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   Kort nieuws
Kunst10daagse 
2019
De Kunst10daagse in Bergen 
en Bergen aan Zee gaat 18 
oktober weer van start. Kunst-
liefhebbers afkomstig uit alle 
windstreken komen naar onze 
gemeente speciaal om te ge-
nieten van kunst in al haar fa-
cetten. Het evenement dat na-
tionaal en internationaal grote 
bekendheid geniet, duurt tot 
en met 27 oktober. 

Fiets of openbaar vervoer
Wie dit evenement wil bezoe-
ken, wordt aangeraden de 
auto te laten staan. De par-
keerplaatsen in de dorpen zijn 
snel vol. Ons advies is: pak 
de fiets of neem het openbaar 
vervoer. De kunst bekijken 
per fiets is echt een aanrader. 
Met de fiets kan je gemakke-
lijk de vele kunstexposities en 
-manifestaties, die overal in 
de dorpen worden georgani-
seerd, bezoeken.

Shuttlebus en 
hop-on-hop-off
Vanaf parkeerplaats de Kieft-
hoek aan de Groeneweg 5 in 
Bergen rijdt op zaterdag en 
zondag een Kunst10daagse 
Shuttlebus naar het centrum 
van Bergen. U parkeert gratis 
en betaalt EUR 2,50 voor de 
bus. Met dat buskaartje kunt 
u ook gebruik maken van een 
hop-on-hop-off bus. Deze bus 
rijdt twee kunstroutes van-
af het Plein Bergen. Een der-
de bus rijdt naar Bergen aan 
Zee. Als u op de route uw 
hand opsteekt, stop de chauf-
feur voor u. Bovendien zijn de 
chauffeurs rijdende gidsen die 
u van alles kunnen vertellen 
over Bergen, de route en de 
Kunst10daagse. 

1 Wijksafari groot succes

2 Verslag 
Raadsvergadering

In deze krant

3 Bekendmakingen

Op twee oktober bracht wethouder Tromp een werkbezoek aan de 
Abdij van Egmond. Hij liet zich bijpraten over een archeologisch 
onderzoek dat momenteel in opdracht van de provincie Noord-Hol-
land uitgevoerd wordt met behulp van diverse geofysische tech-
nieken. Met deze vernieuwende technieken is het mogelijk om zon-
der opgraving toch in de bodem te kijken. Doel van het onderzoek 
is het in kaart brengen van de nog in de grond aanwezige structu-
ren van de oude abdij.

Bezoek wethouder erfgoed aan archeologisch onderzoek bij de Abdij van Egmond

Op 28 september vond de Wijks-
afari in Egmond aan den Hoef 
plaats. Wethouder Jan Houten-
bos en 35 inwoners liepen de 
wandelroute vol belangstelling 
mee. De route volgde langs di-
verse tuinen in de wijk om ken-
nis op te doen over de inrich-
ting van tuinen en plantsoenen 
en deze zo bestendig te maken 
tegen extreme weersomstandig-
heden. 

Experts van vereniging Groei en 
Bloei, gemeente Bergen, de Vo-
gelbescherming en Landschap 

Noord-Holland waren aanwezig 
voor vragen over plantenkeuze, 
waterbestendigheid van de tuin, 
vogels in de tuin, geschiedenis 
of landschap. Een geslaagde 
middag waar veel is geleerd!

Wijksafari groot succes!

 “Het interessante van deze plek 
vind ik dat het de ontstaansge-
schiedenis van Holland in zich 
heeft. Het zou fantastisch zijn wan-
neer dat verhaal nog beter verteld 
kan worden; zowel voor onze in-
woners, als voor bezoekers” aldus 
wethouder Tromp.

Abdij van Egmond
De geschiedenis van Holland 
hangt samen met de stichting van 
de Abdij van Egmond; daarmee is 
de abdij ook van groot belang voor 
de identiteit van de gemeente Ber-
gen. Het huidige monumentale ab-
dijgebouw is sinds 1935 in gebruik 
door de Benedictijner monniken. 

