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   Kort nieuws
Zomeractiviteiten 
Staatsbosbeheer 
Schoorlse Duinen
•	 	Speuren	naar	de	nacht-

zwaluw

Stap op 20 juli 2018 op de fiets 
en speur samen met de gids 
van Staatsbosbeheer naar de 
nachtzwaluwen in de Schoorl-
se Duinen. Deze fietstocht start 
om 21:00 uur bij Buitencentrum 
Schoorlse Duinen. De kosten 
zijn € 8,00 p.p. Online aanmel-
den kan op www.staatsbosbe-
heer.nl/nachtzwaluwschoorl 

•	 		Expositie	Bomen	in	de	
Schoorlse Duinen

Tot 1 oktober 2018 expose-
ren 16 kinderen (9-14 jaar) hun 
grootse boomtekeningen in de 
Zeedennenzaal van Buitencen-
trum Schoorlse Duinen.

•	 Elfendeurtjesroute	
Vanaf 1 juli kunt u met uw (klein)
kinderen de elfendeurtjesroute 
lopen. Een nieuwe ontdekrou-
te, speciaal voor de jongste kin-
deren. De route is dagelijks te 
lopen vanaf 10 uur, reserveren 
is alleen nodig bij grote groepen 
en scholen. 
Meer info staatsbosbeheer.nl/
elfendeurtjesrouteschoorl. 

Buitencentrum Schoorlse Dui-
nen, Oorsprongweg 1, 1871 HA 
Schoorl is geopend van maan-
dag t/m zondag  van 10.00 - 
17.00 uur. Toegang is gratis. 
Betaald parkeren van 10.00 – 
19.00 uur.

1 Open verbinding Lagune

2 verslag raadsverga-
deringen 10 en 12 juli

3 Bekendmakingen

In deze krant

Vorige	 week	 woensdagnacht	
was het weer eens raak. Onge-
veer	 1	 hectare	 natuurgebied	 in	
de	Schoorlse	 duinen	gingen	 in	
vlammen	op.	Door	de	snelle	in-
zet	 en	 adequaat	 handelen	 van	
de	 brandweerkorpsen	 uit	 onze	
gemeente	 en	de	 regio	werd	er-
ger voorkomen. 

Op dit moment is het bos- en duin-
gebied ontzettend droog en de 
straffe wind maakt het gebied ex-
tra kwetsbaar. Dus moeten we ex-
tra alert zijn in het duingebied. Om 
onze prachtige natuur te bescher-
men geldt een rookverbod binnen 
30 meter van het duingebied. Na-
tuurlijk zijn ook kampvuurtjes ver-
boden. Hierop wordt streng ge-
controleerd. 

1-1-2
Veel natuurbranden ontstaan door 
menselijk handelen. Daarom moe-
ten we voorzichtig met onze na-
tuurgebieden omgaan. Ziet of ver-
moedt u brand in het duingebied? 
Bel direct 112. 

Met uw medewerking voorkomen 
we branden in onze bossen en 
duinen. 

De	 lagune,	 een	 meer	 op	 het	
strand	 van	 Hargen	 en	 Cam-
perduin,	 is	 onderdeel	 van	 het	
kustversterkingsplan	 Kust	 op	
Kracht.	 Tussen	Hargen	 en	Pet-
ten	 is	een	aantal	 jaren	geleden	
een	 breed	 strand	 opgespoten	
en	 zijn	 nieuwe	 duinen	 aange-
legd	 om	 het	 achterland	 te	 be-
schermen tegen overstromin-
gen.

De lagune staat via een getij-
degeul in open verbinding met 
de zee. Om de zoveel tijd slibt 
deze geul dicht met zand. En is 
het weer tijd om de geul open te 

graven. Dit gebeurde ook vorige 
week. Met een grote graafmachi-
ne is de geul uitgediept, zodat het 
zeewater vrij toegang heeft tot de 
lagune, en voorzien kan worden 
van vers zeewater.

Streng	rookverbod	en	geen	
kampvuurtjes	in	natuurgebied
Extra alert in onze bossen en duinen

Conflict	in	uw	eigen	straat?	
Schakel	Buurtbemiddeling	in!

