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'Geen geld voor salaris' 

De Beeck failliet, maar (nog) niet dicht 

 

BERGEN - Het bestuur van sportcentrum De Beeck heeft vrijdag faillissement van het 

centrum aangevraagd, vanwege geldgebrek. "Maar we gaan niet morgen op slot. 

Onthoudt dat goed", vertelt de afgetreden voorzitter Wim Wouters die zéker geen fataal 

beeld rondom De Beeck wil laten ontstaan. Zéker niet in de media. 

 

Het bestuur van De Beeck, bestaande uit voorzitter Wim Wouters, secretaris Loek Houtenbos 

en penningmeester Gerard Wals heeft vrijdag faillissement aangevraagd, een verzoek dat de 

rechter vermoedelijk vandaag (woensdag) behandelt. Daarna wordt voor de 35 medewerkers 

het ontslag aangevraagd, maar hun salaris is via de UWV nog zes weken gegarandeerd. 

 

Aansprakelijk 

De reden van het faillissement is volgens het bestuur duidelijk: de Beeck kan niét in de maand 

mei de salarissen van de vijfendertig medewerkers betalen en enkele andere zaken bekostigen. 

Omdat de gemeente Bergen niet financieel kan bijspringen, kan De Beeck geen kant op. "Als 

we wel doorgaan, dan kan het bestuur persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de 

kosten", aldus Wouters. 

 

Toezicht 

De Beeck heeft een overbruggingscredit van 85.000 euro nodig om tot en met augustus 'het 

hoofd boven (het zwembad)water te kunnen houden'. Maar dat bedrag komt niet op tafel, 

vanwege twee redenen: de gemeenteraad heeft onlangs een plafonbedrag (970.000 euro) 

vastgesteld voor de twee sportcentra De Beeck in Bergen én De Watertoren in Egmond aan 

Zee. En Bergen staat onder financieel toezicht van de provincie Noord-Holland. Een ander 

probleem is dat de gemeente niet de rechten en plichten van de stichting wil overnemen. 

 

Onzekerheid 

De ontstane onzekerheid over het voorbestaan van De Beeck leidde dit jaar tot teruglopende 

inkomsten. Wouters: "Veel gebruikers hebben hun contract en abonnement niet verlengd en 

nieuwe geïnteresseerde gebruikers wachten op meer duidelijkheid. Het gevolg is dat wij sinds 

januari 33 procent minder bezoekers hebben gehad. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen het 

percentage steeg met twaalf procent." 

 

Elkshove 

Het bestuur benadrukt met klem dat faillissement niet automatisch het eind van De Beeck 

betekent. Een - nog nader te benoemen - curator kan proberen De Beeck open te houden, 

eventueel in overleg met de voormalige bestuursleden die desgewenst het aanspreekpunt 

blijven. De curator zou kunnen kiezen voor het reddingsplan van de gemeente (het besluit van 

vorige week): de sloop van het voormalige gemeentehuis aan Elkshove in Bergen en het 

bouwen op die plek van woningen. Bergen zou met het vrijgekomen geld het achterstallig 

onderhoud kunnen wegwerken en een marktpartij zou gelijktijdig het zwembadgedeelte 

kunnen exploiteren. 
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Tranen 

Het bestuur informeerde donderdag en vrijdag het personeel en de huurders van de ruimte(s) 

van De Beeck over het faillissement. Ze is vooral blij met de houding van de medewerkers. 

Wouters: "Het personeel is zeer gedreven en positief, dat is een gigantisch groot compliment 

waard." De medewerkers reageerden volgens de ex-voorzitter begripsvol maar emotioneel op 

het slechte nieuws. "Sommige mensen werkten hier vrijdag met tranen in de ogen." 