Op deze bijzondere plek is bijna 
1100 jaar geleden de oudste abdij 
van Holland opgericht door graaf 
Dirk I van Holland. Later groeide 
de abdij uit tot een groot complex 
dat in 1573 verwoest werd. De ru-
ine van de abdij bleef nog lang 
zichtbaar en was voor veel kun-
stenaars een bron van inspiratie. 
Vandaag de dag rest nog een klein 
en bouwvallig stukje van de oude 
abdijmuur als tastbare herinnering 
aan dit eens zo indrukwekkende 
complex.

In de eerste helft van de 20ste 
eeuw is veel archeologisch onder-
zoek uitgevoerd. Met de beperk-

te kennis en techniek van toen zijn 
er veel raadsels overgebleven en 
ook nieuwe vragen ontstaan. Ei-
genlijk weten we dus heel wei-
nig over de oude abdij. Hopelijk 

brengt het geofysisch onderzoek 
een paar boeiende antwoorden. 
De gemeente volgt het onderzoek 
met interesse en is heel benieuwd 
naar de resultaten. 

In onze regio worden heel veel 
grote en kleine evenementen 
georganiseerd, zo ook in de ge-
meente Bergen. Deze evene-
menten vragen de nodige aan-
dacht van de organisaties zelf, 
maar ook van de gemeente en 
de hulpdiensten. De belangrijk-
ste vraag hierbij is altijd: ‘Zijn er 
voldoende maatregelen geno-
men, zodat een evenement vei-
lig kan doorgaan?’ Daarom is 
het noodzakelijk dat u uw eve-
nement eerst aankondigt bij de 
gemeente. 

Beschikbaarheid hulpdiensten
Vooral bij grotere evenementen 
is medewerking van de hulpdien-
sten - zoals politie, brandweer en 
de geneeskundige hulpverlenings-
organisatie - onmisbaar. Bij kleine-
re evenementen kan het ook nodig 
zijn dat deze hulpdiensten bijvoor-
beeld stand-by staan, voor als er 
iets gebeurt. Maar de hulpdien-
sten staan natuurlijk niet altijd en 
onbeperkt beschikbaar. Het moet 

daarom goed gespreid worden in 
de regio. 

Regionale evenementenkalender
De regionale evenementenkalen-
der helpt hierbij. Dit is een initia-
tief van de Veiligheidsregio waarbij 
alle gemeenten zijn aangesloten. 
Op deze kalender worden alle 
evenementen in de regio ge-
plaatst. Zo hebben hulpdiensten 
op tijd een overzicht van de eve-
nementen die in de regio worden 
georganiseerd. Dit is nodig om de 
schaarse capaciteit van de hulp-
diensten zo adequaat mogelijk 
in te zetten. De regionale evene-
mentenkalender is (nog) niet voor 
u raadpleegbaar.

Waarom aankondigen?
Als uw evenement op tijd bij ons 
bekend is, kan er ook op tijd be-
oordeeld worden of het  evene-
ment op het door u gewenste tijd-
stip kan doorgaan. Want als er 
meerdere evenementen binnen 
de regio Noord-Holland Noord op 

Een evenement organiseren? Meld het bij de gemeente!
hetzelfde tijdstip samenvallen, kan 
dat problemen opleveren. 

Een evenement in 2020? Kondig 
het vóór 26 oktober 2019 aan!
Wilt u in 2020 een evenement in 
onze gemeente te organiseren? 
Zorg er dan voor dat u deze uiter-
lijk 25 oktober 2019 bij ons aan-
kondigt. Alleen dan kunnen we op 
tijd beoordelen of u het evenement 
kunt organiseren op de dag(en) 
die u wilt.
Dit kan via het formulier ‘Aankon-
diging ten behoeve van de regio-
nale evenementenkalender’ dat op  
www.bergen-nh.nl staat. 

Evenement akkoord?
Uw evenement op tijd bij ons mel-
den, betekent niet automatisch 
dat u een evenementenvergun-
ning krijgt. Een evenementenver-
gunning vraagt u namelijk pas aan 

nadat u de melding hebt gedaan 
en uw evenement op de regionale 
evenementenkalender staat. 

