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Met het zonnetje op de achtergrond klom wethouder Ernest Briët vrijdag 17 
maart op de steigers om het bouwbord bij Hoeve Overslot en Slotweg 44 te 
onthullen. Hiermee gaf hij officieel het sein dat de restauratiewerkzaamheden 
van start gaan. “De historie van deze gebouwen gaat om zijn minst terug tot de 
17e eeuw en het is heel bijzonder dat dit soort oude gebouwen in de Kop van 
Noord-Holland staan. De gemeente Bergen is hier trotse eigenaar van en we gaan 
ervoor zorgen dat alle restauratiewerkzaamheden passen bij het Rijks monumen-
tale karakter van deze gebouwen.” 

Koninklijke onderscheiding voor 
oud-huisarts in Bergen 

De gemeente wil van het Slotkwartier 
een aantrekkelijk gebied maken, waar de 
belangrijke geschiedenis van deze locatie 
en de betekenis ervan tot leven wordt 
gebracht. Buurvouw Kitty Hopman was 
ook bij de onthulling aanwezig en is blij 
dat er gestart wordt met de restauratie. 
“Wij wonen hier al sinds 1982 met zoveel 

plezier. Onze kinderen zijn hier opge-
groeid en gingen vroeger mee op de trek-
ker met de boer, met een touwtje om hun 
middel voor de veiligheid. En in de winter 
schaatsen op de Slotgracht. We hebben 
hier mooie herinneringen en het is zo’n 
unieke, prachtige plek. Dat moet gekoes-
terd worden.

	■ WAT HOUDT DE RESTAURATIE IN?

Pronk Restauratie voert de restauratie 
uit en begint met het dak en de gevel 
van de hoeve. Later dit jaar volgt de 
binnenzijde. Daarna wordt Slotweg 44 
gerestaureerd. Hier wordt de funde-
ring verbeterd, de daken vernieuwd en 
geïsoleerd en de kozijnen en voegen 
gerestaureerd en vernieuwd. Er komen 
duurzame verwarmingsinstallaties. Ver-
der wordt geluidsisolatie aangebracht 

in het gedeelte dat als kleinkunstpo-
dium gaat worden gebruikt. Stichting 
Hafre blijft een deel van Hoeve Overslot 
gebruiken als kleinkunstpodium. Over 
de invulling van het overige deel van de 
Hoeve neemt het college binnenkort een 
besluit. 
Omwonenden worden het komende jaar 
op de hoogte gehouden van de werk-
zaamheden en besluiten die genomen 
worden. 

De heer C.J. (Kees) Van Straaten uit 
Bergen is benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. De onder-
scheiding is uitgereikt door burge-
meester Lars Voskuil in Theater De 
Vest in Alkmaar, tijdens de viering van 
het 20-jarig bestaan van ’t Praethuys.

De heer Van Straaten was van 1981 
tot 2015 actief als huisarts in zijn 
woonplaats Bergen. Hij was bij allerlei 
initiatieven en activiteiten betrokken, 
allemaal gericht op verbetering van de 
kwaliteit van de gezondheidszorg in 
Bergen, maar ook in de regio. In 2006 
is hij verkozen tot beste huisarts van 
Noord-Holland. In 2015 ontving hij de 
Van Foreestpenning, een prijs die zel-
den of nooit aan niet-specialisten wordt 
uitgereikt. 

Al meer dan 25 jaar is de heer Van 
Straaten actief als bestuurslid bij de 
Maarten Weldamstichting, die steun 
geeft op het gebied van gezondheids-
zorg, educatie, culturele prestaties en 
extraatjes voor jeugdigen. Sinds 2015 is 
hij secretaris van Stichting Schoolpro-
ject Ethiopië.

Betrokkenheid
De heer Van Straaten wordt omschre-

ven als iemand die altijd vooraan staat 
als er iets georganiseerd moet worden. 
Zijn werk voor diverse commissies geeft 
hier blijk van, evenals zijn betrokken-
heid, als medeoprichter, bij de huisart-
senorganisatie Noord-Kennemerland 
(HONK). Vanuit die achtergrond werd 
hij ook toezichthouder bij het door hem 
mede ontwikkelde ‘Vicino’, een organi-
satie voor eerstelijns GGZ. Na zijn pen-
sioen was hij nog scen-arts en werd hij 
parttime arts bij het Hospice Alkmaar. 