 

Trap 

Verantwoordelijk wethouder Else Trap noemt de situatie spijtig. Ze is daarnaast verrast dat 

het faillissement zo snel is gekomen. "We hebben aangeboden dat het bestuur kan praten met 

een externe advocaat en we wilden dinsdag (gisteren) in een collegeoverleg zoeken naar een 

oplossing. Ook wilden we nog wachten op provinciale toestemming van het geven van geld 

en praten we met geïnteresseerde marktpartijen (exploitanten). We hoopten dus dat we nog 

tijd zouden hebben, maar helaas…" 

Volgens Trap is de situatie van De Beeck ernstig te noemen. "Het gas is pasgeleden 

afgesloten en enkele elektriciteitsrekeningen zijn nog niet betaald. Ik heb dus wel alle begrip 

voor de beslissing. Ik hoop echt dat er nog een oplossing komt." 

 

 

De Beeck blijft voorlopig open 

Bergen: blijven zoeken naar redding De Beeck 

 

BERGEN - Sportcentrum De Beeck blijft voorlopig geopend. De gemeenteraad gaf dit signaal 

vorige week tijdens een raadsbrede commissievergadering nadrukkelijk. 

 

Wethouder Gerrit Valk weet wat hij moet doen, namelijk blijven zoeken naar een marktpartij 

die het centrum - eventueel met uitbreidingsmogelijkheden - wil exploiteren. Diverse 

organisaties in Bergen slaakten een zucht van verlichting. 

 

Alle commissieleden willen weliswaar - net als Valk - niet structureel extra geld 'pompen' in 

de sportcentra De Beeck en De Watertoren omdat geld hiervoor ontbreekt. Maar tegelijkertijd 

is voor hen een sluiting van De Beeck uit den boze. Dat geldt uiteraard ook voor het bestuur 

en de medewerkers van De Beeck en voor sympathisanten zoals de Vereniging 

Dorpsbelangen Egmond 'parel' aan zee uit Egmond aan Zee die zich lieten horen. 

 

Te vaag 

VVD, PvdA en Gemeentebelangen BES stellen dat een totaalvisie ontbreekt om de komende 

jaren het voorzieningenniveau in de gemeente Bergen overeind te houden. Volgens  VVD-

fractievoorzitter Frans Zomers is het onduidelijk met welke geïnteresseerde marktpartijen het 

college heeft gesproken en onder welke voorwaarden dat gebeurde. "Het is te vaag en dus 

onvoldoende om nu hierover een besluit te nemen." 

 

Stille reserves 

Enkele mogelijkheden om De Beeck van de ondergang te redden, passeerden de revue. 

Gemeentebelangen BES wil de kapitaallasten verhogen, dus 'de hypotheek'. CDA, D66 en 

GroenLinks opperen dat Bergen met de opbrengst van verkoop van kavels zoals onrendabele 

gronden de kapitaallasten van het centrum kan betalen. Jan Blok van GroenLinks: "Wij 

vinden dat de gemeente sowieso het extra onderhoud van De Beeck moet betalen."  



 

CDA-fractievoorzitter Louk Ooijevaar: "We bouwen geen nieuw gemeentehuis. Dus deels 

gereserveerd geld voor de bouw van een huis - ongeveer 15 miljoen euro - kan voor andere 

doeleinden worden gebruikt." Ooijevaar is overigens niet optimistisch over het vinden van 

een nieuwe marktpartij. "Die willen meestal wel de lusten maar niet de lasten dragen." 

 

 

Voetbalvelden clusteren 

D66 raadslid Ank van Buijtenen - die eveneens wil dat Bergen het achterstallig onderhoud 

van De Beeck (niet structureel) betaalt - komt met een verrassende en avontuurlijke optie. 

"Misschien moeten we de voetbalvelden clusteren, zodat we velden voor woningbouw kunnen 

gebruiken. Dat moeten we durven uitspreken en dus niet als taboe verklaren." Ze vertelt dat ze 

van de voetbalverenigingen ook geluiden heeft gehoord die wijzen in die richting. "Het vergt 

nogal wat om een terrein met te weinig vrijwilligers te onderhouden." 

