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   Kort nieuws

1 Kinderkrant voor basis-
scholen gemeente Bergen 

In deze krant

Rectificatie: Verstopte 
afvoer? Let op mala-
fide loodgieters 
In de gemeentekrant van 30 
oktober stond onjuiste informa-
tie over hoe u kunt zien of een 
verstopping zich op gemeente-
grond of eigen grond bevindt. 

Een natte put betekent een 
verstopping in het riool op ge-
meentegrond. Een droge put 
betekent een verstopping op 
eigen terrein. Als de put vol zit 
met water, dan zit de afvoer 
naar het gemeenteriool ver-
stopt. Is de put droog, dan zit 
de verstopping tussen de put 
en het huis.

Collecte
Van 8 tot en met 14 november 
collecteert stichting Het Gehan-
dicapte Kind. 

Online op bezoek bij 
een duurzame woning

Van 7 november tot 15 decem-
ber kan iedereen die meer wil 
weten over duurzaam wonen 
online op bezoek bij een duur-
zaam huis. Naar verwachting 
meer dan 200 huiseigenaren en 
huurders die hun ervaring de-
len via de Nationale Duurzame 
Huizen Route, geven deze we-
ken via videoverbinding uitleg 
over de duurzame maatrege-
len in hun woning. Inschrijven 
voor een online bezoek kan via  
www.duurzamehuizenroute.nl. 
Er is plek voor maximaal 8 be-
zoekers per ontmoeting. De 
lijst met te bezoeken wonin-
gen wordt in de loop van de we-
ken voortdurend aangevuld. Ie-
dereen die duurzame stappen 
heeft gezet en dat wil laten zien, 
kan ook zijn woning aanmelden 
op de Duurzame Huizen Route. 

2 Verslag van de gemeente- 
raadsvergadering 

3 Bekendmakingen

Inwoonster Bergen bevorderd tot Ridder in lid van Orde Oranje-Nassau 
Een bijzondere dag voor me-
vrouw Eveline Nikkels uit Ber-
gen. Burgemeester Peter Reh-
winkel verraste de musicologe 
– deskundige op het gebied van 
de muziek van de Oostenrijkse 
componist en dirigent Gustav 
Mahler – woensdag 28 oktober 
met haar bevordering tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau.

Eveline Nikkels werd in april 2010 
al onderscheiden tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Nu tien 
jaar later is haar vrijwilligerswerk 
aanzienlijk verruimd en verdiept 
en van grote maatschappelijke be-
tekenis geworden. De vele uren 
en grote, onvermoeibare, enthou-
siaste inzet die zij sindsdien on-
verminderd heeft voortgezet, uit-
gebreid en over de landsgrenzen 
heeft gebracht maken dat zij is be-

vorderd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau.
Vanwege de Coronamaatrege-
len reikte de burgemeester de bij-
behorende versierselen bij haar 
thuis uit zonder verdere aanwezi-
gen. Haar echtgenoot had de eer 
om de onderscheiding bij haar op 
te spelden 

Vrijwilligerswerk van grote 
maatschappelijke betekenis
De gedecoreerde is altijd be-
zig met het overdragen van ken-
nis en liefde voor cultuur en mu-
ziek. Ze geeft muziektherapie en 
stelt sinds 2013 een muziekpro-
gramma samen voor Museum 
Kranenburgh. Ze verzorgt lezin-
gen door het hele land en heeft 
meegewerkt aan wetenschappe-
lijke boeken over Gustav Mahler. 
Vanwege haar kennis op het ge-

Deze zomer hebben we de 
handschoen opgepakt en zijn 
we van start gegaan met het op-
zetten van een Bergens partici-
patiebeleid voor en door de in-
woners. Vele gesprekken in 
wijkgebouwen, kerken, cafés 
en online hebben we gevoerd. 
Meer dan 100 mensen hebben 
ons gevoed. Daarbij hebben we 
vooral geluisterd hoe iedereen 
participatie ziet. Wat er goed en 
ook niet goed is verlopen. Vele 
oorzaken liggen hieraan ten 
grondslag. 

