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   Kort nieuws

Vakantieperiode 
breekt aan:
‘paspoort niet meer gel-
dig? Maak een afspraak 
voor een nieuwe’

Met de zomervakantie voor de 
deur is het belangrijk dat u op 
tijd controleert of uw paspoort 
of Nederlandse Identiteitskaart 
nog geldig is. Hebt u een nieu-
we nodig? Kom dan op tijd 
langs om dat te regelen. 

Als u van tevoren een afspraak 
maakt via https://loket.bergen-
nh.nl, voorkomt u dat u lang 
moet wachten omdat het druk 
is. Hebt u geen computer en in-
ternet? Bel dan (072) 888 00 
00, dan helpen wij u. Kunt u 
toch niet op de afgesproken tijd, 
wijzig of annuleer die dan. 

Controleer tot slot ook nog even 
wat u mee moet nemen als u 
naar de afspraak komt en wat 
de regels zijn: https://loket.ber-
gen-nh.nl > paspoort

1 Portefeuilleverdeling 
College van Bergen

2 Reddingsbrigades op 
het strand weer paraat!

3 Verslag van de raads-
vergadering van 31 mei

4 Bekendmakingen

In deze krant

Feest in 
het dorp
Egmond aan den Hoef staat dit 
jaar volop in de belangstelling 
door de herdenking van het 
Lamoraaljaar. Door veel men-
sen worden prachtige activitei-
ten georganiseerd. Zo was er  
afgelopen weekend het jaar-
lijkse Hoever Dorpsfeest, dit 
keer duurde dit feest zelfs twee  
dagen. 

Ik was er zaterdag bij tijdens 
de Hoever Huis & Hof tour door 
het dorp. Een aantal inwoners 
van Egmond aan den Hoef had 

hun huis en tuin opengesteld 
voor bezoekers die voor deze 
speciale wandeling een kaartje 
hadden gekocht. Niet alleen de 
woning werd gastvrij getoond 
maar ook stond  in ieder huis 
wat lekkers te eten en te drin-
ken. 

Het mooiste vond ik de gastvrij-
heid van al die mensen die mee-
deden aan deze tour. Ik heb erg 
genoten van de bijzondere wo-
ningen en tuinen. En ook om te 
zien met hoeveel liefde en aan-
dacht bijvoorbeeld een oud en 
vervallen huis weer prachtig is 
gerestaureerd en daardoor weer 
jaren mee kan. Het plezier en de 
trots van de huiseigenaren spat-
ten er werkelijk van af! De wo-
ningen zijn nu weer privé maar 
volgend jaar kan ik u van harte 
aanraden om u aan te melden 
voor deze activiteit. 

Wat u nog wel kunt doen is de 
schitterende fototentoonstelling 
van Ab Baart bezoeken in het 
Huys Egmont, het bezoekers-
centrum tegenover de Slotka-
pel. Prachtige historische por-
tretten van bekende Egmonders 
in de grotendeels oorspronke-
lijk kleding. Kortom, genoeg om 
nog van te genieten.

Hetty Hafkamp
Burgemeester

Burgemeester praat bij

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.

Zoals bekend is op donderdagavond 31 mei het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Vorige week dinsdag 
heeft het college afspraken gemaakt over de portefeuille(taak)ver-
deling. de uitkomst van deze taakverdeling over de collegeleden 
is als volgt:

portefeuilleverdeling College van bergen

burGeMeester
Hetty Hafkamp 
Portefeuille: alge-
mene represen-
tatie, bestuurlijke 
coördinatie, regi-
onale samenwer-
king, openbare 
orde en veiligheid, 
brandweerzaken, 
toezicht en hand-
having, communicatie en parti-
cipatie, personeelszaken, bui-
tenlandse betrekkingen, Bestuur 
BUCH

WetHouders
Yolan koster-dreese 
(GroenLinks)
1e locoburgemeester
Portefeuille: Kunst 
en Cultuur, Natuur 
en Milieu/duur-
zaamheid, Decen-
tralisaties (3D’s), 
Wmo, Volksge-
zondheid, Welzijn, 
Subsidies en  
Accommodatiebe-
leid. Grote Projecten: Lamoraal/
Slotkwartier

19 juni: College vergadert op locatie
Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef

Lunchgesprek in de Prins Hen-
drik Stichting Egmond aan Zee

Het college van de gemeen-
te bergen vergadert eens in 
de zo veel tijd in een van de 
dorpskernen. dichtbij de in-
woners, in de wijken en de 
dorpen. Zo was het college af-
gelopen jaar in Camperduin, 
bij de prins Hendrik stichting 
in egmond aan Zee en op een 
school, de pCC in bergen.

Op dinsdag 19 juni vergadert het 
college in het Dorpshuis Hans-
wijk, Hanswijk 1 in Egmond aan 
den Hoef. De vergadering is zo-
als altijd besloten, maar na af-
loop van de vergadering kunt u 
als inwoner van het dorp met het 

college van de lunch genieten 
en vragen stellen of een goed 
gesprek te voeren. Van 12.30 
uur tot 13.30 uur bent u welkom 
om binnen te lopen! 