Lagune	weer	in	open	
verbinding	met	zee 204.000	kg	plastic,	 

blik	en	drinkpakken	 
in	Bergen	in	2017
Bergen	is	 lekker	bezig!	Veel	 in-
woners	 doen	 enthousiast	 mee	
en	 houden	 hun	 plastic	 verpak-
kingen,	 blik	 en	 drinkpakken	
apart.	Er	is	dit	jaar	meer	ingeza-
meld	dan	vorig	jaar.	Super!

Maar het kan soms best lastig zijn 
om te bepalen waar het afval bij 
hoort. Om het u makkelijk te ma-

ken, hebben we een ‘Afvalwijzer’ 
voor u gemaakt. Te downloaden in 
de App store en Google Play (HVC 
afval-app). In de Afvalwijzer kunt u 
voor ruim 1.000 producten nakij-
ken waar het weggegooid moet 
worden. 
Mist u een product in de Afvalwij-
zer? Laat het ons weten en we 
voegen het toe aan de lijst. 

De	gemeente	vindt	het	belang-
rijk	dat	u	zich	als	bewoner	vei-
lig voelt. Ook in uw buurt. Ge-
luidsoverlast,	 ruzie	 om	 een	
parkeerplek,	 pesterijen,	 inti-
midatie,	 onenigheid	 over	 bij-
voorbeeld	 de	 tuin?	 Buurtbe-
middelaars	kunnen	u	helpen.		

Buurtbemiddelaars
Bemiddelaars zijn getrainde vrij-
willigers die ingeschakeld kun-
nen worden om problemen tus-
sen buren naar tevredenheid te 
helpen oplossen.  

Werkwijze	van	bemiddelaars
Als u hulp vraagt van buurtbe-
middeling, dan komen er twee 
bemiddelaars op bezoek. Zij 
luisteren naar het verhaal van 
beide buren, geven geen oor-
deel en zijn onpartijdig. 

Onder begeleiding van de be-
middelaars volgt een gezamen-
lijk gesprek om tot een oplos-
sing te komen 

Bemiddeling	nodig?
Wilt u gebruik maken van buurt-
bemiddeling? Dat kan door te 
bellen naar: 06 39 8 39 515. 
Meer informatie vindt u op de 
website van De Bemiddelings-
kamer, www.debemiddelingska-
mer.nl

Aantal kilo plastic verpakkingen, blik en drinkpakken per huishouden in 
Bergen in 2016 en 2017.

Met	deze	droge	dagen	rijdt	ie	wat	vaker	voorbij:	de	waterwagen	
van	de	gemeente.	Heel	veel	bomen	en	planten	redden	zich	nog	
wel	even,	ook	al	is	het	droog.	Maar	nieuwe	aanplant	krijgt	het	
eerste	jaar	standaard	al	wat	hulp.	

Met deze droogte krijgen ze van onze medewerkers van de buiten-
dienst nog wat vaker water. Ook de bomen die we vorig jaar heb-
ben geplant, krijgen nu bezoek van de waterwagen. Het water komt 
overigens uit de sloot.

De	waterdragers	van	
de	gemeente	Bergen

Heeft ú al een DigiD inlogcode?
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Redactie Team Communicatie, gemeente Bergen
Mail communicatie@bergen-nh.nl
Telefoon (072) 888 00 00
Vormgeving & 
drukwerk Rodi Media
Fotoredactie  Team Communicatie, 
 Habro Fotografie/Hans Brouwers
Verspreiding  Wekelijks op woensdag huis-aan-huis in gemeente 

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

Bezorgklachten  Rodi Media (0226) 33 33 11, www.bergensnieuws-
blad.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. 08.30 - 16.30 uur
Postadres Postbus 175, 1860 AD Bergen
 e-mail: info@bergen-nh.nl, 
 website: www.bergen-nh.nl
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

Afvalbrengstations
Nieuwedam	1,	Schoorl,
Di. en do. 08.00 - 13.00 uur, za. 08.00 - 12.00 uur
P.	Schotsmanstraat	10,	Egmond	aan	Zee
Ma. 09.00 - 12.00 uur, wo. vrij. 08.30 - 12.00 uur, 
za. 08.00 - 12.00 uur
Molenweidtje,	Kerkedijk,	Bergen
Ma. 13.30-16.00 uur, di. en do. 14.30-16.30 uur, wo. 13.30-16.00 uur, vrij. 
13.30-15.30 uur, za. 12.30-16.30 uur.