Vanaf 2016 tot de zomer van 2022 was 
de oud-huisarts zeer actief betrokken 
bij Stichting ’t Praethuys, een inloophuis 
voor iedereen die door kanker geraakt 
wordt. Hij wordt hierbij omschreven als 
een zeer actief voorzitter. Onder zijn 
voorzitterschap heeft 't Praethuys grote 
stappen gemaakt. 

Uitreiking Draaginsigne Gewonden 
in Bergen
Burgemeester Lars Voskuil heeft vorige 
week tijdens een bijeenkomst in de 
raadzaal in Bergen het Draaginsigne 
Gewonden uitgereikt aan de heer R. 
(Robin) Dekker. 

De heer Dekker heeft vanaf heeft vanaf 
2002 aan diverse missies en oorlogen 
deelgenomen en liep hier psychische 
verwondingen bij op. De veteraan is uit-
gezonden naar Macedonië, Joegoslavië 
en Afghanistan. De missies in voormalig 
Joegoslavië en Afghanistan waren zeker 
niet de meest eenvoudige en de minst 
gevaarlijke. De confrontatie met oorlog en 
geweld eiste onder de Nederlandse mili-
tairen een hoge tol.

	■ ERKENNING

Het Draaginsigne Gewonden is voor 
militairen en veteranen die onder oorlog-
somstandigheden gewond zijn geraakt 
een belangrijke vorm van erkenning. Het 
is een zichtbaar teken van respect voor 
en dank aan hen die tijdens oorlogen 
of vredesmissies lichamelijk of geeste-
lijk gewond zijn geraakt. “Nederland is 
één van de weinige landen dat ook als 

erkenning van specifiek psychische ver-
wondingen bij militairen en veteranen het 
Draaginsigne Gewonden toekent. Het is 
ontzettend mooi dat we dit in Nederland 
doen. Psychische verwondingen vallen 
zwaar, zijn niet goed zichtbaar en ook het 
thuisfront wordt er door geraakt. Ik heb 
dan ook ontzettend veel respect voor de 
heer Dekker en zijn familie”, aldus burge-
meester Voskuil tijdens de uitreiking. 
Sinds 1990 is het draaginsigne aan ruim 
5.000 veteranen toegekend. Dat is minder 
dan 1% van alle Nederlandse militairen 
die tijdens oorlogen en vredesmissies 
zijn ingezet. Dat maakt het Draaginsigne 
Gewonden uniek en waardevol.



Start werkzaamheden vernieuwing 
Paddenpad in Bergen 

vrijdag 24 maart 2023

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

Op dinsdag 11 april starten de werkzaamheden voor de vernieuwing van het Pad-
denpad (het fietspad tussen de Meerweg en de Sluislaan) in Bergen. Deze werk-
zaamheden duren naar verwachting (afhankelijk van het weer) drie weken. Het 
Paddenpad moet vernieuwd worden omdat het niet meer veilig en van slechte 
kwaliteit is. Er zitten bijvoorbeeld veel scheuren in het asfalt. Het pad wordt heel 
veel gebruikt. Niet alleen door fietsers, maar ook door wandelaars. Hierdoor ont-
staan regelmatig (bijna) ongelukken. Er is geen apart voetpad, dus wandelaars 
wijken vaak uit naar de berm. Daarom wordt het pad vernieuwd en verbreed, 
komt er een apart voetpad voor wandelaars en krijgt het nieuwe verlichting. 

	■ INLOOPSPREEKUUR DINSDAG 4 APRIL 

Tijdens de werkzaamheden is het Padden-
pad voor alle verkeerstromen afgesloten. 
U kunt deze dagen gebruik maken van een 
omleidingsroute die met borden zal worden 
aangegeven. Om u hier verder over te infor-

meren, organiseren wij een inloopspreekuur 
voor direct omwonenden en gebruikers. We 
nodigen u van harte uit om langs te komen. 
U kunt op elk tijdstip tussen 16.00 en 18.30 
uur langs komen in de keet bij het begin 
van het Paddenpad (vlakbij de Meerweg).