Vergunning aanvragen
Zodra uw evenement op de regio-
nale evenementenkalender staat, 
kunt u dus een evenementenver-
gunning bij ons aanvragen. Houd 
hierbij rekening met het soort eve-
nement dat u organiseert, in wel-
ke categorie het valt: risico, aan-
dacht of regulier. Dit heeft namelijk 
gevolgen voor de termijn dat u een 
aanvraag kunt indienen: 25, 19 of 
12 weken vóór uw evenement.

Meer informatie?
Hebt u nog vragen over de regi-
onale evenementenkalender, het 
formulier of het indienen van een 
aanvraag, neemt u dan contact op 
met team APV via (072) 888 00 00 
of apv@bergen-nh.nl.

De Wandelmarathon in Egmond, een jaarlijks evenement waar altijd 
veel organisaties bij betrokken zijn.
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Kosteloos beheer van snip-
pergroen
Het college van B&W staat er 
in principe voor open om kleine 
stukjes grond (snippergroen) on-
der voorwaarden in bruikleen te 
geven aan inwoners die het be-
treffende stukje groen willen on-
derhouden. Dit moet mogelijk 
worden zonder dat zij hiervoor 
een huurprijs betalen (adoptie). 
De raadsfracties van VVD, D66 
en GroenLinks kwamen met dit 
voorstel. Dit omdat adoptie kan-
sen biedt voor inwoners die snip-
pergroen niet kunnen kopen. Het 
zou leiden tot meer sociale co-
hesie in de buurt, betrokken-
heid bij biodiversiteit en bespa-
ring van onderhoudskosten. Een 
voorwaarde daarbij is dat het ge-
leende stukje grond groen blijft 
en dat tenminste 50% van de di-
rect omwonenden geen bezwaar 
heeft tegen het onderhoud. Ook 
moet het gebruik zijn afgestemd 
met de wijk- of buurtverenigin-
gen. Een ander vereiste is dat de 
gemeente het snippergroen te-
rugkrijgt indien gewenst. Verder 
kunnen aanvullende voorwaar-
den gelden. 

De indieners van het voorstel 
vroegen aanvankelijk de adop-
tiemogelijkheid van snippergroen 
toe te voegen aan de Beleidsno-
titie Snippergroen 2019. Deze 
bestaat uit spelregels voor de 
verkoop van snippergroen door 
de gemeente en lag ter vaststel-
ling voor. De Beleidsnotitie Snip-
pergroen 2019 werd uiteinde-
lijk unaniem vastgesteld (Meis 
de Jongh van VVD stemde niet 
mee), maar zonder toevoeging 
van adoptie van snippergroen 
aan de beleidsnotitie. Dit omdat 
wethouder Klaas Valkering de 
consequenties van het ‘adoptie-
voorstel’ nog onvoldoende kan 
overzien. Hij wil daarom adop-
tie zoveel mogelijk een plek ge-
ven in het binnenkort vast te stel-
len Groenbeleidsplan. Een nieuw 
opgestelde motie om adoptie te 
koppelen aan het Groenbeleids-
plan kreeg vervolgens unaniem 
steun van de raadsfracties. Val-
kering heeft nu de ruimte om “za-
ken uit te zoeken”. Ook kan hij 
in het Groenbeleidsplan zoveel 
mogelijk vragen en opmerkingen 
vanuit de gemeenteraad meene-
men die eerder op de avond op 
tafel kwamen. 
Zo noemde KIES Lokaal de gra-
tis adoptie-mogelijkheid niet eer-
lijk voor mensen die wel voor een 
stukje grond betalen. CDA vindt 
het logisch dat inwoners niet kie-
zen voor kopen van snipper-
groen als zij kosteloos kunnen 
adopteren. De fractie vindt ver-
der dat de rechten en plichten 
van mensen die adopteren nade-
re uitwerking verdienen. CDA en 
KIES Lokaal vrezen dat het uitle-
nen van snippergroen kan leiden 
tot verschillend ingerichte stuk-
jes groen. Volgens de initiatief-
nemers is dit niet de bedoeling. 
PvdA opperde de afdeling Groen 
van de gemeente om advies te 
vragen, bijvoorbeeld over welke 
gewassen inwoners niet mogen 

planten. De fractie verlangt dat 
juridisch wordt vastgelegd dat de 
gemeente een geadopteerd stuk-
je snippergroen kan terugvragen 
als de gemeente dit wenst. De 
indieners van het plan hebben 
vertrouwen in het beheer door 
de inwoners. Ze verwijzen naar 
Zaanstad, Heusden en Baan-
brugge waar volgens hen de 
adoptie succesvol verloopt. Val-
kering zegde toe contact op te 
nemen met Zaanstad.