Komt u ook?

Jan Houtenbos (VVd)
2e locoburgemeester
Portefeuille:  
Bestuur BUCH, 
Financiën, Vast-
goed,  Onderwijs, 
Jeugd, Afval (be-
leid), Openbare 
werken en dieren-
welzijn. Dorpswet-
houder: Egmond 
aan Zee, Egmond-Binnen,  
Egmond aan den Hoef.  
Grote Projecten: de Beeck

Frits Westerkamp 
(Gemeentebelangen bes)
3e locoburgemeester
Portefeuille:  
Lokale democra-
tie,  Demografi-
sche ontwikke-
ling, Ruimtelijke 
Ordening, Agrari-
sche Zaken, Mo-
numenten, exter-
ne dienstverlening 
(publieksdiensten - alle vergun-
ningen behalve bouwvergunnin-
gen), Wijkgericht werken, Volks-

huisvesting/wonen en  huisvesting 
raad. Dorpswethouder: Bergen en 
Bergen aan Zee,. Grote Projec-
ten: Bergen aan Zee, Mooi Ber-
gen,  Delversduin, BSV terrein, 
T&O gebied

Michiel van den busken (bbb)
4e locoburgemeester
Portefeuille: Re-
creatie en toeris-
me, Strand, Eco-
nomische zaken, 
Interne dienstver-
lening (automati-
sering en informa-
tisering, facilitaire 
zaken, inkoop en 
aanbesteding, documentaire in-
formatievoorziening), Sociale za-
ken, Verkeer en vervoer, Parkeren 
en Sport. Dorpswethouder: Aag-
tdorp, Schoorl-Oost en Schoorl-
Centrum, Groet, Camperduin. 
Grote Projecten: Schoorl Cen-
trum, Camperduin, Voetbalfusie 
Egmonden, ontwikkeling Waterto-
renterrein/ sporthal Egmond aan 
Zee, Groene Hart Schoorl, Eeuwi-
gelaan, Oude Hof

Mevrouw Kroonenberg - Huẞmann, woonachtig in de kern Bergen, ont-
ving op donderdagmorgen 7 juni het Koninklijk Besluit als bewijs van het 
Nederlanderschap. Daarvoor was zij op uitnodiging van de burgemees-
ter, Hetty Hafkamp, met haar familie naar het gemeentehuis van Bergen 
gekomen. De uitreiking vond plaats tijdens de naturalisatieceremonie, 
die in de regel elke maand in de gemeente Bergen wordt georganiseerd.  
Van harte gefeliciteerd.

Gefeliciteerd!

Vlnr: mevrouw Kroonenberg - Huẞmann en burgemeester Hetty Hafkamp 
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     Agenda

algemene raadscommissie
Donderdag 14 juni om 19.30 uur in de Blinkerd in Schoorl
algemene raadscommissie
Dinsdag 19 juni om 19.30 uur in de Blinkerd in Schoorl
algemene raadscommissie (kadernota en jaarrekening)
Donderdag 21 juni om 19.30 uur in de Blinkerd

politieke partijen aan het woord…
Zin in de toekomst! 
Op 31 mei jl. is er na-
mens GroenLinks, 

VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk 
Bestuur Bergen een nieuw college geïn-
stalleerd met Yolan Koster, Jan Houten-
bos, Frits Westerkamp en Michiel van 
den Busken. We zijn trots op onze vier 
betrokken bestuurders die met enthousi-
asme de uitdaging aangaan om Bergen, 
samen met de burgemeester, de komen-
de vier jaar vernieuwend te gaan bestu-
ren. Hoezo vernieuwend? Bergen is, wat 
ons betreft de mooiste gemeente van 
Nederland en GroenLinks vindt dat de 
inwoners van Bergen het verdienen om 
met nog meer geluk en betrokkenheid in 
deze gemeente te wonen.
 
“Democratische vernieuwing gaat over 
inwoners meer betrekken bij besluiten. 
Dit vraagt om een andere houding van 
de gemeente, waarbij het perspectief 
van de inwoners centraal staat. Iedereen 
mag meedoen; ongeacht leeftijd, talent 
of achtergrond. De mensen die in onze 
gemeente wonen, werken, leven en on-
dernemen zijn onze experts.”