- Datum: dinsdag 4 april
- Tijd: 16.00 – 18.30 uur 
-  Locatie: Paddenpad  

(vlakbij de Meerweg)

Tijdens het inloopspreekuur zijn de pro-
jectleider en aannemer aanwezig om u 
meer te vertellen over de planning, ver-
loop en uitvoering van de werkzaamhe-

den en de fiets- en wandelomleiding. Ook 
kunt u uw vragen stellen.

	■ MEER INFORMATIE EN CONTACT

Meer informatie over de werkzaamheden, 
de planning, fasering en contactpersonen 
vindt u vanaf eind oktober op de website 
www.bergen-nh/werkzaamheden. 

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.

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.

• LAADPALENNETWERK GEMEENTE BERGEN 

De vraag naar elektrische laadpalen neemt snel toe. In de gemeente Bergen wor-
den de laadpalen daarom niet langer alleen op aanvraag van inwoners geplaatst. 
Het beleid is aangepast om het laadpalennetwerk sneller te kunnen uitbreiden en 
een goede dekking binnen de gemeente te hebben. U kunt de komende vier weken 
meekijken naar de locatie van een laadpaal via www.ikdenkmeeoverbergen.nl/laad-
paal. Zo komen we samen tot een goede invulling van de laadinfrastructuur. 

• MEEDENKEN VIA DE DORPS- EN BEWONERSVERENIGINGEN 

De dorps- en bewonersverenigingen binnen de gemeente hebben regelmatig over-
leg met de gebiedsregisseur, betrokken ambtenaren en soms ook een wethouder. 
Daarmee vormen zij een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. Wilt u uw 
stem laten horen via één van de verengingen? Kijk voor meer informatie op:
Egmond Binnen: www.dorpsbelangenegmondbinnen.nl 
Egmond aan Zee: www.deparelaanzee.nl 
Bergen: www.bto-bergen.nl 
Schoorl: www.dorpsvereniginggroet.nl
Aagtdorp: www.aagtdorp.nl

• WERKZAAMHEDEN VERNIEUWING PADDENPAD

Op dinsdag 11 april starten de werkzaamheden voor de vernieuwing van het Pad-
denpad (het fietspad tussen de Meerweg en de Sluislaan) in Bergen. Om u hier ver-
der over te informeren, organiseren wij een inloopspreekuur voor direct omwonen-
den en gebruikers. Dinsdag 4 april kunt u op elk tijdstip tussen 16.00 en 18.30 uur 
langs komen in de keet bij het begin van het Paddenpad (vlakbij de Meerweg).

Bezwaar maken WOZ-beschikking
De afgelopen periode zijn de WOZ-beschikkingen weer verstuurd. Het is uw goed 
recht om bezwaar te maken. Als u overweegt om bezwaar in te dienen tegen 
WOZ-beschikking, dan adviseert de gemeente u om eerst een belafspraak met 
de taxateur van Cocensus te maken.

Cocensus is de organisatie die voor 
woningen in Bergen de WOZ-waarde 
taxeert en de belastingaanslagen ver-
zendt. U kunt via digitaalloket.cocensus.
nl en het scannen van de QR-code op de 
brief bij de aanslag gemakkelijk een belaf-
spraak maken. 

Dit kan ook via het Klant Contact Centrum 
van Cocensus, tel. 023-5563500. U wordt 
dan op een door u gekozen moment 
teruggebeld door de taxateur, die de 
waarde van uw woning heeft vastgesteld. 
De taxateur geeft uitleg over de taxatie. 
Mogelijk kunt u zich vinden in de uitleg of 

geven uw argumenten aanleiding tot her-
overweging van de waardebepaling. Dan 
is een bezwaarschrift niet nodig. Eventu-
ele correcties kunnen dan direct worden 
verwerkt.

