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Zondag 12 februari staat Schoorl in het 
teken van de 43e Groet uit Schoorl Run. 
In en rondom Schoorl kunt u op diverse 
plekken hardlopers tegenkomen. Er zijn 
verschillende routes, van verschillende 
lengtes. Het dagelijkse verkeer kan 
deze zondag geen normale doorgang 
hebben. Hieronder een overzicht van de 
routes:

	■ KIDS RUN: START 10.40 UUR

De Blinkerd - richting Groet - Donkere-
laantje - Oorsprongweg - Koningsweg - 
Heereweg - De Blinkerd.

	■ 10-KM: START 14.30 UUR

Voorweg (tussen de Schoutsakker en 
Heereweg) – Groenelaantje – fietspad 
naast Laanweg –Molenweg - Heereweg 
-  Schoorlse Zeeweg -Nieuweweg – Har-
gerzeeweg - Achterweg – Oorsprongweg 
-Koningsweg - Heereweg - De Blinkerd.

	■ 21-KM: START 11.00 UUR

Voorweg (tussen de Schoutsakker en 
Heereweg) – Dennelaantje - Molenweg - 

Heereweg – Harry Kuytenweg  - Hogenol-
weg -Oorsprongweg – Zeeweg – Beren-
kuil – Julianalaan – Blijdensteijnweg- Dr. 
Van Steijnweg – Zeeweg - Hargerzeeweg- 
Hogenolweg - Achterweg – Oorsprong-
weg - Koningsweg - Heereweg - De 
Blinkerd.

	■ 30-KM: START 11.00 UUR

Voorweg (tussen de Schoutsakker en 
Heereweg) - route door de bebouwde 
kom gelijk aan 21-kilometerloop. Vanaf 
Oorsprongweg naar Zeeweg – Berenkuil 
– Nieuweweg – Hargerzeeweg – Hogenol-
weg – Achterweg – Oorsprongweg –
Koningsweg – Heereweg – De Blinkerd.

	■ VERKEERSMAATREGELEN

Schoorl en Groet zijn zondag tussen 
09.00 en 17.00 uur moeilijk bereikbaar per 
auto. Het centrum van Schoorl is vanuit 
Bergen via de Duinweg en Laanweg rich-
ting Schoorldam de gehele dag toeganke-
lijk voor verkeer. Het centrum van Schoorl 
is vanuit de N9 de gehele dag toeganke-
lijk voor  verkeer. Het verkeer kan korte 

perioden worden stilgelegd vanwege de 
doorkomst van hardlopers. 

De volgende wegen worden afgesloten 
voor verkeer:
De Heereweg vanaf de hoek Heereweg/
Sportlaan tot de Regbertslaan is van 9.00 
uur tot 17.00 uur afgesloten voor alle 
doorgaande verkeer

De Voorweg vanaf de hoek Laanweg/
Voorweg tot de Heereweg is van 9.00 uur 
tot 17.00 uur afgesloten voor alle door-
gaande verkeer
Bewoners in plan Oost kunnen via de 
Nieuwedam het gebied verlaten en inrij-
den

Bewoners in plan Oost kunnen via de 
Nieuwedam het gebied verlaten en inrij-
den

De Heereweg vanaf de Regbertslaan tot 
de Harry Kuytenweg is van 10.30 uur tot 
12.00 uur afgesloten voor alle doorgaande 
verkeer. De gemeente adviseert u gebruik 
te maken van de omleidingsroute langs 
het Noordhollands Kanaal

Alle zijwegen ten westen van de Heere-
weg tussen de Schoorlse Zeeweg en de 
Hargerweg zijn afgesloten van 9.00 uur tot 
uiterlijk 17.00 uur.

	■ OPENBAAR VERVOER

Tussen 08.00 uur en 17.30 uur is op zon-
dag geen busvervoer door Schoorl moge-
lijk. De uitvallende busdiensten rijden via 
de N9. De dichtstbijzijnde halte ligt aan 
N9 in Schoorldam. 

	■ MOUNTAINBIKE PARCOURS SCHOORL

Het MTB parcours is deze zondag bereik-
baar. Houdt u er rekening mee dat parke-
ren deze dag moeilijker is. Tussen 11.00 
en 13.00 uur wordt wel afgeraden om het 
MTB parcours te fietsen. Je komt dan 
namelijk op diverse plekken hardlopers 
tegen.