Dit staat in de Bestuursopdracht waar-
mee het college met alle betrokkenen 
de komende vier jaar aan het werk gaat. 
Samen met de VVD, Gemeentebelan-
gen, Behoorlijk Bestuur Bergen hebben 
wij deze Bestuursopdracht met een vi-
sie op hoofdlijnen geschreven. Daarvoor 
zijn we tevens op 12 mei met de gele 
schoolbus bij u in de kernen langsge-
gaan. De input die u ons op die dag heeft 
meegegeven, is als bijlage toegevoegd. 
Dit was onze eerste stap in het leerpro-
ces van democratische vernieuwing. Ter 
uitvoering van deze Bestuursopdracht 
vragen wij het college, om na 100 da-
gen met voorstellen te komen over hoe 
je inwoners en gemeenteraad een posi-
tie geeft in het vervolgproces van demo-
cratische vernieuwing.

Op 19 juni aanstaande is er een commis-
sievergadering over het Projectakkoord 
(over de zogenaamde de ‘Hete Hang-
ijzers’) en deze Bestuursopdracht. We 
hebben bewust voor een commissiever-
gadering gekozen, zodat wij niet alleen 
met politieke partijen de inhoud van deze 

opdracht bespreken, maar vooral omdat 
wij ook u de gelegenheid willen geven 
om in te spreken. Dat is uw recht: mee-
denken, invloed en zeggenschap. Het is 
namelijk uw leefomgeving. We kijken uit 
naar uw komst en hebben zin in de toe-
komst!

Fractie van GroenLinks bergen:
Femke ouëndag, solita Groen-
bruschke, ineke braak-van kas-
teel en Froukje krijtenburg

        Colofon
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 Ber-

gen. Via post-abonnement van Rodi Media; ophalen bij diver-
se openbare plekken in de gemeente en als digitaal abonne-
ment: 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. 08.30 - 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
Wat bezielt ons?
Wie als raadslid niet uitgeno-
digd was bij de coalitieonder-

handelingen en daarom nu niet hoeft aan 
te schuiven bij coalitieoverleggen, heeft 
in deze periode wat vaker een avond vrij.  
Dat geeft wat ruimte om op deze, soms 
aangenaam zomerse, avonden dingen 
wat meer in perspectief te zien. De po-
litiek van de laatste weken heeft genoeg 
stof tot nadenken gegeven. Vragen die 
al snel opkomen zijn ‘’Wat bezielt de 
nieuwe coalitie om met 1 stem verschil 
een besluit waar 40 jaar aan is gewerkt 
terug te draaien?’’ ‘’Wat bezielt diezelfde 
4 partijen om op te schrijven dat de bur-
gemeester moet worden ontvoerd?’’ en 
‘’Wat bezielt het expertteam om zich wil-
loos voor het karretje van het de nieuwe 
coalitie te laten spannen?’’. 

Ik vrees dat we met de beantwoorden 
van die 3 vragen, hoe relevant ze ook 
zijn, echter niet veel verder zullen ko-
men. 
Een belangrijkere vraag is wat alle 21 

raadsleden bezielt. Wat bezielt ons om 
op de meest mooie zomeravonden, 
toch weer die raadsstukken te gaan le-
zen? Wat bezielt ons om na een volle 
dag op het werk, met een boterham in 
de hand, snel door te rennen naar de zo-
veelste vergadering die week? Wat be-
zielt ons wanneer we tot diep in de nacht 
schrijven aan moties en amendementen, 
waarvan de helft het niet haalt? Het ant-
woord op die drie vragen is gelijk voor, 
als het goed is, ieder raadslid in onze ge-
meente. En dat antwoord is niet ‘’Omdat 
we zo nodig ons gelijk willen halen’’ of 
‘’Omdat we er nu eenmaal iets door wil-
len drukken’’. Nee dat antwoord luidt dat 
we ons graag samen met u willen inzet-
ten voor onze gemeente vanuit het idee 
dat we allemaal onze gemeente een 
beetje beter willen maken. We doen dat 
allemaal, stuk voor stuk met bezieling. 

Wat ons dan vervolgens bezielt om er, 
van twee kanten, soms zo’n potje van te 
maken blijft de grote vraag. Toch weet ik 
zeker dat, omdat we allemaal vanuit die-

zelfde bezieling ons werk doen, we uit-
eindelijk weer tot elkaar komen. 
Ik durf dan ook te stellen dat onze raad 
nog niet ter ziele is, zolang hij nog be-
zieling kent. 

Fijne zomer.
klaas Valkering, 
fractievoorzitter Cda

Voor het zesde jaar op rij wordt 
de boskalis Cleanup tour geor-
ganiseerd. de start is op 1 au-
gustus in Cadzand en schier-
monnikoog. de tour eindigt op 
15 augustus in Zandvoort. in 
deze periode wordt in 30 etap-
pes de héle noordzeekust opge-
ruimd.

traject egmond aan Zee -  
Castricum
Op zondag 12 augustus is het 
strand tussen Egmond en Castri-

cum aan de beurt. De start is  om 
10.00 uur bij Strandpaviljoen ‘De 
Schelp’ in Egmond aan Zee. Het 
strand wordt dan opgeruimd tot 
Strandpaviljoen ‘Deining aan Zee’ 
in Castricum. 

inschrijving
De inschrijving voor de Boska-
lis Beach Cleanup Tour 2018 is 
nu geopend! Doet u mee? Schrijf 
dan in voor een van de etappes, 
zoals de befaamde hondenetappe 
op donderdag 9 augustus. 