	■ VERSCHILLENDE MANIEREN

Als u het ondanks de uitleg van de taxa-
teur niet eens bent met de WOZ-waarde 
of met de aan u opgelegde belastingaan-
slag, dan kunt u op verschillende manie-
ren kosteloos bezwaar maken bij Cocen-
sus. Het indienen van een bezwaarschrift 
is mogelijk binnen zes weken na de 
datum die op het aanslagbiljet staat.
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De vraag naar elektrische laadpalen neemt snel toe. In de gemeente Bergen wor-
den de laadpalen daarom niet langer alleen op aanvraag van inwoners geplaatst. 
Het beleid is aangepast om het laadpalennetwerk sneller te kunnen uitbreiden en 
een goede dekking binnen de gemeente te hebben. Deze manier van plaatsing 
draagt bij aan de eis van het Rijk om vroegtijdig voldoende laadpalen te hebben. 
Inwoners kunnen meekijken hoe dit netwerk eruit gaat zien op www.ikdenkmee-
overbergen.nl/laadpaal.

Tijdelijk Noodfonds Energie voor 
huishoudens met een laag inkomen
Mensen met een laag inkomen en een 
hoge energierekening kunnen nu terecht 
bij Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit lan-
delijke noodfonds betaalt voor huishou-
dens een deel van de energierekenin-
gen van oktober 2022 tot en met maart 
2023. Het Noodfonds Energie is er om 
te voorkomen dat mensen energie-
schulden opbouwen. 

	■ WIE KAN HET AANVRAGEN

Als uw inkomen maximaal 200 procent 
van het sociaal minimum is, kunt u 

terecht bij het Noodfonds.
Dat betekent dat uw bruto-inkomen per 
maand lager is dan € 2.980,- (alleen-
staand) of € 4.180,- (samenwonend).

	■ CONTACT

Met de korte online-check kunt u zien of 
uw aanvraag een kans maakt. Ga naar 
de website www.noodfondsenergie.nl

Wilt u liever telefonisch contact? Bel 
dan gratis met de Hulplijn Noodfond-
scheck Geldfit: 0800-05550

	■ BEHOEFTE AAN  

LAADINFRASTRUCTUUR

In de gemeente Bergen neemt het aantal 
elektrische voertuigen snel toe. Daarmee 
groeit ook de behoefte aan een laadinfra-
structuur.

	■ TOEKOMSTBESTENDIG NETWERK

Met dit plan om vooraf locaties te bepa-
len, zijn er voldoende laadpaalplekken 
beschikbaar tot 2025 om daarna verder 
te kunnen uitbreiden. In de ontwikkeling 
van dit laadnetwerk is veel aandacht voor 
de kwaliteit van de openbare ruimte en is 
rekening gehouden met de ligging van het 
bestaande elektriciteitsnet. Door vooraf 
de locaties te bepalen, wordt de tijd tus-
sen de aanvraag en de plaatsing van de 
laadpaal korter. Wethouder Ernest Briët 
legt verder uit: “Daarbij moet wel worden 
aangemerkt dat de problemen rond de 
netcapaciteit, een tekort aan personeel en 
materialen voor de installatie evengoed 
tot vertraging kunnen leiden. Dat hebben 
we niet in de hand. Maar door ons goed 
voor te bereiden, kunnen we wel al stap-
pen maken.”
De gemeente Bergen is daarnaast een 
belangrijke bestemming voor binnen- en 
buitenlandse toeristen. Ook voor deze 
toeristen wordt de beschikbaarheid van 
laadpalen een steeds grotere factor in het 
kiezen van hun bestemming.
Wethouder Ernest Briët vervolgt: “Het 
gaat om de goede locaties waar de 
grootste behoefte is, maar ook om een 
invulling die aansluit bij de parkeerdruk in 
bepaalde gebieden. Op de 'laadplekken' 

moet bovendien sprake zijn van voortdu-
rende doorloop van auto's die opladen. 
Niet dat daar een auto de hele dag of 
nacht staat op te laden. Zeker in Egmond 
aan Zee is de druk op parkeren al erg 
hoog. We moeten voorkomen dat die druk 
nog groter wordt. Dus die doorloop is 
zeker een punt van aandacht.”