	■ HELE GEMEENTE

Nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2023
Koningsdag donderdag 27 april 2023

	■ GROET

Kermis donderdag 27 juli 2023 t/m maandag 31 juli 2023

	■ BERGEN 

Winterfeest donderdag 23 februari 2023
Fashion Night vrijdag 7 april 2023
Lichtjesavond woensdag 2 augustus 2023
Zomerfestival woensdag 16 augustus 2023
Jazz & Sail vrijdag 1 september 2023 en zaterdag 2 september 2023
Kunst10daagse vrijdag 20 oktober 2023 en vrijdag 27 oktober 2023
Halloween zaterdag 28 oktober 2023

	■ BERGEN AAN ZEE

Jazz & Sail zaterdag 2 september 2023 en zondag 3 september 2023

	■ EGMOND AAN ZEE

Visserijdag zaterdag 17 juni 2023 
Kermis woensdag 12 juli 2023 t/m woensdag 19 juli 2023
Caribbean weekend vrijdag 11 augustus 2023 t/m zondag 13 augustus 2023
 

	■ EGMOND-BINNEN

Carnaval zaterdag 18 februari 2023
Hollands festival zaterdag 22 april 2023
Blues weekend zaterdag 15 juli 2023
Egmond op z’n Kop vrijdag 18 augustus 2023 t/m zondag 20 augustus 2023
Kermis vrijdag 29 september 2023 t/m maandag 2 oktober 2023
 

	■ EGMOND AAN DEN HOEF

Hoeverdorpsfeest zaterdag 10 juni 2023 en zondag 11 juni 2023
Kortebaandraverij donderdag 6 juli 2023
Zomerfestival/Kermis vrijdag 7 juli 2023 t/m zondag 9 juli 2023

Collectieve festiviteiten 2023 
gemeente Bergen

Verschil in parkeerbonnen 
In de gemeente Bergen worden twee 
soorten parkeerbonnen uitgeschreven. 
Parkeer Service Bergen wordt door de 
gemeente ingehuurd om het betaald 
parkeren en het parkeren voor ver-
gunninghouders te controleren. Als u 
om die reden een overtreding maakt, 
ontvangt u een parkeerboete van Par-
keer Service Bergen (op de foto links). 
Daarnaast worden door de BOA’s van 
de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, 
Heiloo) ook controles uitgevoerd in alle 
4 de gemeenten. Zij controleren onder 
andere op foutparkeren, parkeren in 
blauwe zone en parkeren op een inva-
lideparkeerplaats. Als u om die reden 
een overtreding maakt, ontvangt u een 
mededeling van beschikking van de 
BUCH (op de foto rechts). Deze wordt 
als een sticker aan uw ruitenwisser 
bevestigd. U ontvangt hierover verder 
bericht van het Centraal Justitieel Incas-
sobureau (CJIB). Als u eventueel tegen 
uw boete bezwaar wilt maken, doet u 
dit ook bij het CJIB. 

Check uw paspoort, ID-kaart en rijbewijs
Gaat u binnenkort op vakantie? Check 
op tijd of uw paspoort of ID-kaart en 
rijbewijs nog geldig zijn. Moet u deze 
laten verlengen? Doe het op tijd en 
maak alvast online een afspraak (www.
bergen-nh.nl/afspraak-maken). Wees 
op tijd, want de afspraak-agenda raakt 

snel vol. Ons bellen voor een afspraak 
gaat niet sneller, wij gebruiken dezelfde 
online afspraakmodule als u. Een nieuw 
reisdocument of rijbewijs kunnen wij 
op dit moment leveren volgens de 
gewoonlijke termijn van 6 werkdagen na 
de aanvraag. 
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	■ NOG GEEN BESLUIT OVER DORPS-