U kunt zich inschrijven  via  
www.beachcleanuptour.nl Op 
deze website vindt u ook per etap-
pe informatie over de start- en fi-
nishlocatie, de afstand en bijzon-
derheden. 

algemene raadscommissie 
Locatie:  de blinkerd te schoorl
datum: 19 juni 2018
tijd: 19.30 uur  

agenda:
nr tijd onderwerp
1 19.30 Opening 
2 19.30-20.15  Voorstel betreft in te stemmen met de bestuursop-

dracht, als opdracht voor de werkzaamheden van 
het college

3 20.15-21.00  Voorstel betreft in te stemmen met het projectak-
koord

 21.00 sluiting (streeftijd)

algemene raadscommissie 
Locatie:  de blinkerd te schoorl
datum: 21 juni 2018
tijd: 19.30 uur  

agenda:
nr tijd onderwerp
1 19.30 Opening
2 19.30-20.00 Toelichting eerste beleidsrapportage 2018
3 20.00-20.10 Voorstel betreft de Meicirculaire 2018 vaststellen 
4  20.10-20.40  Voorstel betreft de Jaarrekening 2017 en de bijbe-

horende begrotingswijziging vast te stellen
5 20.40-21.40  Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 

2019 en de daarbij behorende begrotingswijziging
6  21.40-22.00  Voorstel betreft krediet beschikbaar stellen voor 

aanleg fietspad Hargerstrandweg 
7 22.00-22.20   Voorstel betreft kennis te nemen van het concept 

actieplan geluid 2018-2023 
 22.20 sluiting (streeftijd)

Hallo noordzeeliefhebbers

Vanaf 11 juni 2018 zijn de red-
dingsbrigades van bergen, eg-
mond en schoorl weer dagelijks 
geopend van 10.00 uur tot 18.00 
uur. de veiligheid op het strand 
tijdens de zomermaanden is een 
zorg van de gemeente. de red-
dingsbrigades uit bergen, eg-
mond en schoorl zorgen hier-
voor. de strandwachten houden 
toezicht op het strand, door te 
lopen, te varen of te rijden. 

onder (strand)bewaking vallen 
de volgende kerntaken:
•  preventief toezicht houden op 

zwemmers en baders;

•  vanuit toezichthoudende taak uit-
voeren van reddingen;

•  verlenen van EHBO;
•  herenigen van gevonden en ver-

miste personen met hun ouders/
verzorgers.

De strandposten van de Red-
dingsbrigades zijn van 11 juni tot 
9 september iedere dag geopend 
van 10.00 uur tot 18.00 uur.

kijkt u voor meer informatie 
over de reddingsbrigades op:
•  www.reddingsbrigade.info (red-

dingsbrigade Egmond)
•  www.schoorlse-reddingsbriga-

de.nl
•  www.reddingsbrigade-bergen.nl

Download de app Lifeguard  
Egmond voor actuele informatie 
over het strand (waarschuwingen, 
de aanwezigheid van muien ed.)

reddingsbrigades op het strand weer paraat!
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Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘reparatie duingebied’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 
in zijn vergadering van 31 mei 2018 het bestemmingsplan 
‘Reparatie Duingebied’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het 
gaat om de percelen Oude Heereweg 3 ZB, 3 ZC, 3 ZD en 
3 ZE in Schoorl.

Inhoud bestemmingsplan
In het bestemmingsplan Duingebied zijn vier recreatiewo-
ningen op de percelen Oude Heereweg 3 ZB, Oude Hee-
reweg 3 ZC, Oude Heereweg 3 ZD en Oude Heereweg 
3 ZE in Schoorl bestemd als ‘Recreatie – Verblijfsrecre-
atie’. Dit onderdeel van het bestemmingsplan is vernie-
tigd met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State van 16 maart 2016. Daarom heeft 
de gemeente een nieuw bestemmingsplan vastgesteld in 
lijn met het eerder genomen (principe)raadsbesluit van 29 
september 2016. 
Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp ge-
wijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn opgenomen in de 
nota zienswijzen. De belangrijkste wijziging is dat het per-
soonsgebonden overgangsrecht voor het perceel Oude 
Heereweg 3ZE uit het bestemmingsplan is gehaald.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan, en de hierbij behorende stukken inclusief de 
nota zienswijzen zijn met ingang van 14 juni 2018 gedu-
rende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijke-
plannen.nl onder planID NL.IMRO.0373.BPG11000herz-
duin-C001. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage 
in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 in 
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 ontwerp-
bestemmingsplan naar voren te brengen;

•  een belanghebbende voor zover het beroep wordt inge-
steld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling 
in het plan heeft aangebracht (zoals aangegeven in de 
nota zienswijzen).