	■ REGELS VOOR PLAATSING

Om tot een netwerk te komen dat bij-
draagt aan een goede verdeling van de 
laadpalen is gekeken naar waar de locatie 
van een laadpaal aan moet voldoen. Vol-
gens die regels is een plattegrond samen-
gesteld waar laadpalen gaan worden 
geplaatst.

	■ INWONERS KUNNEN REAGEREN

Vanaf heden is er gedurende vier weken 
de mogelijkheid voor inwoners om via 
het online platform www.ikdenkmeeover-
bergen.nl/laadpaal mee te kijken naar de 
locatie van een laadpaal. Zo komen we 
samen tot een goede invulling van de 
laadinfrastructuur.

Rijksweg Limmen gaat op de 
schop vanaf 27 maart
De Rijksweg Limmen is toe aan groot 
onderhoud. Daarvoor gaat de weg 
langere tijd op de schop. 

Woont u in de Egmonden? Houdt dan 
rekening met extra reistijd door meer 
drukte als u met de auto reist richting 
Alkmaar, Heiloo/Limmen en Castricum/
Uitgeest. Borden wijzen u de weg. 

Blijf op de hoogte! 
www.castricum.nl/rijksweg
>> QR-code Van Gelder Werkt App
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 Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Burgemeester Peecklaan 20 in 
Schoorl

het vergroten van de woning, datum ontvangst  
9 maart 2023 (Z23 117692)

Coen Bogtmanweg 12 in  
Bergen (NH)

het kappen van een blauwspar, datum ontvangst 
14 maart 2023 (Z23 118476)

Groeneweg (bij Groeneweg 52 
in Alkmaar) in Bergen

het verplaatsen van de uitrit, datum ontvangst  
19 februari 2023 (Z23 117789)

Guurtjeslaan 2d in  
Bergen (NH)

het aanpassen van de vloerconstructie, datum ont-
vangst 15 maart 2023 (Z23 118597)

Hoeverweg 37 in Egmond aan 
den Hoef

het plaatsen van een transformatorstation, datum 
ontvangst 9 maart 2023 (Z23 117787)

Jacob Kalffweg 10 in Bergen 
aan Zee

het wijzigen van het bestemmingsplan, datum ont-
vangst 12 maart 2023 (Z23 117989)

Natteweg 2 S in Bergen (NH) het kappen van een berk, datum ontvangst  
8 maart 2023 (Z23 117526)

Piet Boendermakerweg 4 in 
Bergen (NH)

het isoleren van het dak, het realiseren van twee 
koekoeken en een entree, datum ontvangst  
14 maart 2023 (Z23 118466)

Pieter Schotsmanstraat 18 in 
Egmond aan Zee

het bouwen van een bedrijfswoning, datum ont-
vangst 15 maart 2023 (Z23 118628)

Smidstraat 3 in Egmond aan 
Zee

het bouwen van 14 recreatie-appartementen en 
een bedrijfsruimte, datum ontvangst 10 maart 
2023 (Z23 117958)

Snoeckenburg 17 in 
Egmond-Binnen

het plaatsen van een dakopbouw, datum ont-
vangst 15 maart 2023 (Z23 118496)

Transvaal 11 in Bergen aan 
Zee

het verbreden van het balkon en voorzien van een 
nieuw hekwerk, datum ontvangst 13 maart 2023 
(Z23 118230)

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
Anna van Burenlaan 33 in 
Egmond aan den Hoef

het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum  
14 maart 2023 (Z22 103556)

Loudelsweg 6 in Bergen (NH) het afwijken van het bestemmingsplan, verzendda-
tum 14 maart 2023 (Z22 102882)

Mosselaan 62 in Egmond aan 
den Hoef

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning, verzenddatum 15 maart 2023  
(Z23 110054)

Parkweg 10 in Bergen aan Zee het aanleggen van een uitrit, verzenddatum  
9 maart 2023 (Z22 102930)