Tijdens deze gesprekken zijn 
we ons er heel bewust van ge-
worden dat het maken van par-
ticipatiebeleid niet makkelijk is. 
Stap voor stap zullen we het le-
ren. Ervaringen die we omzetten 
naar (spel)regels, een gedrags-
code of misschien wel een parti-
cipatieraad die ons gevraagd en 
ongevraagd adviseert.

De gesprekken van de afgelo-
pen maanden hebben ons ook 
iets anders laten inzien. Parti-
cipatiebeleid is meer dan een 
toolbox met instrumenten. Het 
vertelt ons wat er in de samen-
leving leeft. Het zorgt ervoor dat 
we met elkaar in contact staan. 
We leren elkaar begrijpen en 
soms ook niet. Participatie gaat 
daarom vooral over mensen en 

hun omgeving. In onze dorpen 
is dit misschien nog wel ster-
ker dan elders. We laten stevig 
van ons horen. We houden dan 
graag alles bij het oude want 
onze dorpen zijn mooi zoals ze 
zijn. En soms moet het toch an-
ders omdat we ook vooruit wil-
len. Het is een eeuwige twee-
strijd waar je samen uit moet 
komen en als dat niet lukt ... is 
er nu participatiebeleid! Vanaf 
volgende week kan het beleid 
en de visie ingezien worden op 
www.ikdenkmeeoverbergen.nl. 

Meedoen met de vervolgstap-
pen? Leuk! Mail gerust naar  
participatie@bergen-nh.nl

Arend Jan van den Beld,
wethouder Participatie

‘Met 100 inwoners samen 
participatiebeleid maken’
Wethouder Arend Jan van den Beld praat bij 

bied van de klassieke muziek 
van Mahler wordt ze voor gro-
te internationale congressen in 
Oostenrijk, Amerika en Duits-
land gevraagd. Ook is zij suc-
cesvol betrokken geweest in het 

voortbestaan van de Bibliothè-
que Nationale Musicale, van wij-
len Henri-Louis De la Grange, de 
grondlegger van de onderzoekin-
gen over het leven van Mahler en 
zijn muziek.

Kinderkrant voor basisscholen 
gemeente Bergen 
Burgemeester Peter Rehwinkel 
wil de kinderen van de gemeen-
te Bergen een hart onder de 
riem steken. Hij wil ook graag 
weten hoe de kinderen denken 
over corona en de maatregelen. 
De mening van kinderen vindt 
hij belangrijk. En daarom is hij 
ook op zoek naar een kinder-
burgemeester. In samenwerking 
met Miranda Loonstra, oprich-
ter van de kinderkrant JONGH-
HW is er de eenmalige kinder-
krant gemaakt. Burgemeester 
Peter Rehwinkel: ‘Corona of 
geen corona, we kunnen kinde-
ren beter bij het gemeentebe-
stuur betrekken. Ik ben trots op 
deze kinderkrant.’

Communicatie tussen kinderen 
en gemeente verbeteren
Vorige week kregen alle basis-
schoolleerlingen van de groepen 
5 t/m 8 in de gemeente Bergen 
hun eigen kinderkrant. Het doel 
van de kinderkrant is om het ver-
haal van kinderen te vertellen en 
kinderen een podium bieden. Het 
is een middel om de communicatie 
tussen kinderen en de gemeente 
te verbeteren. Daarnaast kunnen 
kinderen elkaar helpen door hun 
verhaal te vertellen.

Coronakrant
De kinderen vertellen in de krant 
bijvoorbeeld hoe hun school met 
corona omgaat. Ze geven de bur-
gemeester advies over de aan-
pak. Bink vertelt over zijn moe-
der. Zij kreeg corona. Bink vertelt 
wat voor invloed dat heeft gehad. 
Anne, Sam en Isabel hebben op-
getreden voor een verzorgings-
huis tijdens corona. Zij vertellen 
over hun optreden en de reacties.