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 NH.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan parkeren
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 
in zijn vergadering van 31 mei 2018 het bestemmingsplan 
Parkeren gewijzigd heeft vastgesteld. De gemeenteraad 
heeft besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan is een aanvulling op de bestaande 
bestemmingsplannen van de gemeente Bergen, en bevat 
regels voor het parkeren en laad- en losvoorzieningen in 
Bergen. Het bestemmingsplan is opgesteld, omdat de hui-
dige bepalingen hierover uit de Bouwverordening verdwij-
nen. 
Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp ge-
wijzigd vastgesteld. De wijziging is opgenomen in de Nota 
beantwoording zienswijzen. De wijziging heeft betrekking 
op een aanpassing van het plangebied. De gronden die 
zijn opgenomen in het conceptbestemmingsplan Land-
goed ’t Oude Hof zijn uit het plangebied gehaald. Voor het 
overige is het bestemmingsplan parkeren opgesteld voor 
het hele grondgebied van de gemeente Bergen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan, en de hierbij behorende stukken (inclusief de 
Nota beantwoording zienswijzen) zijn met ingang van 14 
juni gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruim-
telijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0373.BPGparke-
ren-C001. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inza-
ge in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 
1817 MR Alkmaar.

lees verder op de pagina 4 >>>
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Verzoek rem op bouwplan  
‘de 7 dorpelingen’ 
Een verzoek aan de Raad van Sta-
te om de behandeling van het plan 
‘De 7 Dorpelingen’ in Bergen in een 
lage versnelling te zetten en het be-
sluit om met extra geld achterstanden 
in de BUCH-organisatie weg te wer-
ken. Voldoende gesprekstof tijdens 
de raadsvergadering van donderdag 
31 mei. 

opschorting ’de 7 dorpelingen’
Het college van B&W vraagt binnen-
kort aan de Raad van State om de be-
handelingen van de beroepen tegen 
het plan ‘De 7 Dorpelingen’, de her-
structurering van het centrum van Ber-
gen, op te schorten. Dat doen ze om-
dat de Raad van State op 14 augustus 
de bezwaren tegen het plan behandelt 
waarna het nieuwe bestemmingsplan 
onherroepelijk kan worden.

De coalitiepartijen GroenLinks, VVD, 
Gemeentebelangen en Behoorlijk Be-
stuur Bergen - indieners van een mo-
tie hiertoe -  willen dat de Harmonie-
locatie geen tweede supermarkt krijgt. 
Voor hen moet het centrum kleinscha-
lig en dorps blijven. Hiermee spelen 
ze in op verdeeldheid over dit onder-
werp in de politiek en de samenleving.

De coalitie laat weten dat nieuwe ge-
gevens aanleiding geven om het plan 
te heroverwegen. In een extra Al-
gemene raadscommissie op 19 juni 
komt deze informatie verder op tafel. 
De nee-stemmers, de oppositiepartij-
en, vinden dit een niet-onderbouwd 
verhaal en benadrukken dat zwaar-
wegende omstandigheden ontbre-
ken waarop de Raad van State zich 
in haar oordeel kan baseren. Volgens 
de oppositie heeft de opschorting bij 
de Raad van State een te grote im-

pact op de andere onderdelen van de 
structuurvisie - de ontwikkeling van de 
dorpskern is al ver gevorderd. Dit zou 
ten koste gaan van de geloofwaar-
digheid van de gemeente Bergen, zo 
stellen ze. Daarom stelde de opposi-
tie voor het bouwplan te bevriezen: zo 
is er een terugvalscenario als een al-
ternatief plan onverhoopt mislukt. Ook 
wordt hiermee tijd vrijgemaakt om de 
gevolgen van de motie tot opschor-
ting van het bouwplan te onderzoe-
ken. Een motie hiertoe van D’66, KIES 
Lokaal, CDA en PvdA haalde het niet. 
Wethouder Frits Westerkamp liet eer-
der die avond weten dat het onzeker is 
of de Raad van State het verzoek tot 
opschorting honoreert.

bestemmingsplan reparatie 
duingebied (Heerweg, schoorl)
De bewoners van twee recreatiewo-
ningen naast de woning Heereweg 3 
in Schoorl mogen voorlopig hun huis 
behouden. De gemeenteraad stemde 
in met het nieuwe bestemmingsplan 
Reparatie duingebied. Hierin staat dat 
de percelen de bestemming ‘Natuur’ 
krijgen en dat voor iedere eigenaar 
het persoonsgebonden overdrachts-
recht geldt. Dit houdt in dat de wonin-
gen pas worden gesloopt als de eige-
naren hun huizen hebben verkocht. 
Voor de eigenaren van twee andere 
percelen naast Heerweg 3 (waarvan 
een eigenaar zijn woning al heeft ver-
wijderd) geldt het persoonsgebonden 
overgangsrecht niet. Deze percelen 
kregen een nieuwe eigenaar nadat de 
raad in 2016 een principebesluit hier-
toe nam.