Ruïnelaan 30 in Bergen (NH) het kappen van een conifeer, verzenddatum  
15 maart 2023 (Z23 110747)

Studler van Surcklaan 12 in 
Bergen (NH)

het aanpassen van de buitenkleur en diverse 
interne aanpassing gemeentemonument  
(villa Flandria), verzenddatum 9 maart 2023  
(Z22 104811)

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
Bosrandweg 3 in Schoorl het vergroten van de woning, verzenddatum  

22 december 2022 (Z22 099804)
Dokter Heringalaan 18 in 
Schoorl

het isoleren van het dak, verzenddatum 15 maart 
2023 (Z23 109208)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Elke twee jaar jaar laat de gemeente Bergen door een onafhankelijke partij alle gemeen-
telijke wegen inspecteren. Afgelopen maandag 19 maart is hier mee gestart. Uit de resul-
taten van dit onderzoek blijkt waar en wanneer er onderhoud gepleegd moet worden en 
welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.

De buitenwegen worden langzaam rijdend vanuit de auto gedaan, maar binnen de 
bebouwde kom wordt dit door 2 man lopend met gebruik van een tablet gedaan. Inge-
nieursbureau IOSence voert deze werkzaamheden uit. Bij goed weer verwachten wij dat 
deze werkzaamheden 4 weken in beslag nemen.

Inspectie van de gemeentelijke wegen

Ondergrondse containers in Bergen
Op 14 maart 2023 nam het college een definitief besluit over de locaties van de 
ondergrondse containers in de gemeente Bergen.  

Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend, hebben persoonlijk bericht van de 
gemeente gekregen. Voor één locatie geldt een opschortende werking. Pas na het 
doorlopen van deze zienswijzeprocedure zal er een definitieve locatie worden voor-
gesteld. Via www.bergen-nh.nl/afval vindt u een overzicht van kaarten met daarop de 
definitieve locaties.
Omdat we in april de nieuwe ondergrondse containers gereed willen hebben, wordt de 
komende weken begonnen met de werkzaamheden.  

	■ MEER INFORMATIE?

Vragen over de ondergrondse containers u mailen naar afvalscheiden@debuch.nl Voor 
meer informatie of vragen over afval, de ondergrondse containers en het grondstoffen-
plan, kunt u terecht op 
www.bergen-nh.nl/afval 

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Adres Omschrijving
Paardenmarkt 26 in Schoorl het brandveilig gebruik van het pand, 

(WABO2100366)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 27 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.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Adres Omschrijving
Zandweg 20 3 in Egmond aan 
den Hoef

het vergroten van de recreatiewoning, verzendda-
tum 23 februari 2023 (Z23 106408)

Zeeweg 52 in Egmond aan 
Zee

het brandveilig in gebruiken van Hotel Zuiderduin, 
verzenddatum 14 maart 2023 (WABO2000504)

Zeeweg 52 in Egmond aan 
Zee

het brandveilig gebruik van Hotel Zuiderduin, ver-
zenddatum 14 maart 2023 (WABO2101190)

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

Evenementen en overige vergunningen 
Adres Omschrijving
Op het parkeerterrein Heere-
weg (tegenover huisnummer 
305) in Groet

verleende standplaatsvergunning voor 5 jaar voor 
de verkoop van vis en visproducten Volendam-
mer vishandel Knol in de periode van 1 mei 2023 
tot 1 mei 2028 verzenddatum 14 maart 2023 (Z22 
103328)

Kerkbrink in Groet nabij Witte 
Kerk

verleende evenementenvergunning Koningsdag 
Groet, op woensdag 27 april 2023, verzenddatum 
16 maart 2023 (Z23 109814)

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

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Adres Omschrijving
Verspyckweg 3C, 3D en 3E in 
Bergen aan Zee

het vergroten van het koloniehuis en het ver-
bouwen en vergroten van het speelhuis tot twee 
woningen (Z22 089442)

Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 27 maart 2023 zes weken 
ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na deze datum een beroep-
schrift 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 en te vinden door te zoeken op 
bovengenoemd adres. 