Positief
De krant wil de kinderen op een 
positieve manier betrekken bij de 
onderwerpen die in hun regio spe-
len. Er staan onderwerpen in die 
voor kinderen leuk en interes-
sant zijn. Een aantal kinderen ver-
telt over hun sport, een workshop 
in museum Kranenburgh en over 
zeldzame plantjes in de gemeen-
te Bergen.

Kinderburgemeester worden
Burgemeester Rehwinkel is dus 
op zoek naar een kinderburge-
meester. Die praat en meedenkt 
met de gemeente. En die betrok-
ken is bij activiteiten. Ben je leer-
ling van groep 7 of 8 en woon je 
in de gemeente Bergen NH? Vind 
je het leuk om met mensen om te 
gaan, kinderen en volwassenen? 
Geef je graag je mening? Stuur 
dan voor 30 november een brief 
of vlog naar collegesecretariaat@
bergen-nh.nl. Vertel daarin wie je 
bent en waarom jij kinderburge-
meester wilt zijn. Uit de inzendin-
gen worden vier kinderen gekozen 
die in gesprek gaan met de burge-
meester.
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Verslag van de gemeenteraadsvergadering van 29 oktober 2020
Sluitende meerjarenbegroting
Koers houden
De gemeente Bergen stelde una-
niem een structureel sluitende 
meerjarige begroting vast voor de 
jaren 2021 tot en met 2024. Uit-
gangspunten hierin zijn dat Ber-
gen een sociale, veilige, leefbare, 
goed bereikbare, economisch vita-
le en duurzame gemeente is. Het 
College is blij dat het terughou-
dende financiële beleid van de af-
gelopen jaren zijn vruchten heeft 
afgeworpen. Toch is het mede 
vanwege de coronacrisis onze-
ker hoe de gemeente zich finan-
cieel gaat ontwikkelen. Ook is het 
nog onduidelijk hoeveel geld het 
Rijk uitkeert in het gemeentefonds 
(herijking). Eind dit jaar wordt ho-
pelijk duidelijk of het kabinet wel of 
niet besluit tot een verhoging van 
de budgetten voor de jeugdhulp 
en de invoering van het abonne-
mentstarief bij de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (Wmo). Ten 
derde heeft de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet op 1 janu-
ari 2022 invloed op de kosten of 
inkomsten, ook die zijn nog niet 
bekend. Tot slot verwacht de ge-
meente voor de komende jaren 
flinke financiële investeringen voor 
bijvoorbeeld de scholen BSG en 
PCC, afhankelijk van de financiële 
uitwerking van het integraal huis-
vestigingsplan (IHP). KIES Lokaal 
noemt de begroting vanwege de 
onzekerheden uniek, evenals wet-
houder Arend Jan Van den Beld. 
“Vandaag tellen we onze zegenin-
gen maar we weten niet wat mor-
gen ons gaat brengen.” Toch wil 
het college ‘koers houden’ door 
verschillende woningbouwprojec-
ten, de voetbalfusielocatie in de 
Egmonden en de herinrichting van 
de Bergense en Schoorlse centra 
door te zetten en te ontwikkelen, 
zoals is bepaald in het Formatie-
akkoord en de Focusagenda. Ver-
der zet het college bijvoorbeeld 
extra geld in om de sociale-, cul-
turele en economische gevolgen 
van de coronacrisis op te vangen 
voor het nieuwe begrotingsjaar. 
Alle fracties en het college van 
B&W complimenteerden de amb-
telijke organisatie voor het goede 
en harde werk dat is verricht om 
tot deze begroting te komen.