       Openingstijden

        Colofon

De	heer	 en	mevrouw	Awetisjan	wonen	 in	de	 kern	Bergen	Vorige	
week	woensdag	11	juli	ontving	het	echtpaar	het	Koninklijk	Besluit	
als	bewijs	 van	het	Nederlanderschap.	Daarvoor	waren	 zij	 op	uit-
nodiging	van	burgemeester	Hetty	Hafkamp	naar	het	gemeentehuis	
van	Bergen	gekomen.	

De Koninklijke Besluiten werden aan de heer en mevrouw  
Awetisjan tijdens de officiële naturalisatieceremonie aan hen persoonlijk 
uitgereikt. Van harte gefeliciteerd.

Politieke	partijen	met	zomervakantie
Voor de gemeenteraad en de 
raadscommissies zijn nu de zo-
mervakantie begonnen. De poli-
tieke partijen zijn daarom even 
niet aan het woord. In de Ge-

meentekrant van 5 september 
kunt u weer de eerste columns 
van de raadsfracties tegenko-
men.

Gefeliciteerd!

De heer en mevrouw Awetisjan en burgemeester Hetty Hafkamp

Raadsverslag	vergadering	10	en	12	juli	2018
 Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties in opdracht van Griffie gemeente Bergen

Jaarrekening	2017
De gemeenteraad heeft de jaar-
rekening van 2017 vastgesteld 
met een voordelig resultaat van 
€1.850.000. Een deel van dit geld 
(€1.678.000,-) is toe te schrij-
ven aan de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning (Wmo), jeugd-
hulp en participatie. Niet besteed 
gereserveerd geld in 2017 voor 
statushouders (125.000 euro) 
wordt in 2018 voor inburgering 
alsnog gebruikt. Alle raadsfrac-
ties complimenteerden het werk 
van de ambtelijke organisatie. 
Verbeterpunten zijn meerjaren-
exploitatie van de grondexploita-
tie (met name gericht op grond-
prijzen) en de verwerking van 
administratieve processen (inter-
net controle/ back-office) binnen 
het sociaal domein. Wethouder 
Jan Houtenbos: “We informeren 
de gemeenteraden van BUCH 
in oktober of november over de 
voortgang van een verbeterplan 
voor het sociaal domein. Verder 
is de Kadernota grondbeleid aan 
actualisatie toe.”

Kadernota	2019
De gemeenteraad stelde de ka-
dernota 2019 vast. Deze bevat 
een actueel financieel overzicht 
over een veelheid aan onderwer-
pen en is de opmaat naar de eind 
2018 vast te stellen begroting 
2019-2022. Hieronder een over-
zicht van de beslispunten via mo-
ties en amendementen.

Geen belastingverhoging en 
voldoende	banen
De opbrengsten in 2017 voor 
OZB, afvalstoffen- en rioolheffing 
en parkeren waren in 2017 hoger 
dan begroot. Daarom wil de ge-
meenteraad in 2019 de kosten 
van afvalstoffenheffing, rioolhef-
fing, parkeren, toeristenbelasting 
en de OZB niet verhogen. Een 
unaniem gesteunde motie hier-
toe haalde de eindstreep. Door 
het niet verhogen van de belas-
tingen, loopt het college een half 
miljoen euro mis. Wethouder Jan 
Houtenbos: “Later kijken we in 
combinatie met andere voorstel-
len hoe we hiermee om kunnen 
gaan.”

Verder vraagt het college binnen-
kort aan het BUCH-bestuur te la-
ten onderzoeken of de BUCH-
werkorganisatie (ambtelijke fusie 
van Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo) voldoende werk-
nemers met een arbeidsbeper-
king in dienst heeft. Een tweede 
vraag aan de werkorganisatie is 
begin 2019 hierover te informe-
ren en - in geval van onvoldoen-
de werknemers - met een plan 
van aanpak te komen ter verbe-
tering. PvdA, CDA en Gemeente-
belangen vroegen hierom in een 
unaniem aangenomen motie. 
Ook wethouder Michiel van den 
Busken wil aan het (landelijk ver-
plicht gestelde) quotum voldoen. 
Hij komt in het najaar hierop te-
rug.