 

Maatschappelijk gevoel 

Verschillende organisaties namen tijdens de vergadering het woord. Volgens voorzitter Wim 

Wouters van De Beeck - wiens organisatie onlangs twee reddingsplannen presenteerde - 

brengt een multifunctioneel gebruik van 'zijn' centrum geld in het laatje, zoals het toevoegen 

van een tennisbaan en een horecavoorziening. Het bestuur wil samen met de gemeente 

hiervoor de verantwoordelijkheid nemen. Wouters hield ook een pleidooi voor het behoud van 

het sociaal maatschappelijk gevoel.  

 

Oud-voorzitter B. Mirck van het 'Beeck-bestuur' benadrukte dat Bergen haar toezeggingen te 

vaak niet is nagekomen. De gemeente is volgens hem mede verantwoordelijk voor de 

exploitatielasten. 

Scholen in verzet 

Mevrouw Van der Fluit van de oudervereniging van de Europese School in Bergen verklaart 

dat kinderen vanuit heel Nederland De Beeck bezoeken. Zwemmen via school is verplicht en 

dat wordt volgens haar zonder De Beeck lastig. 

 

Adjunkt-directeur J. Brinkman van de Bergense Mytylschool zegt dat De Beeck voor de 

doelgroep - gehandicapte kinderen - is aangepast, noodzakelijk voor het geven van goed 

zwemonderwijs. Als De Beeck onverhoopt sluit, dan wil de Mytylschool een aanvraag doen 

voor de bouw van een hydrotherapie bad. Mevrouw P. Wagenaar, ouder van de Mytylschool 

Bergen, sprak over het belang van fysiotherapie in het water voor de leerlingen. 

 

Parel aan zee 

De Vereniging Dorpsbelangen Egmond 'parel' aan zee wil dat de gemeente bekijkt of 

samenwerking tussen De Beeck en De Watertoren mogelijk is.  

 

Voorzitter Henny Weel nam het woord en benadrukte het belang van de twee voorzieningen. 

"Beide centra hebben een unieke plaats verworven voor de bewoners en hun gasten op 

sportief en sociaal vlak. De bezoekersaantallen en de omzet zijn gestegen. In januari is er 

15000 euro meer geplust ten opzichte van januari 2004. De gemeente Bergen profiteert 

financieel enorm van de inkomsten die het toerisme in de gehele gemeente Bergen in het 

laatje brengt. Daar hoort als goede gastheer iets tegenover te staan." 



Volgens Weel is de vergelijking van de kosten van de twee centra kinderachtig en dom. "Dat 

zou op alle fronten en voor alle aspecten gelden als falend beleid! En daarvoor bent u niet 

benoemd." 

 

De gemeenteraad sprak gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering niet over De Beeck. 

Dit uiteraard vanwege de uitkomst van deze commissievergadering. 

 

 

Wethouder Schep: 

'We gaan teveel geïnde OZB terugbetalen' 

 

BERGEN/ EGMOND/ SCHOORL - De gemeente Bergen gaat vanaf eind februari 2006 

het teveel betaalde OZB-geld over 2005 terugbetalen. Dat gebeurt bij de gecombineerde 

aanslag Gemeentelijke Belastingen van 2006. 

 

Het collegevoornemen om het teveel betaalde geld terug te geven, is niet nieuw. Dat lieten de 

wethouders in september al weten. Een raadsvergadering vorige maand was nodig om 

definitief tot terugbetaling over te kunnen gaan, zo vertelt wethouder Annemieke Schep. 

"Want toen werden de 'nieuwe' tarieven 2005 vastgesteld." 

 

Foutieve berekening 

Wat is het probleem? Begin 2005 bleek dat de lasten voor de burgers hoger waren geworden 

dan was afgesproken - veroorzaakt door de combinatie van een hogere WOZ-waardering dan 

verwacht en een foutieve berekening. Schep zegt hierover: "Aan het hoger uitvallen van de 

WOZ-waardering kan niets worden veranderd. De waardering wordt gedaan door een 

onafhankelijk bureau. Echter, de foutieve berekeningen van de gemeente moeten worden 

gecorrigeerd en worden terugbetaald. We zijn blij dat op deze wijze een vergissing wordt 

rechtgetrokken." 

