaafd door de gemeente. 
Als u zich niet aan de toeristische verhuurregels houdt, kunt u een forse boete krijgen. 
Het afgelopen jaar zijn er al meerdere boetes uitgedeeld. Zo bedraagt de boete voor 
het publiceren zonder registratienumer van een woning € 2.000,- en het in gebruik 
geven van een woning voor de toeristische verhuur zonder melding ook € 2.000,-.  

Om zeker te zijn dat u geen informatie mist, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief 
via bergen-nh.nl/tv. Woningeigenaren kunnen op deze webpagina hun woning registre-
ren voor toeristische verhuur. Ook vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden en 
kunt u hier (anoniem) een melding maken als u overlast ervaart of een vermoeden heeft 
van overtreding van de regels van de toeristische verhuur. 

Regels woningen voor toeristische verhuur 

	■ VOLMACHT

De burgemeester heeft bovendien vastge-
steld dat: 
Wilt u iemand machtigen om voor u te 
stemmen, of wil iemand anders u mach-
tigen om voor hem of haar te stemmen? 
Dat kan, maar alleen als u beiden in de 
provincie Noord-Holland woont (voor de 
verkiezingen van Provinciale Staten) of 

103-jarige in Bergen
Mevrouw Bruijn vierde op oudejaarsdag 
haar 103e verjaardag. Burgemeester 
Voskuil en zijn echtgenote gingen bij 
haar op visite.
Oorspronkelijk komt mevrouw Bruijn uit 
Amsterdam. Zij woont pas zeven jaar in 
Bergen om zo dichter bij haar nicht en 
neef te kunnen zijn. Zij vult haar dagen 
met het volgen van het nieuws en ze 
houdt zichzelf scherp met het oplossen 
van puzzels. 
Op haar verjaardag werd zij door de 
medewerkers van Saenehof uitgebreid 

in het zonnetje gezet met verjaardag-
staart en natuurlijk oliebollen!

(voor de waterschapsverkiezingen) als u 
beiden woont in het gebied van het water-
schap Hollands Noorderkwartier. U kunt 
een machtiging regelen door die schrifte-
lijk aan te vragen (volmachtbewijs) of door 
overdracht van uw stempas of kiezerspas. 

Op www.bergen-nh.nl/verkiezingen vindt 
u hier meer informatie over.
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 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Dokter Heringalaan 18 in 
Schoorl

het isoleren van het dak, datum ontvangst  
18 januari 2023 (Z23 109208)

Dorpsstraat 83 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, datum ontvangst  
13 januari 2023 (Z23 108333)

Geestweg 2 in Bergen (NH) het kappen van een appelboom, datum ontvangst 
16 januari 2023 (Z23 108502)

Hoflaan 18 in Bergen (NH) het kappen van twee coniferen en een hulst, datum 
ontvangst 12 januari 2023 (Z23 108074)

Jan van Scorelpark 26 in 
Schoorl

het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
18 januari 2023 (Z23 109038)

Krommedijk 5 in Egmond aan 
den Hoef

het kappen van een conifeer, datum ontvangst  
17 januari 2023 (Z23 108870)

Plein 36 in Bergen (NH) het vergroten van de verdiepingsvloer, datum ont-
vangst 15 januari 2023 (Z23 108360)

Plein 36 in Bergen (NH) het plaatsen van vier dakkapellen, datum ont-
vangst 15 januari 2023 (Z23 108359)

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
Bisschopskroft 9 in Egmond 
aan den Hoef

het wijzigen van een kozijn in de voorgevel, ver-
zenddatum 17 januari 2023 (Z22 101619)

Doorntjes 44 in Bergen (NH) het kappen van een den, verzenddatum 17 januari 
2023 (Z22 104285)

Duinweg 33 ZA in Schoorl het kappen van 3 coniferen met herplantplicht, ver-
zenddatum 16 januari 2023 (Z22 103548)

Gemene Bos 24 in Bergen 
(NH)

het kappen van een linde en een eik met herplant-
plicht, verzenddatum 16 januari 2023 (Z22 101396)

Kloosterlaan 23 in Bergen (NH) het kappen van een eik, verzenddatum 12 januari 
2023 (Z22 102918)

Meidoornweg 129 in Schoorl het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van 
de woning, verzenddatum 17 januari 2023  
(Z22 101806)

Nesdijk 27 B in Bergen (NH) het kappen van een prunus, verzenddatum  
12 januari 2023 (Z22 101176)