Verlicht	fietspad	en	zaalvoet-
bal	De	Blinkerd
Het college gaat de mogelijkheid 
van verlichting op het fietspad 
langs de Zeeweg van Bergen 
naar Bergen aan Zee onderzoe-
ken. Dit op verzoek van PvdA, 
KIES Lokaal, Gemeentebelan-

gen, Behoorlijk Bestuur Bergen, 
CDA en D66. Zij willen voldoen 
aan de wens van bewoners, be-
zoekers en horecaondernemers. 
Wethouder Houtenbos noemt 
duurzaamheidsmogelijkheden 
belangrijk, zoals led-verlichting 
en bewegingsmelders. Ook wil 
hij schijnveiligheid voorkomen. 
De wethouder gaat in overleg 
hierover met PWN en de provin-
cie, ook over provinciale subsi-
diemogelijkheden. 

Verder wil de gemeenteraad - 
op verzoek van de coalitiepar-
tijen - onderzoeken of de sport-
halfunctie behouden kan blijven 
in dorpscentrum De Blinkerd in 
Schoorl of op een andere loca-
tie in het dorp, wellicht met pro-
vinciale subsidie. Dit mede om-
dat het sporthalgebruik in het 
voorjaar van 2019 onzeker wordt 
vanwege de eventuele intrek van 
een fitnesscentrum. CDA, D66 
en PvdA stemden tegen, zij zijn 
het eens met wethouder Michiel 
van den Busken. Hij noemt de 
sporthalfunctie onrendabel om-
dat het aantal gebruikers tekort-
schiet. “Bovendien hebben wij al 
twee sporthallen.” De wethouder 
komt voor het eind van 2018 met 
een voorstel.

Duurzaam	en	dementie-vrien-
delijk
CDA, KIES Lokaal en D66 rie-
pen het college via een unaniem 
gesteunde motie op om duur-
zaamheidsmaatregelen van in-
woners en ondernemers fiscaal 
beter te belonen. Wethouder Jan 
Houtenbos komt eind 2018 met 
een overzicht van mogelijkheden 
voor tariefdifferentiatie in de be-
lasting- en legesverordeningen. 
PvdA, KIES Lokaal, Behoorlijk 
Bestuur Bergen, Gemeentebe-
langen en CDA vroegen het colle-
ge via een motie te onderzoeken 
hoe Bergen een meer dementie-
vriendelijke gemeente kan wor-
den. Door vergrijzing neemt het 
aantal dementerende mensen 
toe. Begeleiding op maat voor 
dementerenden en mantelzor-
gers en voldoende kennis over 
dit onderwerp zijn daarom extra 
belangrijk. De motie kreeg una-
niem steun. Wethouder Michiel 
van Busken zegde toe dit onder-
werp extra prioriteit te geven.

Bestuursopdracht	2018-2022
De gemeenteraad stemde in met 
de bestuursopdracht 2018-2022 
voor het college. Deze opdracht 
werd aangedragen door de coali-
tiepartijen GroenLinks, Gemeen-
tebelangen, VVD en Behoorlijk 
Bestuur Bergen en bevat ook in-
put van de oppositie. Volgens 
de coalitie bevat de Bestuursop-
dracht breed geformuleerde doe-
len met ruimte om ze raadsbreed 
uit te werken. De gemeenteraad 
wil ook inwoners en betrokken 
partijen bij de besluitvorming be-
trekken. Zij mogen zelf plannen 
maken en met initiatieven komen 
(democratische vernieuwing). 

De PvdA stemde als enige par-
tij tegen (CDA was afwezig). De 
partij vraagt zich af naar welke 
mensen de gemeente gaat luis-
teren, bijvoorbeeld naar direct 
betrokkenen of naar alle inwo-
ners. Verder vreest de partij dat 

inwoners die zich het nadrukke-
lijkst laten horen, het meest te 
zeggen krijgen en dat het eigen 
belang kan zegevieren. Verder 
bevat het document volgens de 
partij weinig concrete doelen.