Zie voor de Beleidsnotitie Snip-
pergroen 2019 www.bergen-nh.
nl > Raad en college > Gemeen-
teraad > Vergaderingen > 3 okto-
ber 2019 > Agendapunt 11.

Ja/Ja stickers voor reclame-
folders
Inwoners van Bergen die recla-
mefolders willen ontvangen, die-
nen hiervoor in de toekomst een 
ja/ja sticker op hun brievenbus 
te plakken. In woningen zonder 
sticker mogen dan geen recla-
mefolders meer worden bezorgd. 
Volgens wethouder Jan Houten-
bos kan die maatregel niet eer-
der dan 1 januari 2021 worden 
ingevoerd omdat het college dit 
wil meenemen in het Grondstof-
fenbeleidsplan. Dit is nog niet 
vastgesteld. Voorlopig vallen re-
clamefolders nog bij alle inwo-
ners in de bus, met uitzondering 
van mensen die aangeven dit 
niet te willen via een ja/nee stic-
ker of nee/nee sticker. D66, KIES 
Lokaal, GroenLinks en Behoor-
lijk Bestuur Bergen brachten via 
een motie de wens voor de ja/ja-
sticker naar voren. Zij willen met 
minder papier de bomenkap te-
rugdringen en daarmee de ver-
mindering van CO2 bewerkstelli-
gen (bomen nemen CO2 op). De 
partijen verwijzen naar de situa-
tie in Amsterdam waar de maat-
regel succes heeft. Gemeente-
belangen, KIES Lokaal (twee 
leden), CDA en VVD stemden te-
gen. Volgens CDA omdat recla-
mefolders veelal zijn ingevouwen 
in huis-aan-huiskranten; volgens 
de fractie hebben deze kranten 
een belangrijke functie om met 
burgers in contact te komen. De 
partij vreest dat veel inwoners 
niet de ja/ja sticker aanvragen. 
Houtenbos wil voor 2021 naden-
ken hoe om te gaan met commu-
nicatie. Hij wil verder het belang 
van verenigingen, die met oud 
papier subsidie krijgen, in de af-
weging meenemen en de ja/nee 
sticker meer promoten.

Risico’s van fusie HVC en 
AEB
De mogelijke fusie tussen het Af-
val Energie Bedrijf (AEB) in Am-
sterdam en de Huisvuilcentrale 
(HVC) leidde tot een motie van 
D66, CDA, Behoorlijk Bestuur 
Bergen, Gemeentebelangen en 
KIES Lokaal. De partijen maken 
zich zorgen over de eventuele fi-
nanciële risico’s die HVC en haar 
aandeelhouders (zoals de ge-
meente Bergen) lopen als gevolg 
van een samenwerking met AEB 
die kampt met financiële tekor-
ten. Volgens de indieners van de 

motie is een samenwerking uit-
sluitend acceptabel als een grote 
meerderheid van de aandeelhou-
ders van de HVC dit zien zitten. 
Verder moeten de risico’s bui-
ten HVC blijven, ofwel bij de ge-
meente Amsterdam. De fracties 
willen dat het college dit stand-
punt onder de aandacht brengt 
bij het bestuur van de VVI, be-
staande uit gemeenten die col-
lectief aandeelhouder van HVC 
zijn. Wethouder Jan Houtenbos 
uitte al eerder zijn zorgen over 
risico’s tijdens overleggen van 
de VVI en hij belooft dit binnen-
kort nogmaals te doen. Hij zeg-
de toe de gemeenteraad op de 
hoogte te houden zodra dit kan. 
Ook wacht Houtenbos in ver-
trouwen het advies van HVC af. 
“Als we onvoldoende zicht heb-
ben op de risico’s verbonden aan 
de overname, dan gaat de ge-
meente Bergen niet mee in het 
avontuur.” Tot slot stemden alle 
fracties voor de motie, behalve 
PvdA. Deze fractie verwacht dat 
de aandeelhouders geen risico’s 
nemen en noemt daarom de mo-
tie overbodig.

