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In januari 2023 is door de raad de stedenbouwkundige visie voor het centrumge-
bied van Schoorl (het gebied tussen het oude politiebureau en de Laanweg) vast-
gesteld. De volgende stap voor de centrumvisie voor Schoorl is het maken van 
een beeldkwaliteitsplan. Hierin wordt beschreven hoe het uiterlijk van de gebou-
wen en de omgeving eruit moeten komen te zien; bijvoorbeeld welke materialen 
en kleuren er gebruikt moeten worden. In het plan staan ook aanbevelingen en 
richtlijnen voor de architectuur van de gebouwen. Over het beeldkwaliteitsplan 
gaan we graag met inwoners uit Schoorl en overige belangstellenden in gesprek. 
Hiervoor willen we een klankbordgroep oprichten. 

60-jarig huwelijk in Oudtburgh
De heer de Boer woont in Schoorl en 
mevrouw De Boer wordt sinds twee 
jaar liefdevol verzorgd in Zorgcentrum 
Oudtburgh waar burgemeester Vos-
kuil en zijn echtgenote hen een bezoek 
brachten.
De heer de Boer kent Oudtburgh goed 
want hij heeft hier altijd gewerkt. Zij vier-
den hun 60e trouwdag samen met hun 
zoon en dochter, familieleden en de vele 
verzorgenden in Oudtburgh die speciaal 
voor deze gelegenheid de zaal en de 
taart versierd hadden met trouwfoto’s 
van 60 jaar geleden. Daarop was een 

even stralend echtpaar te zien als op 
deze dag aan tafel zat.

Naturalisatieceremonie

	■ KLANKBORDGROEP 

We nodigen inwoners van Schoorl en ove-
rige belangstellenden graag uit om deel 
te nemen aan de klankbordgroep. Tijdens 
de klankbordgroep denkt u mee over 
de richtlijnen en aanbevelingen voor het 
beeldkwaliteitsplan. De groep komt twee 
keer bij elkaar: 

-  Datum: woensdag 29 maart, woensdag 
12 april

- Tijd: 19.30 – 21.00 uur 
-  Locatie: Dorpcentrum de Blinkerd, Hee-

reweg 150, 1871 EM Schoorl

Tijdens de eerste bijeenkomst organiseert 
de architect een werksessie waarbij we 
aan de hand van schetsen en tekenin-
gen uw reacties verzamelen. Tijdens de 
tweede bijeenkomst koppelt de architect 

aan u terug hoe de reacties zijn verwerkt 
en is er ruimte voor laatste op- en aan-
merkingen. Het uiteindelijke beeldkwa-
liteitsplan wordt begin mei tijdens een 
brede informatiebijeenkomst gepresen-
teerd. Tijdens alle bijeenkomsten zijn ook 
enkele medewerkers van de gemeente 
aanwezig om met u in gesprek te gaan of 
uw vragen te beantwoorden. 

Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? 
Stuur dan uiterlijk vrijdag 24 maart een 
e-mail naar ariehogendoorn@debuch.nl. 
Aangezien de klankbordgroep een goede 
samenstelling moet hebben (representa-
tief en met een werkbare groepsgrootte), 
hanteren we de volgende selectiecriteria:
• U bent direct belanghebbende
•  U doet mee op persoonlijke titel, maar 

kent het gemeenschappelijk belang

•  Max. 1 vertegenwoordiger per huishou-
den

•  Max. 1 vertegenwoordiger per belan-
genvereniging/stichting

•  Evenredige/ evenwichtige vertegen-
woordiging 

•  Max. 15 leden (i.v.m. werkbare groeps-
grootte)

Mevrouw K. Mohamad uit Groet en 
mevrouw S.J. Stanbury uit Egmond aan 
den Hoef waren op woensdag 8 maart 
in het gemeentehuis in Bergen. Daar 
kregen zij uit handen van burgemeester 

Lars Voskuil het Koninklijk Besluit als 
bewijs van hun Nederlanderschap. Dit 
gebeurde tijdens een officiële naturali-
satieceremonie.
Van harte gefeliciteerd!