PLEIN BERGEN

De gemeenteraad nam nog geen besluit 
over het dorpsplein in het centrum van 
Bergen. Op de agenda stond het al dan 
niet instemmen met twee appartemen-
tengebouwen met in totaal 29 woon-
ruimtes, plekken voor horeca en winkels 
en een ondergrondse parkeergarage op 
de locatie van de huidige Bakemaflat en 
de naastgelegen bedrijfsruimten. Om dit 
plan vanuit de gemeente Bergen goed 
te keuren en omgevingsvergunningen te 
kunnen verlenen, is van de gemeenteraad 
een zogenoemde ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ nodig. Doel was om tijdens 
deze vergadering te besluiten over deze 
verklaring. Wat ging hieraan vooraf? Het 
college van B&W had het bouwplan in 
twee delen gesplitst om een eventuele 
negatieve mening over het ene gebouw 
minimaal van invloed te laten zijn op de 
totstandkoming van het andere gebouw. 
Door de splitsing zou het gaan om twee 
kleine plannen waardoor de gemeente-
raad geen verklaring van geen beden-
kingen zou hoeven afgeven. Maar daar 
denkt de Raad van State anders over. 
Deze hoogste bestuursrechter ziet deze 
projecten niet los van elkaar vanwege de 
gemeenschappelijke aspecten ‘parkeren’ 
en ‘sociale woningbouw’.

D66 stelde tijdens de vergadering voor 
het onderwerp van de agenda te halen en 
het in de gemeenteraadsvergadering van 
maart te laten terugkomen. Deze fractie 
kreeg hiervoor raadsbreed steun. Uit-
stel is volgens de gemeenteraad nood-
zakelijk om een weloverwogen beslis-
sing te kunnen nemen. Dat kon nu niet, 
omdat de raadsfracties in relatief korte 
tijd teveel nieuwe documenten kregen 
toegestuurd. De raad wil dit bestude-
ren waarna gemeenteraad en college tot 
overleg kunnen overgaan. Wethouder 
Yvonne Roos-Bakker kan zich vinden in 
het uitstel.

	■ STEDENBOUWKUNDIGE VISIE  

CENTRUM SCHOORL

De gemeenteraad stemde unaniem 
voor de stedenbouwkundige visie van 
Schoorl-centrum. Dit is geen volledig 
uitgewerkt plan, maar geeft richting aan 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van horeca, winkelen, wonen en parke-
ren. Doel is circa 110 appartementen te 
bouwen tussen de Paardenmarkt en de 
Viersprong, drie woningen op de loca-
tie van het oude politiebureau en veertig 
appartementen en een parkeergarage aan 
de Sportlaan. Deze biedt hetzelfde aantal 
parkeerplaatsen als het parkeerterrein, 
namelijk 197 plekken. Daarnaast komen 
er tachtig extra parkeerplaatsen voor de 
toekomstige bewoners aan de Sportlaan. 
Ten derde komt er een rijker aanbod van 
winkels en horeca rondom het Klimduin. 
Later volgen concretere keuzes voor de 
uiteindelijke bebouwing en architectuur 
in een nog te maken beeldkwaliteitsplan. 

Ook een verdere financiële uitwerking is in 
een latere fase aan de orde.

GroenLinks en Ons Dorp willen graag dat 
twee bouwlagen plus een kap het uit-
gangspunt is voor alle nieuwe bouwwer-
ken. Als er plannen zijn voor hogere bouw, 
dan moet het college die eerst voorleggen 
aan de gemeenteraad, stelden ze in een 
amendement voor. Volgens wethouder 
Ernest Briët zijn drie bouwlagen inge-
pland voor in totaal zeventien woningen 
op de Viersprong, de Paardenmarkt en 
bij restaurant Honky Tonk. Hij ontraadde 
het amendement omdat het college die 
woningen niet ter discussie wil stellen. 
Bovendien worden de bouwhoogtes ver-
der uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan 
waarop de gemeenteraad nog invloed kan 
uitoefenen. Vervolgens trokken de twee 
fracties hun amendement in. Volgens 
GroenLinks omdat deze fractie raads-
breed wil werken en met vertrouwen. 
D66, Ons Dorp en CDA vroegen aan het 
college (motie) om onderzoek te doen 
naar omvang en de hoogte (zes meter) 
van de parkeergarage en het werkelijk 
noodzakelijk aantal parkeerplaatsen. Ook 
onderzoek naar een (al dan niet gedeelte-
lijk) ondergrondse parkeergarage en een 
transferium buiten het dorp Schoorl zou 
bij het onderzoek moeten horen. Dit onder 
andere vanwege de negatieve exploitatiel-
asten van gemiddeld ongeveer 300.000 
euro per jaar. Verder willen ze dat voet-
gangers en fietsers prioriteit krijgen bij de 
inrichting van de openbare ruimte.