PvdA, GroenLinks, Kies Lokaal, Be-
hoorlijk Bestuur Bergen en CDA steu-
nen het voorstel. Ze willen de inwoner 
van Heerweg 3 - die zich verweerd te-
gen de verblijfsrecreatie - de zeker-

heid geven dat het gebruik eindig is. 
Tegelijkertijd willen de fracties de be-
langen van de woningeigenaren be-
hartigen door vast te houden aan het 
principebesluit van de gemeenteraad 
in september 2016 en een advies van 
het advocatenbureau Houtfhoff Buru-
ma. Deze stelt dat persoonsgebonden 
overgangsrecht mogelijk is in deze si-
tuatie. Dit alles heeft bij de bewoners 
verwachtingen gewekt, vinden ze. Bo-
vendien staan de recreatiewoningen 
hier al vijftig jaar.

Tegenstemmers Gemeentebelangen, 
VVD en D66 verwijzen naar de uit-
spraak van de Raad van State, deze 
vernietigde in maart 2016 de bestem-
ming ‘recreatie-verblijfsrecreatie’ voor 
de woningen. Ook het feit dat de recht-
bank in december 2017 voor handha-
ving pleitte, speelt voor de fracties 
een rol. De VVD stelde de raad daar-
om voor het persoonsgebonden over-
drachtsrecht uit het besluit te schrap-
pen. De partij wil al direct plaatsmaken 
voor natuur. Dit om legalisering van il-
legale bouwwerken en verrommeling 
in dit kwetsbare natuurgebied te voor-
komen. Het VVD-voorstel kreeg uit-
sluitend steun van Gemeentebelan-
gen en D66. Ook wethouder Snabilie 
uitte zich kritisch over het VVD-voor-
stel (tijdens zijn laatste optreden als 
wethouder). “Hoe ga ik het motiveren 
als wij ineens een andere koers gaan 
varen?”

Verbeter-injectie voor  
werkorganisatie buCH
De gemeenteraad van Bergen zegt 
‘ja’ tegen een door de werkorganisa-
tie BUCH gekozen begrotingswijzi-
ging. Het BUCH-bestuur wil het hoge 
ziekteverzuim en de werkdruk bin-
nen de werkorganisatie terugdringen 
en de externe communicatie verbe-

teren. Dit is nodig omdat de dienst-
verlening onvoldoende aansluit bij 
de verwachtingen sinds de ambtelij-
ke fusie van Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo op 1 januari 2017. 
Om de problemen een halt toe te 
roepen, is voor Bergen van 2018 tot 
en met 2020 bijna 942.000 euro per 
jaar gemoeid. Daarbovenop komt 
een incidenteel bedrag van 2,3 mil-
joen euro. Het college zegt het struc-
turele bedrag binnen de begroting te 
kunnen opvangen, het incidentele 
budget kan worden betaald uit de al-
gemene reserves en uit het sociaal 
domein.

VVD, D66, CDA en KIES Lokaal 
kwamen met steun van een raad-
smeerderheid met voorwaarden 
voor het BUCH-bestuur op de prop-
pen. Ze vragen de ambtelijke organi-
satie in het vierde kwartaal van 2018 
om een plan van aanpak. Ook willen 
deze fracties minimaal twee keer per 
jaar informatie krijgen over de voort-
gang en de garantie krijgen dat het 
extra geld daadwerkelijk wordt be-
steed aan de gestelde doelen. Een 
tevredenheidsonderzoek onder de 
medewerkers en een haalbaarheids-
onderzoek van het verbeterplan be-
horen eveneens tot de voorwaarden.

Gemeentebelangen en Behoorlijk 
Bestuur Bergen hebben een andere 
mening. Gemeentebelangen heeft 
moeite met de structurele kosten 
(het gekozen scenario uit drie opties 
is het meest kostbaar) en wil eerder 
in het proces bezuinigen. Verder wil 
de partij pas over de financiering be-
sluiten als de onderzoeksresultaten 
bekend zijn. Volgens Behoorlijk Be-
stuur Bergen kan de BUCH-organi-
satie met minder ambtenaren af, dit 
zou leiden tot besparing.

bestuurscultuur
Een extern bureau gaat onderzoek 
doen naar de bestuurscultuur van de 
gemeente Bergen. Doel is in het na-
jaar te komen tot een betrouwbare en 
onafhankelijke rapportage. Een motie 
hiertoe van CDA, KIES Lokaal, D66 
en PvdA kreeg steun van alle partij-
en, behalve Behoorlijk Bestuur Ber-
gen. Volgens deze fractie moeten de 
bestuurders eerst zelf de hand in ei-
gen boezem steken. Onderzoek is 
volgens de raad nodig omdat de me-
dia de afgelopen periode een nega-
tief beeld schetste. Verder zijn de 
verhoudingen in de raad sterk ge-
polariseerd, zo stelt een expertteam 
van Binnenlandse Zaken die onder-
zoek deed ten behoeve van het pro-
jectenakkoord. Burgemeester Hetty 
Hafkamp riep de raadsleden op con-
structief met elkaar in gesprek te blij-
ven en verantwoordelijkheid te ne-
men voor de inwoners.