ENERGIECOACHES VAN START

Vraag een gratis energiegesprek aan
Woningeigenaren in Bergen kunnen 
vanaf nu een gratis energiegesprek 
aanvragen met een Energiecoach. 
De vrijwillige energiecoaches van de 
Noord-Hollandse Energiecoöperatie 
hebben onlangs een opleiding gevolgd, 
en staan klaar om hun dorpsgenoten 
tips te geven over energiebesparing in 
woningen. 

“De energiecoaches zijn vrijwilligers die 
tips geven over energiebesparing in een 
een-op-een gesprek bij u thuis”, ver-
telt wethouder Ernest Briët. “De coach 
bespreekt energiebesparende maatre-
gelen, zoals kleine kostenbesparende 
activiteiten, maar kan ook samen met u 
een stappenplan maken voor grootscha-

lige energiebesparing. Zoals bijvoorbeeld 
dakisolatie, vloerisolatie of het aardgasvrij 
maken van uw woning.” 

	■ NOORD-HOLLANDSE  

ENERGIECOÖPERATIE 

De vrijwillige energiecoaches vallen onder 
de Noord-Hollandse Energiecoöperatie 
(NHEC). Gemeente Bergen heeft energie-
gesprekken ingekocht bij de NHEC, zodat 
woningeigenaren deze gratis kunnen 
aanvragen. 

Woningeigenaren van de gemeente  
Bergen kunnen zich aanmelden voor een 
gratis energiegesprek via www.nhec.nl/
energiescan-bergen. Heeft u vragen?  
Stel deze dan via info@nhec.nl. 

Gratis compost scheppen op 
Landelijke Compostdag
U kunt op zaterdag 25 maart tussen 9.00 – 11.00 uur compost scheppen in Bergen 
op het opslagterrein Oosterdijk tegenover Oosterdijk 3.

Goed om te weten
Neem zelf een zak en schep mee. Komt u met een aanhanger? Denk eraan om de 
aanhanger goed af te dekken met een zeil of net, anders riskeert u een boete.  
We hebben 1 lading compost, dus op=op.
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Ons mooie duingebied ligt vele inwoners en organisaties na aan het hart. Vanuit 
die gedachte organiseert de gemeenteraad op 28 maart een dialoogtafel. U kunt 
deze bijeenkomst live volgen via www.raadbergen-nh.nl.

60-jarig huwelijk in Egmond-Binnen
De heer en mevrouw Schrijver uit 
Egmond-Binnen waren op 8 maart 60 
jaar getrouwd. Ter ere hiervan gingen 
burgemeester Voskuil en zijn echtge-
note bij hen op bezoek.
Mevrouw Schrijver komt uit voorma-
lig Nederlands Indië, de heer Schrijver 
komt uit Utrecht. Ze hebben elkaar 
ontmoet bij het ANVJ in Amsterdam. 
Na vele omzwervingen zijn zij ruim 45 
jaar geleden in Egmond-Binnen komen 
wonen waar zij nooit meer weg willen. 
Samen hebben ze drie zoons. Eén van 
hen woont in Amerika en is speciaal 
voor deze gelegenheid naar Nederland 
gekomen. Hun geheim voor 60 jarig 

huwelijk? Haar Indische gastvrijheid en 
kookkunsten helpen zeker, want liefde, 
daar zijn zij het over eens, gaat ook 
door de maag.

OMLEIDINGEN DOORGAAND VERKEER VANAF 27 MAART

Start werkzaamheden 
herinrichting Rijksweg Limmen
Op 27 maart start de gemeente Castricum 
met de werkzaamheden voor de herin-
richting van de Rijksweg in Limmen. Het 
gaat om het traject vanaf de aansluiting 
met de Zeeweg (in het zuiden) tot en met 
de kruising met de Nieuwelaan (in het 
noorden). De werkzaamheden duren naar 
verwachting tot de lente van 2024. 