Wethouder Briët ontraadde deze motie 
omdat onderzoek naar een transferium 
en aandacht voor fietsers en voetgangers 
niet geregeld kan worden in de steden-
bouwkundige visie. Deze onderwerpen 
horen bij de Mobiliteitsvisie waarvan de 
gemeenteraad over een paar maanden 
een startnotie krijgt aangeboden. De wet-
houder neemt die twee onderwerpen dus 
hierin mee. Daarentegen hoort wel bij de 
stedenbouwkundige visie het onderzoek 
naar de hoogte en de omvang van de 
parkeergarage en het eventueel lager uit-
vallen van de kosten ervan. Dat deel van 
de motie zegde hij toe, het college had dit 
overigens al eerder beloofd. De wethou-
der legt de resultaten van dit onderzoek 
zo spoedig mogelijk aan de gemeente-
raad voor. Na deze toezegging trokken de 
drie fracties de motie in. 

CDA vroeg het college om met de onder-
nemer van supermarkt Jumbo, onder het 
Klimduin, in gesprek te gaan om te laten 
weten welke ontwikkelingen mogelijk zijn 
en welke niet (motie). Dit omdat de Jumbo 
plannen heeft om uit te breiden naar het 
naastgelegen pand. De fractie maakt zich 
zorgen over de verkeersveiligheid rondom 
het Klimduin als de supermarkt uitbreidt 
en het aantal terrassen, veranda’s en 
serres toeneemt als onderdeel van de ste-
denbouwkundige visie. De Jumbo zorgt 
voor veel bezoekers en daarmee volgens 

het CDA voor een pijnpunt op het hore-
caplein. Dat hebben volgens de fractie 
ook bewoners aangegeven. CDA gaf aan 
graag binnen twee maanden te horen hoe 
het gesprek is verlopen. Maar wethouder 
Briët ontraadde ook deze motie: hij wil 
namelijk niet uitsluitend praten met de 
ondernemer van de supermarkt maar ook 
met andere ondernemers. Die gesprekken 
zegde hij toe, waarna ook deze motie van 
tafel ging.

	■ INTEGRAAL BELEIDSKADER SOCIAAL 

DOMEIN 2023-2026

De gemeenteraad stelde het nieuwe 
‘integraal beleidskader Sociaal domein 
2023-2026’ vast met de titel ‘Iedereen 
doet mee’. Dit beleidskader (richting-
gevend) beschrijft de wettelijke verant-
woordelijkheden van de gemeente op de 
Jeugdwet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO). De gemeente 
besteedt in dit nieuwe beleidskader meer 
geld en aandacht aan het voorkomen van 
problemen door ze eerder te herkennen 
en te tackelen en eerst hulp te zoeken in 
het eigen sociale netwerk. Minder geld 
gaat naar de uiteindelijk verleende zorg, 
waarbij de professionele kwaliteit van de 
zorg wel een groot aandachtspunt blijft. 
Zelfredzaamheid staat volgens wethouder 
Marco Wiesehahn-Vrijman centraal. “Het 
moedigt aan naar elkaar om te kijken.” 
Heeft dit niet het juiste effect, dan zorgt 
de gemeente gefaseerd voor professi-
onele en individuele hulp die passend 
is, kwalitatief hoogwaardig en betaal-
baar. Dat is nodig omdat zorgkosten een 
derde van het totale budget behelzen en 
de zorgvraag groter en ingewikkelder is 
geworden. 

D66, VVD, CDA en PvdA stelden voor om 
vast te stellen het beleidskader jaarlijks 
met het college te evalueren (amende-
ment). Daarnaast wensen ze een evaluatie 
halverwege de beleidsperiode, met de 
gemeenteraad, de wethouder, de soci-
ale wijkteams en de adviesraad Sociaal 
Domein Bergen. Dit om te voorkomen 
dat er financiële tekorten ontstaan nu 
de gemeente meer investeert in preven-
tieve maatregelen en minder geld uitgeeft 
aan daadwerkelijke zorg. Doel is ook te 
vermijden dat mensen zonder netwerk uit 
het zicht raken waardoor ze onvoldoende 
ondersteuning krijgen. Ook willen de vier 
fracties kunnen inspelen op eventuele 
onvoorziene omstandigheden zoals tekor-
ten op de arbeidsmarkt.