 

Hoeveel geld? 

Volgens de gemeente bedraagt de terug te betalen 'som' 11,47 euro per 100.000 euro WOZ-

waarde. Schep: "Hoeveel dus wordt terugbetaald hangt af van de WOZ-waarde van het huis. 

De gemeenteraad heeft besloten dat alleen bij woningen wordt gecompenseerd. Voor 

bijvoorbeeld bedrijven en agrarische objecten is de compensatie niet van toepassing. Voor 

deze objecten is niet teveel OZB geheven." 

 

De meeste inwoners ontvangen de nieuwe aanslagen over 2006 eind februari 2006. De 

overige aanslagen volgen zo snel mogelijk. 

 

 

Verkeersmaatregelen Egmond aan den Hoef 

 

EGMOND AAN DEN HOEF - Verkeersmaatregelen zijn nodig in de Julianastraat en de 

Lamoraalweg in Egmond aan den Hoef. Dat meent de werkgroep verkeer en vervoer 

van de gemeente Bergen die reageert op de wens van bewoners. 

 

De werkgroep wil een deel van de Lamoraalweg tussen de Ambachtsweg en de Schoolstraat 

afsluiten voor het verkeer, met uitzondering van (brom)fietsers. Het gaat hier om de 

verbinding tussen de woonwijk en het bedrijventerrein. Verder wordt eenrichtingsverkeer 

ingesteld in oostelijke richting op de Julianaweg tussen de Schoolweg en de Weg naar de 



Oude Veert. Tenslotte wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in noordelijke richting op de Weg 

naar de Oude Veert tussen de Lamoraalweg en de Slotweg. 

 

De inwoners van de twee straten kwamen afgelopen zomer in het geweer tegen de 

verkeerssituatie die leidt tot verkeersdruk. Ze stuurden de gemeente een brief met 

handtekeningen van bijna alle bewoners. Daarna besprak de werkgroep - bestaande uit 

medewerkers van de gemeente, 3VO en de politie - verschillende mogelijkheden. Een 

gemeentewoordvoerder zegt dat alle woningen bereikbaar blijven. Sommige bewoners 

moeten omrijden. Voordat dit voorstel wordt voorgelegd aan het college ter besluitvorming, 

kunnen bewoners hun mening geven. De reacties worden dan meegenomen bij de politieke 

besluitvorming. 

 

 

Wijkplannen door de mangel 

 

EGMOND/ BERGEN/ SCHOORL - De gemeenteraad van Bergen buigt zich tijdens de 

raadsvergadering van 30 mei over de dorps- en/of wijkplannen van Egmond aan Zee, Bergen 

aan Zee, Schoorl en Groet. Dit zijn de Vereniging Dorpsbelangen Egmond, 'parel' aan Zee, de 

Dorpsraad Bergen aan Zee, Bewonersvereniging Schoorl-centrum en de Dorpsraad Groet.  

 

De bewonersverenigingen werkten twee jaar lang aan hun plannen. De voorzitters van deze 

verenigingen overhandigden op 16 mei hun plannen aan burgemeester Paul de Winter, de 

voorzitter van de raadsbrede commissie. Daarna spraken ze uitgebreid over de inhoud met de 

commissieleden en het aanwezige publiek. 

 

 

Inloopbijeenkomst over riool 

 

EGMOND-BINNEN - De gemeente Bergen verzorgt donderdag 1 juni (morgen) in Dorpshuis 

De Schulp in Egmond-Binnen een informatie(inloop)middag over geplande 

rioleringswerkzaamheden in de Boonakkersteeg in dit dorp. Bergen start daar in de tweede 

helft van juni met de klus. Ze gaat de bestaande buizen vervangen. Tijdens het werk wordt de 

straat geheel opengebroken. Bezoekers van de inloopmiddag krijgen informatie over 

verkeersmaatregelen en kunnen met de betrokken ambtenaren en de aannemer praten. De 

inloopbijeenkomst duurt van 16.00 uur tot 18.00 uur. 