	■ WOONT U IN HEILOO, CASTRICUM, 

EGMOND OF UITGEEST?

Houd rekening met extra reistijd als u 
met de auto reist tussen Heiloo/Egmond 
en Castricum/Uitgeest. Er gelden omlei-
dingsroutes: omrijden kan via de A9 
(Alkmaar <-> Uitgeest) en via de N512 
(Castricum - Egmond-Binnen- Alkmaar; 

Heereweg en Herenweg). Borden wijzen u 
de weg.

Meer over de werkzaamheden en omlei-
dingen leest u op www.castricum.nl/
rijksweg 

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

• INWONERSPANEL (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 inwonerspanel misschien wel iets voor u.
Aanmelden en meer informatie op ikdenkmeeoverbergen.nl.

• MAESDAMMERLAAN EN STUDLER VAN SURCKLAAN

Na de participatiebijeenkomst op 2 februari jl. is een groot deel van de reacties en 
aandachtspunten verwerkt in het concept Definitief Ontwerp. Deze kunt u nu inzien 
op de projectpagina: www.bergen-nh.nl/herinrichtingmsvs. U kunt reageren op het 
concept Definitief Ontwerp. Er is alleen nog ruimte voor eventuele kleine aanpassin-
gen, de zogenoemde puntjes op de ‘i’. Dit kan t/m 31 maart. 
Kijk voor meer informatie op de projectpagina. 

• BEELDKWALITEITSPLAN SCHOORL CENTRUM

Over het beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Schoorl (het gebied tussen het 
oude politiebureau en de Laanweg) gaan we graag met inwoners 
uit Schoorl en overige belangstellenden in gesprek. Hiervoor willen we een 
klankbordgroep oprichten. Wilt u hieraan deelnemen? Meld u dan aan 
vóór 24 maart door een e-mail te sturen naar ariehogendoorn@debuch.nl. 
Kijk voor meer informatie op de projectpagina: 
www.bergen-nh.nl/in-schoorl/centrumvisie-schoorl

NLdoet ook in de gemeente Bergen
Afgelopen vrijdag en zaterdag was er 
weer NLdoet. Elk jaar in maart organiseert 
het Oranje Fonds deze grote vrijwilli-
gersactie. NLdoet zet op deze dagen de 
vrijwillige inzet in de schijnwerpers en 
activeert zoveel mogelijk Nederlanders 
om een dag vrijwilligerswerk te doen en 
zo te ervaren wat vrijwilliger zijn met je 
doet. Volgens burgemeester Lars Voskuil 
zou onze samenleving zonder vrijwilligers 
vastlopen. Hij hielp zaterdag samen met 
zijn echtgenote bij de NLdoet-actie bij 
Woonzorgcentrum De Marke in Bergen. Het terrasmeubilair werd geschuurd en 

geschilderd en er werden nieuwe planten-
bakken in elkaar gezet, zodat de bewo-
ners van het voorjaar weer lekker bui-
ten kunnen zitten en van mooie planten 
kunnen genieten. De wethouders Yvonne 
Roos en Ernest Briët staken de handen uit 
de mouwen bij de Adriaan Roland Holst-
school in Bergen. Ze hielpen bij de aanleg 
van een tuin. “Een ontzettend leuke och-
tend met ontzettend enthousiaste men-
sen”, aldus Yvonne Roos na afloop.

De raadsleden van de gemeente Bergen 
hebben geconstateerd dat de betrok-
kenheid van inwoners en organisaties bij 
het duin- en bosgebied en de zorg over 
het duingebied in de toekomst groot is. 
Zij hebben daarnaast gemerkt dat de 
afgelopen maanden een verharding van 
standpunten is ontstaan tussen belang-
hebbende partijen en in de samenleving; 
er wordt niet meer met elkaar maar langs 
elkaar gesproken.