Volgens de indieners van het amende-
ment, dat al meteen steun kreeg van de 
VVD, is een vast en formeel evaluatie-
moment nodig om diepgrondig over het 
onderwerp te kunnen praten met even-
tueel als gevolg een beleidswijziging. 
GroenLinks en KIES Lokaal vinden de 
vastgestelde evaluatie, halverwege de 
periode, niet nodig. Volgens deze raads-
fracties zijn er veel momenten waarop 
ingrijpen en bijsturen mogelijk is. Wiese-

hahn-Vrijman is het in principe eens met 
GroenLinks en KIES Lokaal: het college 
informeert de gemeenteraad al jaar-
lijks over hoe het gaat in de zorg. Dan 
zijn veranderende keuzes mogelijk. De 
gemeenteraad kan ook altijd bijsturen 
als ze dat wil, benadrukte hij. Toch staat 
de wethouder open voor meer dialoog. 
Hij wil dat het college en de gemeente-
raad in de tweede helft van 2023 hierover 
verder praten. Doel is om dan signalen 
te bespreken uit de samenleving en te 
bepalen hoe deze evaluatie eventueel 
kan plaatsvinden. En met wie. Dat laatste 
was een discussiepunt. De wethouder wil 
namelijk niet de adviesraad in een twee-
jaarlijkse evaluatie betrekken, omdat deze 
al jaarlijks input levert. Na de toezeggin-
gen van de wethouder om tot overleg 
over te gaan, trokken de raadsfracties hun 
amendement in.

	■ BOMENKAP BERGEN AAN ZEE

De gemeenteraad besloot om uiterlijk 
in het tweede termijn van dit jaar een 
dialoog aan te gaan over het kappen van 
16,2 hectare bos ten noorden van Bergen 
aan Zee door PWN. De bedoeling is dat 
de gemeenteraad, het college en andere 
belanghebbende partijen samenkomen in 
een zogenoemde ‘dialoogtafel toekomst-
bestendig duingebied’. Deze dialoog, 
nodig vanwege maatschappelijke onrust, 
moet inwoners en andere betrokkenen 
een beter beeld geven van de situatie en 
de verdeling van verantwoordelijkheden. 
De uitkomsten ervan zijn niet bindend 
maar kunnen wel nieuwe inzichten geven. 
Verder moet het college van B&W publi-
ceren waarom ze een aanvraag van een 
kapvergunning niet mag weigeren. Groen-
Links, CDA, VVD en Ons Dorp vroegen 
hierom in een unaniem gesteunde motie. 
Ook wethouder Yvonne Roos-Bakker ziet 
dit als nuttig, zij wil de dialoogtafel breed 
oppakken. Wie eraan gaan deelnemen 
wordt snel duidelijk, aldus de indieners 
van de motie.

	■ AFWEZIGHEID

Afwezig waren Arend Jan van den Beld 
(VVD), Michel Smook (KIES Lokaal) en 
Koos Bruin (Fractie Bruin). Fractie Bruin 
stond overigens ook als ondertekenaar op 
de motie over het onderzoek naar de par-
keergarage en het transferium in Schoorl, 
de motie over het gesprek met Jumbo 
en het amendement over het integraal 
beleidskader sociaal domein. Maar deze 
eenmansfractie kon vanwege afwezigheid 
niet meepraten. 

	■ MEER WETEN?

U kunt de gemeenteraadsvergaderingen 
terugluisteren via www.bergen-nh.nl > 
Raad en College > Gemeenteraad > Ver-
gaderingen > 26 januari 2023.

Tekst Evert Visser/ EJV Mediaproducties 
op verzoek van Griffie gemeente Bergen
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 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Heereweg 237 in Groet het kappen van twee eiken, datum ontvangst  

21 januari 2023 (Z23 109669)
Heereweg 3 in Schoorl het vergroten en inpandig verbouwen van een 

supermarkt (Jumbo), datum ontvangst 26 januari 
2023 (Z23 110467)

Hoeverweg 25 in Egmond aan 
den Hoef

het legaliseren van het splitsen van de woning, 
datum ontvangst 23 januari 2023 (Z23 109699)

Kerkelaan 11 in Bergen (NH) het rooien van 2 eiken en 3 beuken, datum ont-
vangst 24 januari 2023 (Z23 110072)

Molenpad 6 in Groet het plaatsen van een schuur, datum ontvangst  
22 januari 2023 (Z23 109685)

Mosselaan 62 in Egmond aan 
den Hoef

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning, datum ontvangst 24 januari 2023 
(Z23 110054)

Oude Bergerweg 75 in  
Bergen (NH)

het kappen van een berk, datum ontvangst  
23 januari 2023 (Z23 109845)