Afscheid en benoemingen
Femke Ouëndag nam na vieren-
half jaar afscheid als raadslid van 
GroenLinks. Ouëndag liet eerder 
in een persbericht weten te stop-
pen vanwege de in haar ogen 
‘verstoorde bestuurscultuur’ en 
partijpolitieke redenen. In haar 
afscheidstoespraak zei ze het 
vertrouwen binnen het gemeen-
tebestuur te missen. Volgens 
Ouëndag willen alle raadsleden 
Bergen nog eerlijker, mooier, en 
gelijkgestemder maken. “Laat 
ons dat samen doen, in vertrou-
wen”. Tot slot bedankte Ouëndag 
alle mensen met wie ze samen-
werkte tijdens haar raadsperio-
de en haar opvolger Peter Zijp 
die overigens officieel werd be-
noemd. Tot slot werd Jan Ke-
ijsper benoemd tot burgerraads-
lid van PvdA.

Stukken niet op de lijst?
Koos Bruin van Behoorlijk Be-
stuur Bergen stelde dat volgens 
hem “zaken die negatief zijn voor 
het college niet terug te vinden 
zijn in de lijst van ingekomen 
stukken.” Hij doelt op een aan-
tal brieven gericht aan de ge-
meenteraad, evenals een aan-
tal uitspraken van de Raad van 
State over Bergense onderwer-
pen. Verder miste hij jaarver-
slagen van de commissie be-
zwaarschriften. Burgemeester 
Hafkamp benadrukte dat het col-
lege geen reden heeft om be-
paalde brieven niet naar de ge-
meenteraad te sturen. “U wekt 
nu de suggestie dat het college 
dit met opzet doet en dat werp 
ik verre van mij.” Hafkamp zeg-
de toe te onderzoeken of er in-
derdaad stukken ontbreken en 
gaf toe dat alle brieven aan de 
gemeenteraad op de lijst van in-
gekomen stukken moeten staan. 
Ze gaat extra haar best doen om 
dit in de toekomst te voorkomen.

Verslag van de raadsvergadering 
van 3 oktober 2019
Tekst: Evert Visser/EJV Mediaproducties op verzoek van Griffie gemeente Bergen
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        Colofon
Redactie Team Communicatie, gemeente Bergen
Mail gemeentekrant@debuch.nl 
 (Graag in het onderwerp ‘Bergen’ vermelden)
Telefoon (072) 888 00 00
Vormgeving & 
drukwerk Rodi Media
Fotoredactie  Team Communicatie, 
 Habro Fotografie/Hans Brouwers
Verspreiding  Wekelijks op woensdag huis-aan-huis in ge-

meente Bergen. Via post-abonnement van 
Rodi Media; ophalen bij diverse openbare 
plekken in de gemeente en als digitaal abon-
nement: aanmelden via www.bergen-nh.nl 

Bezorgklachten  Rodi Media (0226) 33 33 11,  
www.bergensnieuwsblad.nl of 

 www.contactmetdeegmonden.nl. 
 Nabezorging: vóór vrijdag 12.00 uur melden.

Gemeentehuis
Adres Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar
Publieksbalie Ma. en vr. 08.30 - 12.30 uur
 Di. en wo. 08.30 - 16.30 uur
 Do. 08.30 - 12.30 uur / 17.00 tot 20.00 uur
Telefoon (072) 888 00 00, ma. t/m vr.
 08.00 - 17.00 uur
Postadres Postbus 175, 1860 AD Bergen
 e-mail: info@bergen-nh.nl, 
 website: www.bergen-nh.nl
 Instagram: gemeentebergen
Afspraak via website www.bergen-nh.nl

Spreekuur college 
Di. 08.30 - 9.30 uur
Met wethouder of burgemeester op afspraak via de website 
of bovenstaand telefoonnummer.