Lokale lasten, sociaal domein 
en ondermijning
De lokale lasten kunnen met 21 
euro omlaag ten opzichte van 
2020. De lasten voor de gemid-
delde huiseigenaar stijgen met 
ongeveer 8 euro per jaar. PvdA 
en GroenLinks maken zich zor-
gen over maatregelen om de kos-
ten in het sociaal domein terug te 
dringen. Of zoals D66 het formu-

leerde: ‘het terugdraaien van wat 
we meer doen dan wat we had-
den afgesproken’. De twee frac-
ties willen niet dat de kwaliteit van 
de dienstverlening hieronder leidt. 
GroenLinks wil daarom graag het 
rapport inzien van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
over de geleverde zorg door Ho-
rizon en de bijbehorende kosten. 
Ook wenst de fractie dat de Re-
kenkamer hiernaar onafhanke-
lijk onderzoek doet. Dit zou nodig 
zijn om beter te weten waaraan de 
budgetten zijn uitgegeven, zodat 
de gemeente gerichter kan stu-
ren, laat GroenLinks weten. Wet-
houder Antoine Tromp gaat met 
de inspectie overleggen of ze het 
rapport met de gemeenteraad wil 
delen. Ook zegde hij toe het de 
raad te laten weten als inwoners 
gevolgen ondervinden van de be-
heersmaatregelen. Wethouder 
Arend Jan van den Beld wil in de 
begroting van volgend jaar meer 
duidelijkheid geven over de geld-
stromen binnen het sociaal do-
mein door te werken aan een bete-
re informatievoorziening hierover. 
Naar aanleiding van VVD-vragen 
laat burgemeester Peter Rehwin-
kel weten dat de gemeente op kor-
te termijn een zogenoemde Bi-
bob-coördinator wil aanstellen die 
bijvoorbeeld moet toezien op het 
voorkomen van vastgoedtrans-
acties door criminelen (ondermij-
ning). Volgens Rehwinkel loopt 
de aanbestedingsprocedure voor 
een dienstverband van in eerste 
instantie drie maanden. Een lan-
gere periode is gewenst maar nog 
niet mogelijk omdat de andere drie 
BUCH-gemeenten nog geen geld 
hiervoor beschikbaar stelden. Re-
hwinkel: “Maar wij gaan wel door.”

Beleid Omgevingswet en on-
derzoek naar subsidiemoge-
lijkheden
Het college gaat per dorpskern 
een visie en een beleid vaststellen 
voor de dorpse schaal die wense-
lijk is en gebruikt hiervoor partici-
patie van inwoners. Ook laat het 
college de beleidsregels weten 
over ruimtelijke kenmerken zoals 
grootte en hoogte van gebouwen 
(korrelgrootte) en de kruimelre-
geling (mogelijkheden om van 
een bestemmingsplan af te wij-
ken). Dat gebeurt voor 31 decem-
ber 2021 en is een antwoord op 
een motie van VVD, GroenLinks 
en Gemeentebelangen. De frac-
ties willen dat dit wordt meegeno-
men in het traject om te komen tot 
de Omgevingswet die op 1 janua-
ri 2022 in werking treedt. In de mo-
tie vragen de fracties ook om een 
update van de hotelvisie; de hui-
dige stamt uit 2009. Van den Beld 

laat weten dat de gemeenteraad 
zich kan buigen over de hotelvisie 
in het laatste kwartaal van 2021. 
Een raadsbesluit kan volgen in het 
tweede termijn van 2022. Deze 
motie kreeg vanuit de gemeente-
raad unaniem steun. Een kantte-
kening: Behoorlijk Bestuur Bergen 
wil ook graag de kwaliteit van re-
creatiewoningen en de verhuur 
van eigen woningen toevoegen 
aan de update. VVD zegde toe met 
wethouder Erik Bekkering hierover 
in gesprek te gaan. Verder laat de 
gemeenteraad onderzoeken op 
welke Europese en nationale sub-
sidiegelden de gemeente Bergen 
aanspraak kan maken en hoe ze 
zijn aan te vragen. Hiervoor stelt 
de gemeente 9000 euro beschik-
baar. VVD en Behoorlijk Bestuur 
Bergen stelden dit in een unaniem 
gesteund amendement voor. Vol-
gens de gemeenteraad is het on-
derzoek nodig omdat kleine en 
middelgrote gemeenten vaak niet 
de weg kunnen vinden naar bij-
voorbeeld Brussel. Het college 
gaat de onderzoeksresultaten be-
gin 2021 aan de gemeenteraad 
presenteren. Voorafgaand hieraan 
geeft de Commissie van Onder-
zoek een advies. 