Vanuit de wens om duidelijkheid te 
scheppen en belanghebbende partijen de 
gelegenheid te geven om een constructief 
gesprek met elkaar te starten, organiseert 
de gemeenteraad een dialoogtafel. Deze 
avond vindt plaats op 28 maart van 19.30  
tot 21.30 uur in de raadzaal in de Beeck, 
Molenweidtje 2 in Bergen. Elisabeth 
van den Hoogen leidt als onafhankelijke 
gespreksleider deze bijeenkomst.

De gemeenteraad heeft vertegenwoordi-
gers van betrokken partijen uitgenodigd 

voor deze dialoogtafel. De hoeveelheid 
zitplaatsen is helaas beperkt. De deel-
nemers kunnen maximaal vijf mensen 
meenemen als publiek. Het publiek wordt 
verder gevormd door een aantal gemeen-
teraadsleden en vertegenwoordigers van 
fracties van Provinciale Staten.
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 Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Breelaan (in gemeenteberm ter 
hoogte van 25) in Bergen (NH)

het kappen van een eik met herplant van drie 
eiken, datum ontvangst 8 maart 2023 (Z23 117332)

Cornelis Kooijmanlaan 5 in 
Bergen (NH)

het kappen van een berk, datum ontvangst  
4 maart 2023 (Z23 116834)

Eeuwigelaan (in de gemeen-
teberm ter hoogte van 6) in 
Bergen (NH)

het kappen van een den met herplant, datum ont-
vangst 8 maart 2023 (Z23 117346)

Herenweg 280 118 in Egmond 
aan den Hoef

het permanent wonen in een vakantie woning, 
datum ontvangst 4 maart 2023 (Z23 116835)

Hoflaan 15 in Bergen (NH) het wijzigen van de woning, datum ontvangst  
2 maart 2023 (Z23 116701)

Jan Tooropweg (in de 
gemeenteberm ter hoogte van 
2) in Bergen (NH)

het kappen van drie eiken met herplant van vijf 
eiken, datum ontvangst 8 maart 2023 (Z23 117334)

Kerkedijk (ter hoogte van 68) 
in Bergen (NH)

het kappen van een els met herplant van drie 
elzen, datum ontvangst 8 maart 2023 (Z23 117339)

Molenweidtje 1 in Bergen (NH) het plaatsen van een fietsenstalling, datum ont-
vangst 8 maart 2023 (Z23 117451)

Nieuweweg 2 in Schoorl het kappen van een abeel, datum ontvangst  
7 maart 2023 (Z23 117267)

Schapenlaan (ter hoogte van 
15) in Bergen (NH)

het kappen van een kastanje, datum ontvangst  
8 maart 2023 (Z23 117342)

Wetering 80 in Bergen (NH) het aanbrengen van 2 warmtepomp units en  
6 PV panelen, datum ontvangst 5 maart 2023  
(Z23 116857)

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
Jan van Scorelpark 26 in 
Schoorl

het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum  
3 maart 2023 (Z23 109038)

Kerkelaan 11 in Bergen (NH) het kappen van 2 eiken en 3 beuken met herplant-
plicht, verzenddatum 7 maart 2023 (Z23 110072)

Kievitslaan 25 in Bergen (NH) het verbouwen van de woning, verzenddatum  
3 maart 2023 (Z22 088615)

Mezenlaantje 1 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, verzenddatum  
3 maart 2023 (Z23 106934)

Oude Prinsweg 1 in Bergen 
(NH)

het splitsen van de bovenwoning in twee apparte-
menten, verzenddatum 3 maart 2023 (Z22 071992)

Reigerslaan 8 in Bergen (NH) het vervangen van de kozijnen, verzenddatum  
6 maart 2023 (Z22 099877)

Teugelaan 23 in Schoorl het plaatsen van zonnepanelen in de tuin, verzend-
datum 15 februari 2023 (Z23 107883)