Ook lag er een procesvoorstel 
op tafel waarbij inwoners vanaf 
september 2018 tijdens werkses-
sies kunnen meepraten over de 
uitwerking van de Bestuursop-
dracht, dan worden er eveneens 
prioriteiten gesteld qua tijdsplan-
ning en (indien mogelijk) het bud-
get. D66 had moeite met de kop-
peling van de Bestuursopdracht 
aan dit procesvoorstel, zoals het 
aanvankelijk was voorgesteld. 
Uitsluitend fracties die goed-
keuring geven aan de Bestuurs-
opdracht, zouden in die versie 
mogen deelnemen aan de uit-
werking. Volgens de coalitie om 
verwarring te voorkomen tijdens 
werksessies door toedoen van 
fracties met een andere zienswij-
ze. Na een schorsing ging de co-
alitie overstag, alle raadsfracties 
mogen nu gezamenlijk de kaders 
van de bestuursopdracht uitwer-
ken. Dit procesvoorstel kreeg 
vervolgens unaniem steun van-
uit de raad.

Projectakkoord
Een raadsmeerderheid stemde 
voor het Projectakkoord, aange-
dragen door de coalitiepartijen. 
De raad keurde hiermee de uit-
gangspunten met betrekking tot 
4 grote projecten (‘hete hang-
ijzers’) goed. Centraal staan de 
planontwikkeling van de harmo-
nielocatie in het centrum van Ber-
gen (coalitie-voorkeur: kleinscha-
lig en geen supermarkt naast 
Deen), de voetbalfusielocatie in 
Egmond aan den Hoef (coalitie-
voorkeur: niet langs de Egmon-
derstraatweg) en de hieraan ge-
koppelde bouw van een sporthal 
en woningen in Egmond aan Zee 
(coalitievoorkeur: samenhangen-
de visie Watertorenterrein/ Sport-
laan). Ook het nieuwe fietspad 
langs de Eeuwigelaan in Bergen 
hoort hierbij (coalitievoorkeur: 
geen nieuw fietspad). Kies Lo-
kaal, PvdA en D66 (voorstanders 
van de oorspronkelijke pannen) 
stemden tegen (CDA stemde 
niet mee vanwege afwezigheid). 
Het besluit behelst verder de op-
dracht aan het college om met 
alternatieve scenario’s te komen, 
rekeninghoudend met het advies 
van het expertteam dat de plan-
nen onderzocht. Bij de uiteindelij-
ke besluitvorming worden politie-
ke partijen, inwoners en partners 
betrokken. Ook hiermee gingen 
de oppositiepartijen niet akkoord. 
Volgens KIES Lokaal strookt het 
voorstel niet met een eerdere be-
lofte van wethouder Frits Wes-
terkamp om eerst onderzoek te 
doen naar alternatieve plannen 
en daarna scenario’s voor te leg-
gen. De partij wilde zich daar-
om niet nu al conformeren aan 
de uitgangspunten. Wethouder 
Westerkamp spreekt dit tegen. 
“Het is de gemeenteraad die uit-
eindelijk beslist.” Het college ver-
wacht voor het eind van het jaar 
met de alternatieve scenario’s te 
komen. De raad komt met toet-
singscriteria voor de scenario’s.
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Toepassen	coördinatieregeling	Zuidlaan	59	Bergen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
maken op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad op 5 juli 2018 heeft inge-
stemd met het toepassen van de coördinatieregeling voor 
het project Zuidlaan 59 Bergen.

Wat is een coördinatieregeling?
Het project voorziet in de bouw van vier grondgebonden 
woningen op het perceel Zuidlaan 59 te Bergen. Om het 
plan te kunnen realiseren zijn een bestemmingsplan en 
een omgevingsvergunning nodig. De coördinatieregeling 
maakt het mogelijk om de benodigde besluiten gezamen-
lijk en met dezelfde procedure voor te bereiden. Ook vindt 
bundeling van rechtsbescherming plaats. Het bundelen 
van besluiten schept meer duidelijkheid over de project-
voortgang voor onder andere de burger. Belanghebben-
den en bezwaarden hoeven zich maar op één procedu-
re te richten. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het coördinatiebesluit is met ingang van 19 juli 2018 in te 
zien in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 
1817 MR, Alkmaar.

Hoe kunt u reageren?
Dit coördinatiebesluit treedt de dag na de bekendmaking 
ervan in werking. Het is niet mogelijk tegen dit coördinatie-
besluit bezwaar of beroep in te stellen. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
Team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen, via 
telefoonnummer 072 – 888 00 00.

Vastgesteld	bestemmingsplan	Verspijckweg	12-18	
in	Bergen	aan	Zee

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 
in zijn vergadering van 5 juli 2018 het bestemmingsplan 
‘Verspijckweg 12-18’ in Bergen aan Zee heeft vastgesteld. 