Raadsinformatie moet toegan-
kelijker
Raadsinformatie moet beter te vin-
den zijn op de website. Dit is no-
dig om goede participatie voor 
alle betrokkenen mogelijk te ma-
ken. Dat stellen CDA, Gemeente-
belangen, VVD, D66, GroenLinks 
en KIES Lokaal in een motie. De 
fracties willen dat wethouder Van 
der Belt bij de aankomende parti-
cipatienota laat weten hoe de in-
formatie toegankelijker wordt aan-
geboden. De wethouder, die “het 
probleem herkent”, laat weten dat 
hij gaat bezien hoe verbeteringen 
op kortere termijn mogelijk zijn. De 
wethouder neemt dit onderwerp 
ook mee in de aankomende par-
ticipatienota. Op langere termijn 
gaat de gemeente met een nieuw 
systeem werken.

‘Besluitvorming niet altijd ver-
antwoord’ 
Gemeentebelangen en Behoor-
lijk Bestuur Bergen vinden de ge-
meentelijke uitgaven in de af-
gelopen jaren niet altijd even 
verantwoord. Ze noemen de voet-
balfusie voor miljoenen euro’s als 
voorbeeld. Daarnaast spreekt Ge-
meentebelangen over hoge perso-
neelskosten voor de BUCH-orga-
nisatie en het gebruik van externe 
bureau’s. Gemeentebelangen zet 
ook vraagtekens bij grote projec-
ten in de toekomst, vanwege de 
kosten hiervan in combinatie met 

Locatie:  De Blinkerd (Schoorl)
Datum: Dinsdag 10 november
Tijd: 19.30 uur 

Deze fysieke raadsvergadering vindt plaats zonder de aanwezigheid van publiek en pers.

Agenda
nr Onderwerp 
1. Opening
2.  Initiatiefvoorstel fractie BBB over Manifest nieuw vertrouwen en bespreking voorstel van het Presidi-

um inzake Manifest nieuw vertrouwen en te blijven werken aan vertrouwen met onze inwoners
3.  Bespreking voorstel van het Presidium inzake de rapportage kwartiermaker en in te stemmen met de 

daaruit voortvloeiende actiepunten, inclusief twee concrete procesafspraken voor de onderdelen par-
ticipatie- en integriteitsbeleid

4. Sluiting

Vergadering gemeenteraad

de coronacrisis. Behoorlijk Bestuur 
Bergen vraagt zich af of ontwikke-
laars van woningen daadwerkelijk 
2,5 miljoen euro bijdragen aan de 
bouw van zwembad De Beeck, zo-
als de raad eerder opperde, omdat 
zij in de toekomst van het zwem-
bad zouden profiteren. Volgens 
Gemeentebelangen is weloverwo-
gen besluitvorming lastig omdat 
raadsinformatie te vaak te laat aan 
de gemeenteraad wordt verzon-
den. Ook zou de gemeente onvol-
doende naar de inwoners hebben 
geluisterd. Zo zou het Manifest 
van verontruste burgers (met aan-
bevelingen om het vertrouwen tus-
sen de politiek en burgers te her-
stellen) en het rapport van Bernt 
Schneiders (over de bestuurscul-
tuur) te lang in de kast hebben 
gelegen. Hierdoor is het vertrou-
wen van de bevolking afgenomen, 
meent Gemeentebelangen.

