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Op 1 mei gaat de zomerperiode op onze stranden weer in. Wij helpen u graag 
herinneren dat voor sommige activiteiten andere regels gelden dan in de winter-
periode. 

Bergen heeft een strand van zo’n 24 km lengte. Zowel jong als oud geniet van alles wat 
er op het strand gebeurt. Om het strandleven goed te organiseren, kent de gemeente 
Bergen een aantal strandregels. Zo is fietsen op het strand van 1 mei tot 1 oktober 
enkel toegestaan vóór 10.00 uur en na 19.00 uur. 
De volledige Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Bergen kunt u 
vinden op: www.overheid.nl

Wij wensen u alvast een fijne zomer!

Omleidingen rond Rijksweg Limmen
Sinds afgelopen maandag gelden 
verkeersomleidingen rond Limmen en 
dat leidt tot verkeershinder in en rond 
het dorp. Er wordt namelijk gewerkt 
aan het herinrichten van de Rijksweg. 
Dat duurt naar verwachting tot april 
2024.

Woont u in de Egmonden? Houd 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 Gel-
der Werkt App
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Werkzaamheden
Rijksweg Limmen

veel verkeershinder
(om en om regeling)

omleiding doorgaand verkeer

Uitvoering werkzaamheden
in 5 fases

Realisatie rotonde uitgeest
2e helft 2023

 Vergadering van de gemeenteraad 
Raadsinformatie-avond Sessie A
Raadzaal De Beeck, Molenweidtje 2, Bergen (NH) / d.d. 6 april 2023 20.10 uur
Nr. Onderwerp

1 Opening door de voorzitter de heer Bloemkolk 20.10 uur
2 Presentatie Uitvoering warmtetransitie 20.10 – 20.50 uur
3 Sluiting

Raadsinformatie-avond Sessie B
Raadzaal De Beeck, Molenweidtje 2, Bergen (NH) / d.d. 6 april 2023 19.30 uur
Nr. Onderwerp

1 Opening door de voorzitter de heer Van den Busken 19.30 uur
2 Gesprek Plan van aanpak beleidsplan 2024-2027 Veiligheidsregio NHN  

19.30 – 20.10 uur
3 Presentatie Participatie, Adviesrecht en Delegatie inzake de Omgevingswet  

20.10 – 20.50 uur
4 Sluiting 20.50 uur

Algemene raadscommissie 
Raadzaal De Beeck, Molenweidtje 2, Bergen (NH) / d.d. 13 april 2023 19.30 uur
Nr. Onderwerp

1 Opening door voorzitter Alexandra Otto - van der Ende 19.30 uur
2 Voorstel betreft de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Ber-

gen 2023 vast te stellen 19.30 – 19.50 uur
3 Voorstel betreft het vaststellen van de startnotitie woonvisie Bergen 2023-

2028 19.50 – 20.30 uur
4 Voorstel betreft het vaststellen van de volgende besluiten ten aanzien van de 

omgevingswet (welke nog inwerking moet treden) 20.30 - 21.15 uur:
• adviesrecht (in welke gevallen vraagt het college advies  aan de raad);
• participatieplicht (welke gevallen is participatie verplicht);
• delegatiebesluit omgevingsplan Bergen 2023.

5 Initiatiefvoorstel betreft Second opinion onderzoek t.b.v. raadsbesluit Vvgb en 
coördinatiebesluit over het Dorpsplein centrum Bergen 21.15 - 21.45 uur

6 Rondvraag 21.45 - 21.55 uur

Sluiting 21.55 uur

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

via ons speciale Instagram account.



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 pro-
cent van het sociaal minimum is, kun 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
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 Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Boulevard Zuid 6 in Egmond 
aan Zee

het plaatsen van twee dakramen, datum ontvangst 
16 maart 2023 (Z23 118861)

Egmonderstraatweg 34 in 
Egmond aan den Hoef

het uitbreiden van een recreatiepark, datum ont-
vangst 22 maart 2023 (Z23 119585)

Esdoornlaan 10 in 
Egmond-Binnen

het plaatsen van een smeerput in de garage, 
datum ontvangst 16 maart 2023 (Z23 118845)

Filarskiweg 9 in Bergen (NH) het isoleren en het plaatsen van een erker aan de 
voorzijde van de woning, datum ontvangst  
20 maart 2023 (Z23 119256)

Heereweg 292 in Schoorl het tijdelijk plaatsen van een woonunit, datum ont-
vangst 17 maart 2023 (Z23 118917)

Noordlaan 50 in Bergen (NH) het splitsen van de woning, datum ontvangst  
22 maart 2023 (Z23 119650)

Weg over de Bisschop 1 in 
Egmond aan den Hoef

het wijzigen van de bestemming, datum ontvangst 
16 maart 2023 (Z23 118858)