nieuwe wethouders
Felicitaties, bloemen en cadeau-
tjes voor de nieuwe wethouders van 
de gemeente Bergen. De gemeente-
raad benoemde Yolan Koster-Dree-
se (GroenLinks), Jan Houtenbos 
(VVD), Frits Westerkamp (Gemeen-
tebelangen) en Michiel van den Bus-
ken (Behoorlijk Bestuur Bergen). Voor 
de voormalige wethouders Jan Mesu 
(CDA), Hugo Snabilie (KIES Lokaal) 
en Odile Rash (D66) volgt op een later 
tijdstip een officieel afscheidsmoment. 
Daarnaast werden namens KIES Lo-
kaal twee (burger)commissieleden be-
noemd, namelijk mevrouw Mieke Kau-
wen-Wittebrood en Sjaak Swart. 

Verslag van de raadsvergadering van 31 mei
Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties in opdracht van Griffie gemeente Bergen
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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 ontwerp-
bestemmingsplan naar voren te brengen;

•  een belanghebbende voor zover het beroep wordt inge-
steld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling 
in het plan heeft aangebracht (zoals aangegeven in de 
Nota beantwoording zienswijzen).

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. 
072-888 00 00.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
Landgoed Merici fase 2

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 
in zijn vergadering van 31 mei 2018 het bestemmingsplan 
Landgoed Merici fase 2 gewijzigd heeft vastgesteld. De 
gemeenteraad heeft besloten geen exploitatieplan vast te 
stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 
35 woningen en 5 in een reeds aanwezige kapel op het 
voormalig kloosterterrein Merici aan de Nesdijk in Bergen. 
Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp ge-
wijzigd vastgesteld. De wijzigingen bestaan uit een verklei-
ning van het bestemmingsvlak Wonen in de noordoostelij-
ke hoek, een toevoeging in de bestemming Groen (nieuw 
artikel 3.3) luidende dat ‘tot een strijdig gebruik wordt in ie-
der geval gerekend het gebruik van de gronden als tuin en 
erf’ en een toevoeging aan artikel 8.2.1, sub d luidende dat  
‘ter plaatse van de aanduiding ‘cultuurhistorische waarde’ 
is vergroting, verandering, aanpassing of wijziging van het 
hoofdgebouw (de kapel) en of bijgebouw(en) (de klokken-
toren) niet toegestaan’. Omdat het bestemmingsplan de 
bouw van meer dan 11 woningen mogelijk maakt, is de 
Crisis-en Herstelwet van toepassing.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan, en de hierbij behorende stukken inclusief de 
nota zienswijzen zijn met ingang van 14 juni 2018 gedu-
rende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijke-
plannen.nl onder planID NL.IMRO.0373.BPG01011meri-
cif2-BO01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage 
in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, Alk-
maar.

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 ontwerp-
bestemmingsplan naar voren te brengen;

•  een belanghebbende voor zover het beroep wordt inge-
steld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling 
in het plan heeft aangebracht.

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. 
Gemeente Bergen, 13 juni 2018.

ontvangen aanvragen omgevingsvergunning 
•  Lijtweg 18, 1861VB, Bergen (NH), het plaatsen van een 

dakopbouw op een bestaande uitbouw,  29 mei 2018 
(WABO1800862);

•  Van Borselenlaan 15, 1861KE, Bergen (NH), het ver-
groten van de woning met een uitbouw, 29 mei 2018 
(WABO1800855);

•  Meerweg 49, 1861MC, Bergen (NH), het bouwen van 
een woningen het kappen van een eik, 30 mei 2018 
(WABO1800888);

•  Mosterdweg, 1871PN, Schoorl, het uitvoeren van werk-
zaamheden t.b.v. het vernatten van het gebied langs/
rond de Mosterdweg (natuurontwikkeling), 29 mei 2018 
(WABO1800859);

•  Strand Camperduin 12, 1871GH, Schoorl, het realise-
ren van een sport-/activiteitencentrum, 31 mei 2018 
(WABO1800889);

•  Heereweg 318, 1871GM, Schoorl, het bouwen van een 
vrijstaande berging, 4 juni 2018 (WABO1800893);

•  Heereweg 189A, 1871EG, Schoorl, het legalise-
ren van een reeds geplaatste schutting, 30 mei 2018 
(WABO1800866);

•  Prins Hendrikstraat 24, 1931BK, Egmond aan 
Zee, het plaatsen van een dakkapel, 29 mei 2018 
(WABO1800861);

•  Karel Doormanlaan 19Z, 1931VT, Egmond aan Zee, het 
permanent laten bewonen van een recreatiewoning voor 
5 jaar, 3 juni 2018 (WABO1800879);

•  Sint Adelbertusweg 31-24, 1935EM, Egmond-Bin-
nen, het bouwen van een recreatiewoning, 1 juni 2018 
(WABO1800878); 

•  Oude Schulpweg 21-4, 1935EN, Egmond-Binnen, het 
plaatsen van een berging, 5 juni 2018 (WABO1800894).