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in 12 grondgebonden wo-
ningen. Initiatiefnemer Kennemer Wonen wil deze in het 
najaar van 2018 gaan realiseren.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en 
de hierbij behorende stukken (inclusief de nota zienswij-
zen) zijn met ingang van 19 juli 2018 gedurende zes we-
ken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl on-
der planID NL.IMRO.0373.BPG05001spyk12tm18-C001. 
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het ge-
meentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan kan met ingang van de dag na die waarop het be-
sluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruik 
maken:
•  een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de ge-

meenteraad naar voren heeft gebracht;
•  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs 

niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ont-
werpbestemmingsplan naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn 
ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het gericht is en de gronden van het be-
roep. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raad-
vanstate.nl. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan, in werking met ingang van de dag na die waarop 
de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instel-
len van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken 
om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorzie-
ning moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de be-
roepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het 
besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
Team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen, tel. 
088-909 7495 of via e-mail leoniekokbrink@debuch.nl.

Vastgesteld	bestemmingsplan	Verplaatsing	
dierenverblijf	Parnassiapark	in	Bergen	aan	Zee

Burgemeester en wethouders maken op grond van arti-
kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeente-
raad in zijn vergadering van 5 juli 2018 het bestemmings-
plan ‘Verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark’ in Bergen 
aan Zee heeft vastgesteld. 

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van 
het bestaande bouwvlak van het dierenverblijf. Daarmee 
wordt de cultuurhistorisch waardevolle zichtlijn in het park 
in ere hersteld.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, 
en de hierbij behorende stukken zijn met ingang van 
19 juli 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0373.
BPG05004parnassia-C001. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Bergen,  
Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan kan met ingang van de dag na die waarop het be-
sluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruik 
maken:
•  een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de ge-

meenteraad naar voren heeft gebracht;
•  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs 

niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ont-
werpbestemmingsplan naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn 
ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het gericht is en de gronden van het be-
roep. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raad-
vanstate.nl. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan, in werking met ingang van de dag na die waarop 
de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instel-
len van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken 
om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorzie-
ning moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de be-
roepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het 
besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
Team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen, tel. 
088-909 7495 of via e-mail leoniekokbrink@debuch.nl.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning 
•  Tooropweg 6, 1861CC, Bergen (NH),het kappen van 

twee eiken en twee sparren,  3 juli 2018 (WABO1801066);
•  Prinsesselaan 56, 1861EP, Bergen (NH), het bouwen 

van een terrasoverkapping, 3 juli 2018 (WABO1801069);
•  Boslaan 5, 1861ET, Bergen (NH), het kappen van twee 

sparren, een prunus, een conifeer en een vogelkers, 4 
juli 2018 (WABO1801075);

•  Buerweg 37, 1861CH, Bergen (NH), het kappen van 
een eik, 4 juli 2018 (WABO1801076);

•  C.S. Adama van Scheltemaweg 2, 1861JM, Bergen 
(NH), het vervangen van een garage/berging, 5 juli 2018 
(WABO1801082);

•  Gemene Bos 15, 1861HE, Bergen (NH), het veranderen 
van de woning, 5 juli 2018 (WABO1801078);

•  Molenstraat 8S, 1861LG, Bergen (NH), het veranderen 
van de woning, 6 juli 2018 (WABO1801088);

•  Duinweg 9, 1861GL, Bergen (NH), het veranderen van 
de woning, 6 juli 2018 (WABO1801087);

•  Jan Oldenburglaan 50, 1861JV, Bergen (NH), het bou-
wen van een huis, 3 juli 2018 (WABO1801071);

•  Jan Jacoblaan 24, 1861LJ, Bergen (NH), het kappen 
van een esdoorn,  10 juli 2018 (WABO1801099);

•  Guardini-Nes 12, 1862AJ, Bergen (NH), het kappen van 
een den,  4 juli 2018 (WABO1801077);

•  Oranjelaan 23,  1862EZ, Bergen (NH), het kappen van 
een zeeden,  10 juli 2018 (WABO1801096);

•  Elkshove (in gemeenteplantsoen naast 42), 1862EG, 
Bergen (NH), het kappen van een populier, ontvangst-
datum aanvraag 2 juli 2018 (WABO1801058);

•  Fazantenlaan 10, 1865BN, Bergen aan Zee, het bou-
wen van een woning, 3 juli 2018 (WABO1801068).