Rondelaan 3 in Bergen (NH) het kappen van een beuk, verzenddatum 17 janu-
ari 2023 (Z22 104284)

Van Borselenlaan 1 in Bergen 
(NH)

het verhogen van de nok, het wijzigen van een 
raamkozijn en het plaatsen van 2 dakkapellen, ver-
zenddatum 17 januari 2023 (Z22 098961)

Wolphert van Brederodeweg 1 
in Schoorl

het kappen van een eik, verzenddatum 12 januari 
2023 (Z22 101277)

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
C S Adama v Scheltemaweg 4 
in Bergen (NH)

het wijzigen van de kap, verzenddatum 17 januari 
2023 (Z22 101523)

Gerbrandtslaan 16 in Schoorl het plaatsen van een zwembad in de tuin, verzend-
datum 12 januari 2023 (Z22 100976)

Munnikenweg 18 in Schoorl het bouwen van een woning (na sloop bestaande 
woning), verzenddatum 17 januari 2023 (Z22 
102255)

Noordvelderweg 2 A in 
Egmond-Binnen

het vernieuwen van bestaande bedrijfswoning, ver-
zenddatum 19 januari 2023 (Z22 101821)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Voor de uitbreiding van bestaande oplaadpunten naar 2 parkeervakken bij een  
oplaadpunt:
Ter hoogte van  Westeinde 6, Egmond aan Zee
Ter hoogte van  Parkeerterrein binnenhof, Jan Oldenburglaan 9A, Bergen
Ter hoogte van  Dokter van Peltlaan 12, Bergen
Ter hoogte van Kogendijk 56, Bergen
Ter hoogte van Paardenmarkt 50
Ter hoogte van  Herenweg 59 in Egmond-Binnen

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 26 januari 2023 vinden op www.officielebekend-
makingen.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 opnemen met 
David Verhaar, Team Verkeer via davidverhaar@debuch.nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt

 Vergadering van de gemeenteraad 

Raadsinformatie-avond 
Raadzaal De Beeck / d.d. 2 februari 2023 19.30 uur
Nr. Onderwerp

1 Opening door voorzitter 19.30 uur
2 Voortgang uitvoeringskader Slotkwartier 19.30 - 20.10 uur

Sluiting Streeftijd 20.10 uur

Algemene raadscommissie
Raadzaal De Beeck / d.d. 9 februari 2023 19.30 uur
Nr. Onderwerp

1 Opening door voorzitter Mariella van Kranenburg 19.30 uur
2 Voorstel betreft de financiering tijdelijke huisvesting Berger Scholengemeen-

schap (BSG) en samenhangende besluiten 19.30 - 20.15 uur
3 Zienswijzen indienen over de kadernota 2024 bij de algemene besturen van de 

gemeenschappelijke regelingen waaraan Bergen deelneemt:
1. Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)
2. Veiligheidsregio NHN (VR)
3. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
4. Omgevingsdienst NHN (OD)
5. Vuilverbrandingsinstallatie (VVI)
6. Cocensus
7. Werkorganisatie BUCH
8. Zaffier
Werkorganisatie BUCH 20.15 - 20.45 uur
Sluiting Streeftijd 20.45 uur

65-jarig huwelijk in Egmond-Binnen
Op 28 december 2022 ging burgemees-
ter Voskuil samen met zijn echtgenote 
op bezoek bij meneer en mevrouw 
Apeldoorn uit Egmond-Binnen ter ere 
van hun 65-jarig huwelijk. 
De heer en mevrouw Apeldoorn hadden 
samen het elektrotechnisch installatie-
bureau Apeldoorn én de bijbehorende 
winkel waar nog altijd van alles, van 
witgoed tot cadeautjes, te krijgen is. 
De winkel wordt nu beheerd door hun 
kinderen maar als het nodig is sprin-
gen ze nog altijd bij. De heer Apeldoorn 
komt uit Egmond-Binnen, mevrouw 
Apeldoorn uit Heiloo. 
Ze ontmoetten elkaar op de Vennewa-
tersweg, waar hij als jongeman werkte 

voor haar vader. Zij zijn nog altijd volop 
actief, met hun kinderen en (achter-)
kleinkinderen en als vrijwilliger o.a. bij 
de kerk en in het dorp. 
Hun geheim voor 65 jaar huwelijk? Een 
beetje geven en een beetje nemen, en 
weten wat je hebt.