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
•  Jan Oldenburglaan 47, 1861JS Bergen (NH), plaatsen 

erfafscheiding, 5 juni 2018, (WABO1800641);
•  Koogerweg 1, 1871PT, Schoorl, de tijdelijke opslag van 

ca. 2.500 m³ grond voor afdekking van een voormalige 
stortplaats in het kader van een saneringsproject bodem-
bescherming, 29 mei 2018 (WABO1800307);

•  Heereweg 284, 1873GG, Groet, het uitbreiden van een 
restaurant, 4 juni 2018 (WABO1800609);

•  Julianastraat 20, 1931CC, Egmond aan Zee, een gevel-
wijziging aan de voorzijde, 5 juni 2018 (WABO1800664);

•  Delverspad naast 2, perceel A – 3047, 1934AE, Egmond 
aan den Hoef, het bouwen van een woning, 5 juni 2018 
(WABO1800571).

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 omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)

•  Herenweg 23S3 (was 23 ZW), nabij Herenweg 23 perceel 
F-686, 1861PA, Bergen (NH), het wijzigen van gebruik 
van grond voor de aanwezigheid van een bouwwerk ten 
behoeve van recreatief nachtverblijf, (WABO17/01172);

•  Herenweg 23S4 (nabij Herenweg 23 perceel F-678), 
1861PA, Bergen (NH),  het wijzigen van gebruik van 
grond voor de aanwezigheid van een bouwwerk ten be-
hoeve van recreatief nachtverblijf, (WABO17/01331).

Met ingang van 14 juni 2018 ligt bij de balie in het gemeen-
tehuis gedurende zes weken voor een ieder het besluit en 
de daarbij behorende stukken ter inzage. 

Dit besluit is tot stand gekomen met de voorbereidings-
procedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht. Binnen zes weken na de datum van ter in-
zagelegging van dit besluit, kunnen diegene die tijdens 
de voorbereidingsprocedure een zienswijze hebben in-
gediend – of redelijkerwijs niet kunnen worden verweten 
geen zienswijze te hebben ingediend – een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 
2003BR Haarlem. Bij onverwijlde spoed kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank.

Verlenging beslistermijn
•  Groeneweg 40A, 1861PH, Bergen, het verbouwen van 

de woning (WABO1800605).

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

Vergadering Welstandscommissie 
De eerstvolgende vergadering van de welstandscommis-
sie voor bouwplannen is op maandag 18 juni 2018. Als be-
langstellende kunt u de vergadering bijwonen.

Bouwplannen worden zowel ‘s morgens als ‘s middags 
behandeld. ‘s Ochtends is de vergadering van het ge-
mandateerde lid van de welstandscommissie in het ge-
meentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 in Alkmaar. 
‘s Middags is de vergadering van de voltallige welstands-
commissie in het regiokantoor van Welstandszorg Noord-
Holland, Emmastraat 111 in Alkmaar. De locatie aan de 
Emmastraat is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

Als u hierbij aanwezig wilt zijn of wilt weten wanneer op 
deze dag een geagendeerd bouwplan wordt besproken, 
dan kunt u contact opnemen met de plantoelichter van de 
gemeente, via telefoonnummer (072) 8880000. De voorlo-
pige lijst van de te behandelen bouwplannen kunt u van-
af vrijdag 15 juni 2018 tijdens openingstijden van het ge-
meentehuis inzien bij de receptie.

Verleende apV vergunning
•  Verleende evenementenvergunning voor de Jaar-

markt in het centrum van Schoorl, 1871AZ, op 17 juni 
2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum besluit  
(APV1800126);

•  Verleende evenementenvergunning zomer Braderie cen-
trum Schoorl op elke dinsdag in juli en augustus 2018 
van 16.30 uur tot 22.00 uur, Heereweg, Hoek Sportlaan, 
Damweg,  Schoorl, verzenddatum besluit 31 mei 2018 
(APV1800124);

•  Verleende evenementenvergunning Summer Beach Vol-
leyball Circuit op 16 en 17 juni 2018 van 7.00 uur tot 
23.00 uur op het strand ter hoogte van Strandpaviljoen 
De Schelp, 1931AJ, Egmond aan Zee, verzenddatum 
besluit 31 mei 2018 (APV1800123).

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.

bergen, 13 juni 2018.

Het college van bergen,

secretaris, burgemeester,
mr. M.n. schroor drs. H. Hafkamp