HVC-afvalinzameling
Klantenservice:  0800 - 0700
Website:  www.hvcafvalinzamling.nl

       Openingstijden

     Agenda
Commissie Bestemmingsplannen
Dinsdag 15 oktober om 19.30 uur in De Blinkerd in Schoorl
Algemene Raadscommissie sessie A
Donderdag 17 oktober in De Blinkerd in Schoorl (Raadzaal) 
Algemene Raadscommissie sessie B
Donderdag 17 oktober in De Blinkerd in Schoorl (Commissiezaal)

Paspoort 
nodig?

Maak een afspraak op www.bergen-nh.nl
Dan bent u sneller aan de beurt!

Afspreken kan ook voor een  
rijbewijs of identiteitskaart.

Paspoort 
nodig?

Maak een afspraak op www.bergen-nh.nl
Dan bent u sneller aan de beurt!

Afspreken kan ook voor een  
rijbewijs of identiteitskaart.



3

11e jaargang - nummer 41 - 9 oktober 2019

Locatie:  De Blinkerd in Schoorl (Commissiezaal)
Datum: 17 oktober
Tijd:  19.30 uur

Agenda:
Nr Tijd Onderwerp
1 19.30 Opening
2 19.30-20.15  Voorstel betreft uitgangspunten Grondbeleid ge-

meente Bergen 2019-2022 vast te stellen
3 20.15-20.30   Voorstel betreft beslissing op bezwaar geheimhou-

ding (volgt)
4 20.30-21.30  Voorstel betreft uitvoeringskader Slotkwartier vast 

te stellen
5 21.30-21.50  Voorstel betreft een gezamenlijk informatieportaal 

voor de Regio Alkmaar in te stellen 
 21.50 uur  Sluiting 

Locatie:  De Blinkerd in Schoorl (Raadzaal)
Datum:   17 oktober
Tijd:  19.30 uur

Agenda:
Nr Tijd Onderwerp
1 19.30 Opening 
2 19.30-19.40  Algemeen spreekrecht
   (Tot 12 uur kan men zich aanmel-

den voor het spreekrecht)
3 19.40-19.55  Bestuurlijke onderwerpen 
  a.  Toezeggingenlijst van de Algeme-

ne Raadscommissie bijgewerkt 
tot en met 3 oktober 2019 

  b. Mededelingen uit het college
  c. Rondvraag commissieleden
4 19.55-20.25  Voorstel betreft opdracht te geven 

tot het opstellen van de Regionale 

Energie Strategie NHN
5 20.25-21.10  Voorstel betreft akkoord te gaan 

met de voorliggende plannen voor 
de herinrichting Schoorl en de bijbe-
horende begrotingswijziging vast te 
stellen

6 21.10-21.25  Voorstel betreft de Algemene Ver-
ordening Ondergrondse Infrastruc-
turen (AVOI) Bergen 2019 vast te 
stellen

7 21.25-21.35   Voorstel betreft aanvraag subsidie 
n.a.v. onderzoek niet gesprongen 
explosieven Oosterdijk

8 21.35-21.45   Voorstel betreft in te stemmen met 
de wijziging van de Gemeenschap-
pelijke Regeling van werkorganisa-
tie  BUCH

 21.45 uur  Sluiting 

Locatie:  De Blinkerd in Schoorl (Raadzaal)
Datum: 15 oktober
Tijd:  19.30 uur

Agenda:
Nr Tijd Onderwerp
1 19.30 Opening
2 19.30-19.45 Bestuurlijke onderwerpen
 • Toezeggingenlijst commissie bestemmingsplannen (geen)
 • Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen
 •  Rondvraag commissieleden inzake bestemmingsplannen
3 19.45-20.45  Voorstel betreft kennis te nemen van de evaluatie 

tijdelijk permanent bewonen recreatiewoningen
4 20.45-21.30  Voorstel betreft het vaststellen plan van aanpak 

omgevingsvisie Bergen
5 21.30-22.00  Voorstel betreft de categoriegevallen waarvoor een 

verklaring geen bedenkingen is vereist vast te stel-
len

 22.00 uur  Sluiting

Commissie Bestemmingsplannen

Algemene raadscommissie Sessie BAlgemene raadscommissie Sessie A

Het aanbod van financiering aan mkb-ondernemers en startups wordt steeds diverser. Dit geeft on-
dernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot investeringskapitaal ook onoverzichtelijk. 
Op initiatief van de Provincie Noord-Holland organiseert de regio Holland boven Amsterdam daarom 
een regionale Financieringstafel. Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen in contact ko-
men met verschillende financiers die met hun specifieke kennis, netwerk en financieringsmogelijkhe-
den ondernemers direct verder kunnen helpen met het vraagstuk.