Weg naar de Bleek 5 in 
Egmond aan den Hoef

het tijdelijk gebruik van agrarische grond voor een 
camperplek, verzenddatum 3 maart 2023  
(Z23 107467)

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
Bergerweg ter hoogte van 
huisnummers 68 en 69 in  
Bergen (NH)

Bergerweg ter hoogte van huisnummers 68 en 69 
in Bergen, het verplaatsen van lichtmast reclame, 
verzenddatum 3 maart 2023 (Z23 107603)

Reigerslaan 8 in Bergen (NH) het aanleggen van een rookkanaal, verzenddatum 
6 maart 2023 (Z22 101338)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Adres Omschrijving
Zakedijkje 53 (tegenover 
Zakedijkje 52 en 54) in Bergen 
(NH)

het aanleggen van schooltuinen, het bouwen van 
een tuinhuis en het plaatsen van een hekwerk, 
(WABO2002483)

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 20 maart 2023 zes weken ter inzage. Tijdens deze ter-
mijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer infor-
matie kunt u contact met ons opnemen.

Vanwege scholing van onze medewerkers zijn er op donderdag 23 maart aangepaste 
openingstijden van de milieustraten.
- De milieustraat van Castricum is dicht vanaf 12.30 uur
- De milieustraat van Schoorl is open van 8.00 tot 12.00 uur
-  De milieustraten van Bergen en Uitgeest zijn gewoon geopend volgens de reguliere 

openingstijden.

Aangepaste openingstijden milieustraten op donderdag 23 maart

Evenementen en overige vergunningen 
Adres Omschrijving
Op het parkeerterrein Boule-
vard Zuid in Egmond aan Zee

verleende evenementenvergunning Paaskermis 
Egmond aan Zee in de periode van vrijdag 7 april 
tot en met maandag 10 april 2023, verzenddatum 
9 maart 2023 (Z23 109100)

Op Boulevard Noord in 
Egmond aan Zee

verleende evenementenvergunning Roots Mar-
ket 2023 Egmond, elke 2e vrijdag van de maand 
namelijk op 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 
augustus en 8 september 2023, verzenddatum  
7 maart 2023 (Z22 104453)

Fietspad langs Hondsbossche 
Zeewering Schoorl

verleende evenementenvergunning 9 kofferbak-
markten Wrakhout 2023, verzenddatum 6 maart 
2023 (Z23 115604)

Breelaan 132 in Bergen (NH) verleende evenementenvergunning De 5 van 
Schoorl MTB parcours op 7 april 2023, verzendda-
tum 6 maart 2023 (Z23 115478)

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

 Vergadering van de gemeenteraad 

Algemene raadsvergadering
Raadzaal De Beeck, Molenweidtje 2, Bergen (NH) / d.d. 30 maart 2023 19.30 uur
Nr. Onderwerp

1 Opening door de voorzitter L.Hj. (Lars) Voskuil
2 Vragenhalfuur
3 Vaststellen van de agenda
4 Toezeggingenlijst en ingekomen stukken:

• Lijst bestuurlijke toezeggingen 
• Verzamellijst ingekomen stukken 
Hamer- en/of bespreekstukken afhankelijk van de ARC d.d. 16 maart 2022

5 Voorstel betreft interpretatie besluitvorming knip Molenweidtje Bergen
6 Voorstel betreft het vaststellen van het beleidsplan en uitvoeringsprogramma 

2023-2026 ‘Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten’
7 Voorstel betreft het vaststellen van het beleid circulaire economie 2023-2026
8 Voorstel betreft het vaststellen van de rapportage Maatregelen- en investe-

ringsplan beschoeiingen en oevers gemeente Bergen en de bijbehorende 
begrotingswijziging

9 Voorstel betreft het vaststellen van extra ondersteuning middeninkomens 
energielasten en de bijbehorende begrotingswijziging

10 Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteits-
plan Duinweg 21 Schoorl

11 Sluiting