 

 

Afsluiting Van Blaaderenweg 

 

BERGEN - De Van Blaaderenweg tussen Leek en Ilp is deze week tot en met 2 juni 

afgesloten voor doorgaand verkeer richting de N9 en vanaf de N9. Dat meldt een 

woordvoerder van de gemeente Bergen. Doorgaand verkeer dient via de Bergerweg te rijden. 

Verkeer van Den Helder naar Bergen moet de afslag Bergerweg nemen in plaats van de afslag 

Kogendijk. 

 

Herdenking Kamp Schoorl 

SCHOORL - De jaarlijks terugkerende herdenking van voormalig Kamp School staat 

maandag 12 juni op het programma. De herdenking wordt gehouden bij het gedenkteken bij 

bezoekerscentrum Het Zandspoor in Schoorl en duurt van 14.00 uur tot 15.00 uur. De 

aanwezigen krijgen na afloop in dorpscentrum De Blinkerd aan de Heereweg 150 in het dorp 



een kopje koffie. 

 

 

Commissie Ruimte en Beheer wil kiosken op Boulevard 

 

EGMOND AAN ZEE - De commissie Ruimte en Beheer van de gemeente Bergen wil het 

bestemmingsplan Boulevard in Egmond aan Zee herzien zodat daar de bouw van twee 

semipermanente kiosken mogelijk wordt. "Ik verwacht dat de kiosken er volgend najaar 

kunnen komen", aldus wethouder Jan Stam. 

 

De eventuele bouw van de kiosken is al lange tijd actueel. De Egmonders W. Visser en H. 

Sougir hebben al in 2002 hun bouwaanvragen ingediend. Vrijstelling van het 

bestemmingsplan was nodig via artikel 19 lid 1 WRO, omdat de gewenste locatie - het 

duingebied en de zeewering - versterking en bescherming behoeven.  

 

Bergen verleende de twee aanvragers op 3 februari 2006 een bouwvergunning die de rechter 

vervolgens heeft geschorst. De redenen: bouwen in dit stukje duingebied is onvoldoende 

onderbouwd en schiet tekort. Bovendien was het voorbereidingsbesluit niet goed 

geformuleerd, zo meende de rechter. 

 

De herziening van het bestemmingsplan Boulevard wordt daarom nu voorbereid. Stam: "De 

rechter keek puur formeel naar de zaak. Met de flora en faunawetgeving zit het wel goed; 

daarmee is hij akkoord gegaan." Duidelijk is dat de commissie Ruimte en Beheer ja zegt tegen 

de bouw. Stam: "Dat doen we, omdat dit eerder zo is besloten. Alleen GroenLinks en Bobbes 

stemmen tegen." Sougir en Visser mogen hun kiosken plaatsen, nadat de bouwvergunning 

(opnieuw) ter visie is gelegd - dus na de bezwaarperiode. Die eindigt volgens de wethouder 

komend najaar. 

 

 

Nieuw college wil sober financieel beleid 

 

BERGEN - De belangrijkste speerpunten uit het hoofdlijnenprogramma van het nieuwe 

college van Bergen zijn een sober maar doelmatig financieel beleid, zorg dicht bij de 

aanvragers, wijkgericht werken in alle wijken en inzetten op armoedebestrijding. Het college 

wil over vier jaar op deze punten worden afgerekend. 

Gemeentebelangen BES, PvdA, CDA en de VVD vormen het nieuwe college. De 

wethouderskandidaten zijn Elfriede Assuschkewitsch (VVD), Jan Stam (PvdA), Else Trap 

(Gemeentebelangen) en Jan Mesu namens het CDA. 

 

 

Presentatie Wijkplan Bergen aan Zee 

 

BERGEN AAN ZEE - De Dorpsraad Bergen aan Zee en de gemeente Bergen presenteren 

vrijdag 24 maart in Hotel Meijer in Bergen aan Zee het wijkplan Bergen aan Zee. Dit gebeurt 

van 20.00 uur tot 24.00 uur. 