Uitrol 5G-netwerk
Het college vraagt in een brief 
aan de Tweede Kamer haar be-
sluit uit te stellen over de uitrol van 
het 5G-netwerk. Dit tot het onder-
zoek van de Wereldgezondheids-
raad (WHO) is afgerond naar mo-
gelijke gezondheidsrisico’s van de 
hoge frequentie 26 GHz. Groen-
Links, KIES Lokaal, VVD en Be-
hoorlijk Bestuur Bergen hadden 
hiervoor een motie ingediend on-
der het motto ‘zorgvuldigheid bo-
ven haast’. Ook vragen de frac-

ties om bij de besluitvorming te 
betrekken de plaatsing van zoge-
noemde ‘small cells’ door inter-
netproviders. De reden hiervoor is 
dat internetproviders de vrije hand 
krijgen voor het plaatsen van deze 
‘small cells’ om de 100 tot 150 me-
ter. De angst is dat gemeenten 
hun zeggenschap hierover verlie-
zen. Het college verstuurt de brief 
ook aan de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) en alle 
andere gemeenteraden in Neder-
land. Doel is een gezamenlijke op-
roep te doen aan de Tweede Ka-
mer. PvdA en CDA stemden tegen 
de motie. De fracties wijzen erop 
dat de Gezondheidsraad afgelo-
pen zomer aan de Tweede Ka-
mer liet weten nog geen antwoord 
te hebben op de gezondheidsrisi-
co’s. Ze vertrouwen erop dat de 
Tweede Kamer zorgvuldig om-
gaat met deze informatie. Groen-
Links reageert hierop door te zeg-
gen dat het rapport wellicht aan de 
aandacht van de Tweede Kamer 
is ontsnapt vanwege de zomerva-
kantie.

Afwezigheid
Afwezig waren Laura Hoogendonk 
(VVD), Peter Zijp (GroenLinks), 
Marcel Halff (D66), Wilma Groot-
eman (CDA).

Tekst Evert Visser/ EJV Mediapro-
ducties op verzoek van Griffie ge-
meente Bergen

hvcgroep.nl/gft

Theezakjes, ko�  epads, -cups 
en - lters mogen niet in de 
gft-bak. Losse ko�  eprut en 
theeblaadjes wél.

gooi ‘t los!

Diamanten huwelijk 
echtpaar Küppers

Op 21 oktober 2020 waren de heer en mevrouw Küppers 60 jaar 
getrouwd. Op woensdag 28 oktober is burgemeester Rehwinkel bij 
het echtpaar langs geweest om hen persoonlijk te feliciteren.
Nog vele gezonde en gelukkige jaren toegewenst!
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      Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen aangevraagd

•  Herenweg 23 in Egmond-Binnen, het veranderen van 
twee bedrijfswoningen in burgerwoningen, datum ont-
vangst 20 oktober 2020 (WABO2002099)

•  Hoflaan 5 in Bergen (NH), het kappen van een berk, da-
tum ontvangst 21 oktober 2020 (WABO2002107)

•  Herenweg 280 20 in Egmond aan den Hoef, het vergro-
ten van de recreatiewoning, datum ontvangst 21 okto-
ber 2020 (WABO2002108)

•  Herenweg 280 123 in Egmond aan den Hoef, het ver-
groten van de recreatiewoning, datum ontvangst 21 ok-
tober 2020 (WABO2002109)

•  Buerweg (in gemeenteberm voor 48a) in Bergen (NH), 
het kappen van een eik, datum ontvangst 21 oktober 
2020 (WABO2002110)

•  Plein (in gemeenteberm voor 11) in Bergen (NH), het 
kappen van een kastanje, datum ontvangst 21 oktober 
2020 (WABO2002111)