Schumanlaan 5 in Bergen (NH) het kappen van een els, datum ontvangst 20 janu-
ari 2023 (Z23 109564) 

Tuindorpweg 5 in Bergen (NH) het snoeien van een beuk en een eik, datum ont-
vangst 23 januari 2023 (Z23 109899)

Westerweg 4 in Bergen (NH) het bouwen van een woning, datum ontvangst  
26 januari 2023 (Z23 110483)

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
Doelen 1 B in Egmond-Binnen het kappen van twee dennen en twee leylandii met 

herplantplicht, verzenddatum 25 januari 2023  
(Z22 105015)

Herenweg 280 117 in Egmond 
aan den Hoef

het vergroten van de recreatiewoning (plaatsen 
serre), verzenddatum 24 januari 2023 (Z22 104792)

Oude Heereweg 2 in Schoorl het vervangen van kozijnen en het plaatsen van 
openslaande deuren de woning, verzenddatum  
23 januari 2023 (Z22 104405)

Plein 8 in Bergen (NH) het plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum  
19 januari 2023 (Z22 091366)

Prins Bernhardlaan 3 in  
Bergen (NH)

het vergroten van de woning, verzenddatum  
23 januari 2023 (Z22 104177)

Schumanlaan 5 in Bergen (NH) het kappen van een els met herplantplicht, ver-
zenddatum 25 januari 2023 (Z23 109564)

Teugelaan 5 A 34 en 35 in 
Schoorl

het kappen van een iep, verzenddatum 25 januari 
2023 (Z23 106403)

Voert 17 in Bergen (NH) het plaatsen van een schuifpoort, verzenddatum 
20 januari 2023 (Z22 101524)

Zuidlaan 18 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, verzenddatum  
23 januari 2023 (Z22 089642)

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
Parkweg 10 in Bergen aan Zee het aanleggen van een uitrit, verzenddatum  

25 januari 2023 (Z22 102930)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overige vergunningen 
Adres Omschrijving
Parkeerterrein Bergen aan Zee verleende standplaatsvergunning voor het tijdelijk 

plaatsen van een ‘glasvezel-infobus’ van TriNed 
B.V. Bergen aan Zee op dinsdag 28 februari 2023 
tot en met donderdag 2 maart 2023 van 11.00 tot 
17.00 uur, verzenddatum 25 januari 2023  
(Z23 105565)

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

Instagram: volg @Bergen_centrum 
Volg de ontwikkelingen in het centrum van Bergen 

via ons speciale Instagram account.

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:
Ter hoogte van Dreef 11-19 te Bergen NH

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 3 februari 
2023 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze 
periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Team Verkeer en Vervoer Bergen via 14072.

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:
Ter hoogte van Pr. Bernardlaan 2-12 te Egmond aan Zee

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 3 februari 
2023.ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze 
periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Team Verkeer en Vervoer Bergen via 14072.

Voor de uitbreiding van bestaande oplaadpunten naar 2 parkeervakken bij een oplaad-
punt:
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 gehandicaptenparkeerplaats

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Verkeersbesluit oplaadpunt

Definitief besluit clusterplaatsen 
Egmond aan Zee
Op 25 januari 2023 nam het college een 
definitief besluit over de locaties van de 
clusterplaatsen in Egmond aan Zee. 
Op de website www.bergen-nh.nl/afval 
vindt u de nieuwe kaarten met de vast-
gestelde locaties.
Omdat we in maart-april 2023 de 
nieuwe clusterplaatsen in gebruik willen 

nemen gaan wij in de komende weken 
de voorbereidende werkzaamheden 
uitvoeren om de markeringstegels te 
kunnen plaatsen. 
U krijgt van ons bericht als u uw nieuwe 
clusterplaats kunt gebruiken. Tot die tijd 
zet u uw rolcontainer neer op uw hui-
dige aanbiedplek.

Archeologisch onderzoek plangebied 
Delversduin
In februari 2023 wordt in het noordelijk 
deel van het plangebied Delversduin 
archeologisch booronderzoek uitge-
voerd. Dit onderzoek wordt in opdracht 
van initiatiefnemer BPD door Sweco 
gedaan. Het onderzoek wordt gedaan 
vanwege de toekomstige woningbouw. 
Afhankelijk van de uitkomsten van het 
archeologisch booronderzoek wordt 
bepaald of verder onderzoek nodig is. 