 

 

Betaald parkeren per 1 januari 



 

BERGEN/ SCHOORL - Het betaald parkeerseizoen in Bergen en Schoorl start op 1 

januari. De gemeente Bergen meldt enkele wijzigingen. 

 

Het betaald parkeergebied wordt in Bergen uitgebreid met zone E. Vergunninghouders 

kunnen hier parkeren. Mensen zonder vergunning kunnen in die zone maximaal één uur gratis 

parkeren, met gebruik van een blauwe parkeerschijf. Bewoners van Bergen die in 2005 een 

gratis parkeervergunning op kenteken hadden, krijgen half december een nieuwe vergunning 

toegezonden. Hierop staat ook de zone E vermeld.  

 

De bewoners van het uitbreidingsgebied hebben inmiddels een brief en aanvraagformulier 

ontvangen om voor 1 januari 2006 hun parkeervergunningen aan te kunnen vragen, zo meldt 

een gemeentewoordvoerder. De tarieven voor de vergunningen zijn gelijk gebleven. 

 

 

Praten over herinrichting 't Oude Hof 

 

BERGEN - De gemeente Bergen verzorgt woensdag 21 december in de Zwarte Schuur in 't 

Oude Hof in Bergen een inloopbijeenkomst over de toekomst van het landgoed. Gesproken 

wordt over een globaal opgesteld inrichtingsplan, gericht op 't Oude Hof, Maesdammerhof en 

Meerwegbos. Dit plan kwam tot stand na overleg met bijvoorbeeld vergunningverleners en 

subsidieverstrekkers.  

 

Het ontwerp ligt vanaf 22 december ter inzage in het gemeentehuis en in 

de bibliotheken. Reageren kan tot 3 februari. Doel is dat Bergen zich in april een mening 

vormt over het plan. 't Oude hof is rijksmonument, vanwege haar cultuurhistorische, 

landschappelijke en ecologische waarde. 

 

 

Binnenkort: zandsuppleties Bergen/ Egmond 

 

EGMOND/ BERGEN - Rijkswaterstaat start deze week met de voorbereidingen van 

zandsuppleties voor de kust van Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Bij Bergen tussen 

strandpaal 32,25 en strandpaal 33,75 wordt de komende tijd 300.000 m3 zand gestort, 

bij Egmond 500.000 m3 tussen strandpaal 37,00 en strandpaal 39,25. 

 

Rijkswaterstaat gaat dit jaar langs de Noord-Hollandse kust vijf suppleties uitvoeren, namelijk 

op Texel, bij Bergen (2x), Egmond en Heemskerk-Castricum. Rijkswaterstaat start allereerst 

met de strandsuppleties in Bergen, Egmond en Heemskerk-Castricum. Vooroeversuppleties - 

dus ín zee - vinden later in het jaar plaats. 

 

Als de weersomstandigheden goed zijn, kan deze week het eerste zand op het strand van 

Bergen worden gespoten, zo meldt een woordvoerder van de gemeente Bergen. "Het zijn 

kortdurende suppleties. De verwachting is dat deze suppleties eind juni gereed zijn. 

"De voorbereidende werkzaamheden beginnen deze week bij Egmond, zoals het leggen van 

een zinkerleiding. Een zinkerleiding is een 'stalen pijp' waarmee het zand vanuit een 

sleephopperzuiger op het strand wordt gespoten. Het zand wordt ongeveer tien kilometer uit 

de kust door sleephopperzuigers van de bodem gehaald. De werkzaamheden zijn afhankelijk 

van het weer. Het koppelen van de sleephopperzuiger aan de zinkerleiding kan bijvoorbeeld 

niet plaatsvinden bij een te sterke deining. Tijdens de werkzaamheden is het strand plaatselijk 



afgesloten voor het publiek, vanwege drijfzand. 

 

 

'Wel alcohol op Klimduin' 

 

SCHOORL - De politieke fracties willen niet dat Bergen een algeheel alcoholverbod op 

het Klimduin afdwingt, omdat handhaving van de regel niet gegarandeerd zou zijn. Zo 

bleek onlangs tijdens de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken. 