Financieringstafel NH helpt ondernemers 
bij zoektocht naar financiers 

Eerste Financieringstafel 
succesvol
Op woensdag 25 september jl. 
heeft de eerste Financieringstafel 
van Noord-Holland plaats gevon-
den in Alkmaar. Tijdens deze eer-
ste bijeenkomst heeft het bedrijf 
CCM Products uit Enkhuizen ge-
pitched. Martijn Verwoerd, mede 
initiatiefnemer van CCM Products: 
“Het is een unieke setting om met 
vertegenwoordigers van de Ra-

bobank, ING, ABN AMRO, RVO, 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Hol-
land Noord, Provincie Noord-Hol-
land en PIM, rond de tafel te zitten 
en onze business case te bespre-
ken. Ik heb nu duidelijker voor 
ogen wat mijn mogelijkheden zijn.” 
Er worden de komende tijd regel-
matig bijeenkomsten van de Fi-
nancieringstafel Regio Holland 
boven Amsterdam georganiseerd. 
Ondernemers uit de regio kunnen 

hun business case en financie-
ringsvraagstuk hier presenteren. 
De eerstvolgende bijeenkomst 
vindt plaats op 6 november. On-
dernemers die willen pitchen kun-
nen contact opnemen met Bjorn 
Borgers, projectmanager bij het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Hol-
land Noord: bborgers@nhn.nl.
Meer informatie kunt u vinden via 
de website: www.nhn.nl/financie-
ringstafel

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
•  Herenweg 157, 1934PB, Egmond aan den Hoef, het wij-

zigen van een (interne) constructie, 24 september 2019 
(WABO1901569);

•  Breelaan 52, 1861GG, Bergen (NH), de tijdelijke ver-
koop van kerstbomen, accessoires en oliebollen, 25 
september 2019, (WABO1901577);

•  Gerbrandtslaan 3, 1871AN, Schoorl, het veranderen 
van de dak- en gevelbekleding, 25 september 2019, 
(WABO1901575); 

•  Slotweg 19, 1934CM, Egmond aan den Hoef, het plaat-
sen van een bronzen borstbeeld, 25 september 2019 
(WABO1901579);

•  Breelaan op de openbare weg nabij 12, 1861GE, Ber-
gen (NH), het plaatsen van afschermingsschotten en 
een container tijdens de verbouwing, 26 september 
2019, (WABO1901581);

•  Oorsprongweg 42A, 1871HA, Schoorl, het gewijzigd uit-
voeren van eerder verleende vergunning voor het bou-
wen van een woning en het kappen van vijf bomen, 26 
september 2019 (WABO1901583);

•  Molenkrochtlaan 5B, 1861LC, Bergen (NH), het aanleg-
gen van een uitrit, 27 september 2019, (WABO1901587);

•  Kerkstraat 11, 1861KR, Bergen (NH), het wijzigen van 
de gevel, 27 september 2019 (WABO1901593); 

•  Buerweg 41, 1861CH, Bergen (NH), het kappen van een 
kersenboom, 29 september 2019, (WABO1901597);

•  Slotlaan 4, 1871BD, Schoorl, het kappen van een es-
doorn, 30 september 2019, (WABO1901599);

•  Gerbrandtslaan 18, 1871AP, Schoorl, het kappen van 
vier zomereiken, drie paardenkastanjes, twee kersen-
bomen, één berk, één moseik en één spar, 30 septem-
ber 2019 (WABO1901602);

•  Slotweg 26, 1934CN, Egmond aan den Hoef, het ver-
vangen van een dakkapel door een dakraam, 30 sep-
tember 2019, (WABO1901605);

•  Huismansweg 10, 1871CH, Schoorl, het kappen van een 
eik en een beuk, 30 september 2019 (WABO1901600);

•  Molenkrochtlaan 5, 1861LC, Bergen (NH), het aanleggen 
van een uitweg, 30 september 2019, (WABO1901604);

•  Boschmansweg 4, 1871AW, Schoorl, het isoleren van 
de woning aan de buitenzijde van de woning, 1 oktober 
2019 (WABO1901606).

Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de 
datum waarop deze ontvangen zijn. U kunt deze aanvra-
gen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. 
Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan 
alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze publica-
tie is ter informatie.

Verleende omgevingsvergunningen
•  Heereweg 123ZA, 1871ED, Schoorl, het kappen van 

een berk, 30 september 2019 (WABO1901482);
•  Meidoornweg 20, 1871SN, Schoorl, het kappen van een 

esdoorn, 30 september 2019 (WABO1901398);
•  Limmerweg 40, 1935AM, Egmond-Binnen, het kappen 

van een ceder, 30 september 2019 (WABO1901446);
•  Guardini Nes 6, 1862AJ, Bergen (NH), het wijzigen van 

de voorgevel, 27 september 2019, WABO1901370;
•  Heereweg 272, 1873GG, Groet, het veranderen van de 

woning, 26 september 2019, WABO1901298;
•  Hertshooiweg 18, 1861XD, Bergen (NH), het kappen van 

een vogelkers, 26 september 2019 (WABO1901445).
•  Heereweg 125, 1871ED, Schoorl, het kandelaberen 

(snoeien) van een eik, 1 oktober 2019 (WABO1901503);
•  Duinweg 50, 1871AH, Schoorl, het kappen van vier ei-

ken, 1 oktober 2019 (WABO1901483);
•  Dennenlaan 3, 1931BZ, Egmond aan Zee, het wijzigen 

van de voorgevel, 1 oktober 2019 (WABO1901435);
•  Irenelaan 19, 1862EB, Bergen (NH), het vergroten van de 

woning (verdieping), 2 oktober 2019 (WABO1901471).

Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeen-
tehuis van Bergen. Binnen zes weken na datum van ver-
zending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. De da-
tum van verzending staat bij de kennisgeving. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende APV vergunning
•  Verleende evenementenvergunning Sinterklaasin-

tocht in het Centrum van Bergen op zondag 17 no-
vember 2019, verzenddatum besluit 1 oktober 2019 
(APV1900693);

•  Verleende evenementenvergunning Sinterklaashuis, 
Oorsprongweg 3, 1871HA, Schoorl van 19 november 
2019 tot en met 4 december 2019, verzenddatum be-
sluit 1 oktober 2019 (APV1900694).

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis 
van Bergen. Binnen zes weken na datum van verzending 
van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen bij het college van Bergen. De datum van 
verzending staat bij het besluit. Voor meer informatie kunt 
u tijdens de openingstijden contact opnemen met de ge-
meente.

Gehandicaptenparkeerplaats
•  Prins Hendrikstraat 52, 1931 BT Egmond aan Zee, 

plaatsen bord gehandicaptenparkeerplaats.

Door plaatsing van bord E6 met onderbord 511 (kenteken 
JH-662-G) van bijlage 1 van Reglement Verkeersregels 
en verkeerstekens 1990 op de locatie aan de Prins Hen-
drikstraat 52 te Egmond aan Zee, is het parkeren uitslui-
tend toe te staan aan het voertuig met dat kenteken, zo-
als weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis 
van Bergen. Binnen zes weken na datum van verzending 
van het besluit, kunnen belanghebbende een bezwaar-
schrift indienen bij het college van Bergen. De datum van 
verzending staat bij het besluit. Voor meer informatie kunt 
u tijdens de openingstijden contact opnemen met de ge-
meente.

Verkeersbesluit
De gemeente Bergen heeft besloten om een afsluiting 
voor autoverkeer in te stellen op de Weg naar de Oude 
Veert in Egmond aan den Hoef. 
Het verkeersbesluit is op 3 oktober gepubliceerd op de 
website www.officielebekendmakingen.nl

Bergen, 9 oktober 2019

Het college van Bergen,

secretaris, burgemeester,
mr. M.N. Schroor drs. H. Hafkamp

      Bekendmakingen