•  Staringweg 3 in Egmond-Binnen, het verbouwen van 
de woning/schuur, datum ontvangst 21 oktober 2020 
(WABO2002120)

•  Loudelsweg 6 in Bergen (NH), het kappen van een es-
doorn en een populier, datum ontvangst 21 oktober 
2020 (WABO2002136)

•  Boterbloemstraat (in de gemeenteberm voor 6) in Ber-
gen (NH), het kappen van een lijsterbes, datum ont-
vangst 21 oktober 2020 (WABO2002124)

•  Monnet-Nes (in gemeenteberm achter 13) in Bergen 
(NH), het kappen van een es, datum ontvangst 21 okto-
ber 2020 (WABO2002115)

•  Stierop (in gemeenteberm naast 18) in Bergen (NH), het 
kappen van twee berken, datum ontvangst 21 oktober 
2020 (WABO2002119)

•  Jaap Weijandweg (in gemeenteberm voor 33) in Bergen 
(NH), het kappen van een prunus, datum ontvangst 21 
oktober 2020 (WABO2002123)

•  Ruinelaan (in gemeenteberm naast 20) in Bergen (NH), 
het kappen van een beuk, datum ontvangst 21 oktober 
2020 (WABO2002113)

•  Prins Bernhardlaan (in gemeenteberm naast 35) in Ber-
gen (NH), het kappen van een berk, datum ontvangst 21 
oktober 2020 (WABO2002114)

•  Oranjelaan (in gemeenteberm voor 21) in Bergen (NH), 
het kappen van een es, datum ontvangst 21 oktober 
2020 (WABO2002117)

•  Spaak-Nes (in gemeenteberm voor 18) in Bergen (NH), 
het kappen van een esdoorn, datum ontvangst 21 okto-
ber 2020 (WABO2002116)

•  Jan van Scorelpark 60 in Schoorl, het plaatsen van 
een dakkapel, datum ontvangst 22 oktober 2020 
(WABO2002133)

•  Spoorlaantje 10 in Bergen (NH), het plaatsen van 
een dakkapel, datum ontvangst 22 oktober 2020 
(WABO2002138)

•  Fazantenlaan 14 in Bergen aan Zee, het kappen van 
drie coniferen, datum ontvangst 22 oktober 2020 
(WABO2002130)

•  Strand Hargen aan Zee 2 in Schoorl, het verplaatsen 

van een strandpaviljoen (wijziging op WABO1901263), 
datum ontvangst 23 oktober 2020 (WABO2002143)

•  Laanweg 26 in Schoorl, het kappen van een kas-
tanjeboom, datum ontvangst 23 oktober 2020 
(WABO2002142)

•  Pastoor van Kleefstraat 21Z 2 in Egmond Aan Zee, het 
in strijd met het bestemmingplan gebruiken van een 
pand als recreatiewoning, datum ontvangst 25 oktober 
2020 (WABO2002153)

•  Smeerlaan 7 ZA in Schoorl, het slopen van een be-
staande recreatiewoning en bouwen recreatiewoning, 
datum ontvangst 27 oktober 2020 (WABO2002165)

•  Zakedijkje (in de gemeenteberm tegenover 70) in Ber-
gen (NH), het kappen van een es, datum ontvangst 21 
oktober 2020 (WABO2002118)

•  Buerweg 12 in Bergen (NH), het vergroten van de wo-
ning, datum ontvangst 24 oktober 2020 (WABO2002152)

Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aan-
vraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen 
een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Omgevingsvergunningen verleend
•  Herenweg 61 in Bergen (NH), het gewijzigd uitvoeren 

van een eerder verleende vergunning voor het renove-
ren en vergroten van een stal, verzenddatum 22 oktober 
2020 (WABO2001690)

•  Egmonderstraatweg nabij Sportlaan in Egmond aan den 
Hoef, het (tijdelijk) plaatsen van een lichtmastreclame, 
verzenddatum 19 oktober 2020 (WABO2001517)