 

Het meenemen van alcohol op het duin, gekocht in de plaatselijke horeca, was al verboden. 

De volgende stap zou zijn het verbieden van alcohol dat mensen bijvoorbeeld van thuis 

meenemen of in de supermarkt kopen. Het college van B en W wil deze regels graag via een 

aanpassing van de algemeen plaatselijke verordening (APV) realiseren. Maar dit idee haalde 

het niet tijdens de vergadering omdat handhaving in de praktijk lastig zou zijn.  

 

Jan Blok (GroenLinks) pleit voor lagere bierprijzen in de horeca, zodat jongeren niet zelf bier 

meenemen. Het CDA is voorstander van een organisatie die toezicht moet houden op 

het alcohol- en drugsgebruik. Burgemeester Paul de Winter gaat het collegevoorstel overigens 

wel 'in de groep gooien' tijdens de gemeenteraadsvergadering, eind deze maand. 

 

 

Actiecomité Bergen Centrum wil 'beperkte' horecatijden 

 

BERGEN - Het Actiecomité Bergen Centrum wil niet dat de gemeente Bergen de 

sluitingstijden van de horeca verruimt tot 03.00 uur, zoals de horeca dat graag wil. De groep 

heeft daarom onlangs een petitie aangeboden met 138 handtekeningen van bezorgde burgers. 

Zij zeggen last te hebben van harde muziek, vooral van live optredens. Ze storen zich 

eveneens aan schreeuwende en vechtende mensen op straat, vernielingen en het heen en weer 

rijden van scooters. 

 

 

Dag van de Leerplicht 

 

BERGEN/ EGMOND/ SCHOORL - Wethouder Else Trap, een leerplichtambtenaar en 

een jeugdcoördinator van de politie bezoeken dinsdag 19 april een aantal scholen. Dat 

gebeurt tijdens de landelijke Dag van de Leerplicht. 

 

Meer dan 140 gemeenten in Nederland brengen via activiteiten de leerplicht breed onder de 

aandacht van scholen, ouders en leerlingen. Dit is nodig, omdat schoolverzuim leidt tot grote 

maatschappelijke problemen. De landelijke Dag van de Leerplicht krijgt dit keer een extra 

feestelijk tintje, omdat het 'Leerplichtmodel Handhaven op Niveau' beschikbaar wordt gesteld. 

 

Gemeenten krijgen hiermee een handreiking om de aanpak van de leerplicht te verbeteren. 

Vragen komen aan de orde zoals: welke beleidskeuzes kan de gemeente maken en wat zijn de 

consequenties daarvan? Kiest de gemeente voor preventie of repressie? Wie werken samen en 

wie heeft de regie? Het model is samengesteld voor en door gemeenten in samenwerking met 

het Rijk vanuit het project Handhaven op Niveau. Wat gebeurt er in Bergen? Aan de jeugd 

worden flyers uitgereikt. Voor het basisonderwijs wordt een bel- of mailactie op touw gezet. 

 

 



ISV-pot voor leefbare gemeente 

 

BERGEN - De gemeente Bergen kreeg van de overheid de status van 'programmagemeente' 

met daaraan gekoppeld een pot met geld: het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

(ISV). Dit budget moet de gemeente gebruiken voor projecten die de leefbaarheid in de 

gemeente veraangenamen. Dat resulteerde in het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van de 

gemeente voor de periode 2005-2009. 

 

Het ISV is een brede doeluitkering op het gebied van wonen, ruimte, milieu, culturele 

kwaliteit en groen in de gemeente. Het is bestemd voor fysieke ingrepen in de woon- en 

leefomgeving, maar die moeten dan tevens een gunstig effect hebben op andere terreinen 

zoals het sociale klimaat, de veiligheid en de plaatselijke economie.  

 

Zoals de herinrichting van het Kerkplein in Egmond-Binnen. Daar wordt het huidige 

parkeerplein heringericht tot een voor autoverkeer onaantrekkelijk stadserf met de functie van 

een echt dorpsplein waar lokale evenementen (muziek, jeu-de-boules, rommelmarkt en 

dergelijke) kunnen plaatsvinden. 