Wolphert van Brederodeweg 3 
in Schoorl

het plaatsen van een open veranda, datum ont-
vangst 17 maart 2023 (Z23 118986)

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
Dennenlaantje 2 in Schoorl het plaatsen van een tijdelijke stacaravan, verzend-

datum 16 maart 2023 (Z22 103336)
Elkshove 2 in Bergen (NH) het kappen van een prunus, twee hulsten, twee 

kersen, twee berken en drie coniferen met  
herplantplicht, verzenddatum 20 maart 2023  
(Z23 112397)

Herenweg 273c in Egmond 
Binnen

het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzend-
datum 16 maart 2023 (Z23 110753)

Herenweg 72 A in 
Egmond-Binnen

het brandveilig gebruik van het pand, verzendda-
tum 16 maart 2023 (WABO2101329)

In een bermstrook op de hoek 
Schoorlse Zeeweg - Oor-
sprongweg (t.o. Heereweg 62)

het voor 5 jaar plaatsen van een foodtruck  
"Bites by Ola", verzenddatum 20 maart 2023  
(Z23 112246)

Lageweijdt 7 in Schoorl het kappen van een prunus, verzenddatum  
16 maart 2023 (Z23 110782)

Paardenmarkt 19 in Schoorl het gedurende 3 dagen in de week plaatsen van 
een foodtruck, verzenddatum 21 maart 2023  
(Z23 112416)

Piet Boendermakerweg 4 in 
Bergen (NH)

het kappen van een kastanje met herplantplicht, 
verzenddatum 21 maart 2023 (Z23 111273)

Prins Bernhardlaan 22 in 
Egmond aan den Hoef

het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, 
verzenddatum 17 maart 2023 (Z23 113468)

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

Verleende omgevingsvergunning van rechtswege 
Adres Omschrijving
Munnikenweg 18 in Schoorl het bouwen van een woning (na sloop bestaande 

woning), verzenddatum 21 maart 2023 (Z22 
102255)

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

Weigeringen
Adres Omschrijving
C.F. Zeiler Boulevard 34 in 
Bergen aan Zee

het vergroten van de woning, verzenddatum 16 
maart 2023 (Z22 103396)

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

OP TWEEDE PAASDAG, KONINGSDAG, HEMELVAARTSDAG EN 
TWEEDE PINKSTERDAG:

Gemeentediensten gesloten
	■ GEMEENTEHUIS 

Op 10 april (Tweede Paasdag), 27 april (Koningsdag), 18 mei (Hemelvaartsdag) en 29 
mei (Tweede Pinksterdag) zijn het gemeentehuis (inclusief balies en receptie) en onze 
milieustraten gesloten. Ook de milieustraten in de buurgemeenten Uitgeest, Castricum 
en Heiloo zijn die dag dicht. Wij zijn op die dagen alleen telefonisch bereikbaar. 
 

	■ AFVALINZAMELING 

Is de vaste afvalinzameldag voor uw adres op een van deze vier feestdagen? Dan 
wordt uw afvalcontainer die dag niet geleegd. Check in de app MijnAfvalzaken of op de 
website www.mijnafvalzaken.nl op welke dag uw container wel wordt geleegd. Hier-
over met ons bellen kan ook: 14 072.  
 

	■ GEMEENTEHUIS GEOPEND, NORMALE AFVALINZAMELING 

Dit jaar zijn het gemeentehuis en de milieustraten voor het eerst volgens de reguliere 
openingstijden open op Goede Vrijdag (7 april)  en Bevrijdingsdag (5 mei). Ook de afva-
linzameling gaat die dag door. Dit zijn namelijk geen officiële feestdagen meer. 

Verlengen behandeltermijn
Adres Omschrijving
Burgemeester Peecklaan 24 in 
Schoorl

het bouwen van een woning, verzenddatum 22 
maart 2023 (Z22 099008)

Heereweg 3 in Schoorl het vergroten en inpandig verbouwen van een 
supermarkt (Jumbo), verzenddatum 21 maart 2023 
(Z23 110467)

Hoeverweg 25 in Egmond aan 
den Hoef

het legaliseren van het splitsen van de woning, ver-
zenddatum 16 maart 2023 (Z23 109699)

Westerweg 4 in Bergen (NH) het bouwen van een woning, verzenddatum  
21 maart 2023 (Z23 110483)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overige vergunningen 
Adres Omschrijving
Hanswijk 1 in Egmond aan 
den Hoef

verleende evenementenvergunning Koningsdag 
Egmond a/d Hoef, op donderdag 27 april 2023, 
verzenddatum 21 maart 2023 (Z23 112545)

Strand Egmond aan Zee 9 in 
Egmond aan Zee

verleende wijziging alcohol en terrasvergunning 
Bad Zuid Egmond aan Zee, verzenddatum  
22 maart 2023(Z22 104343)

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