•  Nachtegalenlaan 8 in Schoorl, het vergroten van de 
recreatiewoning, verzenddatum 26 oktober 2020 
(WABO2001956)

•  Idenslaan 23 in Schoorl, het kappen van een esdoorn, 
drie essen en een conifeer (met herplant), verzendda-
tum 22 oktober 2020 (WABO2001989

•  Duinweg 21 in Schoorl, het oprichten van een tijde-
lijk bouwwerk bedoeld als vleermuizenverblijf (voor 10 
jaar), verzenddatum 21 oktober 2020 (WABO2001670)

•  Buerweg 40 in Bergen (NH), het (na sloop) bouwen van 
een nieuwe woning, verzenddatum 22 oktober 2020 
(WABO2000139)

•  Dawson-Nes 9 in Bergen (NH), het kappen van een kas-
tanje, verzenddatum 21 oktober 2020 (WABO2001895)

•  Haya van Somerenstraat 15 in Bergen (NH), verzend-
datum 22 oktober 2020, (WABO2001935)

•  Rooseveltstraat 4Z in Egmond Aan Zee, het plaatsen 
van een verlegde nok op de zomerwoning, verzendda-
tum 22 oktober 2020 (WABO2001887)

•  Herenweg 63 in Bergen (NH), het vervangen van het dak 
door een rieten kap alsmede het wijzigen van diverse ge-
vels, verzenddatum 22 oktober 2020 (WABO2001447)

•  Heereweg 196 in Schoorl, het kappen van een esdoorn, 
verzenddatum 22 oktober 2020 (WABO2001798)

•  Dorpsstraat 23 Hotel in Bergen (NH), het kappen van 
een den, conifeer en een larix, verzenddatum 20 okto-
ber 2020 (WABO2001740)

•  Julianastraat 31Z in Egmond aan Zee, het bou-
wen van een schuur, verzenddatum 26 oktober 2020 
(WABO2001785)

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

Verlengen behandeltermijn
•  Kleine Dorpsstraat 1 in Bergen (NH), het (na sloop) bou-

wen van een restaurant (WABO2001351)
•  Rijksweg 19 E/F in Schoorl, het uitbreiden van twee be-

drijfsruimtes (WABO2001704)
•  Stroomerlaan 23 in Bergen (NH), het slopen van het 

vrijstaande bijgebouw, het vergroten van de bestaan-
de uitbouw, het wijzigen van alle kozijnen alsmede het 
vergroten van de zolderverdieping door 2 dakkapellen 
(WABO2001478)

•  Guurtjeslaan 17 in Bergen (NH), het ophogen van het 
achtererf (WABO2001723)

•  Reigerslaan 36 in Bergen (NH), het plaatsen van een 
aanbouw (WABO2001526)

•  Boulevard 20 in Egmond Aan Zee, het wijzigen van de 
gevel (WABO2001673)

•  Hoeverweg 8 in Egmond aan den Hoef, het verbreden 
van de uitweg en duiker (WABO2001702)

•  Noordlaan 42 in Bergen (NH), het (na sloop) bouwen 
van een woning (WABO2001683)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken 
verlengd

Verwijderen aanhangwagen
Het college heeft het voornemen om op grond van artikel 
5.06  van de Algemene plaatselijke verordening van de 
gemeente Bergen (NH), om op 16 november 2020 te la-
ten verwijderen; een aanhangwagen met kenteken 45 WH 
VB, geplaatst aan de Kerkstraat t.h.v. nummer 8, Bergen 
aan Zee, zaaknummer  28102020 1155 050590.  

Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen ten las-
te van de eigenaar komen. 
Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 
10:00 uur bellen met team Handhaving via 072 888 00 00
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Bergen, 6 november 2020

Het college van Bergen,

secretaris,  burgemeester,
mr. M.N. (Martijn) Schroor dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
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