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
•  Ursulinenlaan 18, 1861SN, Bergen (NH), het kappen 

van een den, 9 juli 2018 (WABO1800749);
•  Rondelaan 20, 1861ED, Bergen (NH), het kappen van 

een den, 10 juli 2018 (WABO1800824);
•  Zuidlaan 6, 1861GT, Bergen (NH), het plaatsen van een 

erfafscheiding, 10 juli 2018 (WABO1800699);
•  Zuidlaan (in de gemeenteberm voor 16 en 18), 1861GT, 

Bergen (NH), het kappen van een es, 10 juli 2018 
(WABO1801018);

•  Reigerslaan 36, 1861GP, Bergen (NH), het plaatsen 
van een poort. Deze vergunning is van rechtswege ver-
leend. De bekendmaking hiervan is verzonden op 9 juli 
2018 (WABO1800192);

•  Goudert (in de gemeenteberm nabij 17), 1862BP, 
Bergen (NH), het kappen van een linde, 9 juli 2018 
(WABO1801020);

•  Parkweg nabij 2, 1865 AJ, Bergen aan Zee, het ver-
plaatsen van een dierenverblijf in het Parnassiapark, 9 
juli 2018 (WABO1800807);

•  Roode Leeuw (in de gemeenteberm nabij 1 t/m 19),  
1871AZ, Schoorl, het kappen van een kastanje, 9 juli 
2018 (WABO1801019);

•  Voorweg 61 A, 1871CL, Schoorl, het vergroten van de 
woning, 10 juli 2018 (WABO1800805);

•  Heereweg 318, 1871GM, Schoorl, het afwijken van de 
bestemmingsplan voor een vrijstaande berging, 5 juli 
2018 (WABO1800893);

•  Plevierweg (in de gemeenteberm voor 9 en 52), 1873HT, 
Groet, het kappen van een meidoorn en een meelbes 
(met herplant), 9 juli 2018 (WABO1801021);

•  Weg naar de Oude Veert 2, 1934CJ, Egmond aan den 
Hoef, het bouwen van een carport / berging, 19 juli 
2018, WABO1800794.

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. 

Verlenging	beslistermijn
•  Loudelsweg 44, 1861TG, Bergen (NH), het kappen van 

een kastanje (WABO1800832);

De beslistermijn voor deze aanvraag is met zes weken 
verlengd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente.

Verleende	APV	vergunning
•  Verleende  evenementenvergunning voor het organise-

ren van een professionele kunstmarkt rondom de Ruï-
nekerk en op de Oude Prinsweg in Bergen, op 20 en 27 
juli en 3 augustus 2018 van 16.00 uur tot 21.00 uur, ver-
zenddatum besluit  (APV1800526);

•  Verleende evenementenvergunning voor De Witte Tent, 
op het terrein van de heer van Mourik op de kruising 
Heereweg/Jaagkade in Schoorl, van 20 juli t/m 25 au-
gustus 2018, verzenddatum besluit  (APV1800148)

•  Verleende evenementenvergunning Trekpop Sportcafé 
Egmond op zaterdag 10 november 2018 van 19.00 uur 
tot 24.00 uur in Sporthal De Watertoren, Watertorenweg 
36, 1931BA, Egmond Aan Zee, verzenddatum besluit 5 
juli 2018 (APV1800324).

•  Verleende evenementenvergunning Concours Hippique 
Schoorl 2018, op zaterdag 14 juli 2018 en zondag 15 
juli 2018 op het grasland Molenweg/Sportlaan, 1871CD, 
Schoorl verzenddatum 5 juli 2018 (APV1800583).

•  Verleende evenementenvergunning Timmerdorp Eg-
mond-Binnen 2018 van maandag 23 juli t/m donderdag 
26 juli 2018, locatie achter het dorpshuis De Schulp, 
Visweg 45, 1935 EB Egmond-Binnen, verzenddatum 
besluit 9 juli 2018 (APV1800484).

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 het besluit. Voor meer infor-
matie kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen 
met de gemeente.

Bergen,	18	juli	2018.

Het	college	van	Bergen,

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

      Bekendmakingen