 

Veiligheid en sport 

De gemeente Bergen heeft gekozen voor een wijkgerichte aanpak van de leefbaarheid waarbij 

plaatselijke bewoners en belangstellenden heel nauw worden betrokken. Veel projecten die 

voor de komende jaren op de lijst staan, zijn dan ook geïnitieerd vanuit de samenleving. Zoals 

het opwaarderen van het beschermde dorpsgezicht Meerwijk in Bergen door het terugbrengen 

van de authentieke inrichting van de openbare ruimte, de veiligheidsbevorderende 

maatregelen uit het wijkplan Aagtdorp (openbare verlichting, bebording), de sportstimulering 

van jeugd en jeugdhulpverlening. Het is maar een greep uit de projectenlijst waaraan het ISV 

een bijdrage levert. 

 

Op het moment dat het ISV bijspringt in de financiering van de leefbaarheidsprojecten 

worden ook derden (woningcorporaties, private partijen enz.) gestimuleerd een bijdrage te 

leveren. Voor de renovatie van de Damlandsmolen bijvoorbeeld (kosten hondervijftigduizend 

euro) is de gemeentelijke bijdrage vijftigduizend euro. Het ISV legt negentigduizend euro bij 

en de resterende tienduizend komt voor rekening van derden. 

 

 

Gemeentewerven blijven voorlopig brenglocaties 

 

BERGEN/ EGMOND/ SCHOORL - De gemeentewerven in Schoorl en Egmond aan Zee 

blijven voorlopig open als brenglocatie van grofvuil. Dat meldt wethouder Gerit Valk. 

 

De commissie Ruimte en Beheer sprak gisteravond over dit onderwerp. Haar mening kunnen 

wij - in verband met het uitkomen van deze krant - nog niet geven. Wel de voorgeschiedenis 

en de wens van B&W.Het college van B&W wil één centrale werf creëren, op een locatie aan 

de rand van de gemeente. De grond waarop de werven van Egmond en Schoorl zijn gevestigd 

worden dan verkocht, wellicht bedoeld voor woningbouw. 

 

Aanvankelijk zou - tot die tijd - de werf op de hoek Kerkedijk/ Molenweidtje in Bergen 

moeten fungeren als brenglocatie van spullen die inwoners graag kwijt willen. De 

brengfunctie op de andere twee werven zou in dat geval verdwijnen. Dit is een 

kostenbesparende en efficiënte maatregel. 



 

Update 

Het college ziet nu af van de update van de Bergense werf. Want voor het krijgen van een 

nieuwe milieuvergunning zijn extra maatregelen nodig; vanwege aangescherpte milieueisen. 

 

De werf behoeft een betere geluidswering, een vloeistofdichte vloer en een hypermoderne 

riool/ regenwaterafvoer. Dat kost niet de eerder geraamde 185.000 euro, maar nog eens 

130.000 euro extra. Dit geldbedrag is volgens het college van B&W teveel van het goede. 

Valk: "Het is tenslotte een tijdelijke werf." Bovendien zou Bergen de vergunning pas na 

anderhalf jaar kunnen krijgen. 

 

Een centrale werf op een nieuwe plek moet minstens 1100 vierkante meter groot zijn en goed 

bereikbaar voor iedereen. Het college wil begin volgend jaar de nieuwe gemeentewerf 

openen. Valk heeft enkele centraal gelegen locaties in zijn achterhoofd, maar hij wil ze nog 

niet noemen. "We zijn nog in gesprek hierover met de provincie." 

 

 

Wwiz-loket centraal ondersteuningspunt 

 

BERGEN - Burgers en professionals krijgen de komende jaren te maken met 

ingrijpende veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en 

een nieuwe wet voor de maatschappelijke ondersteuning, de voorgenomen Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

 

Wethouder Else Trap: "De gemeente Bergen is hiermee al lange tijd bezig en heeft de 

veranderingen ondergebracht in wat wij het wwiz-loket noemen. Een voorziening die het de 

burgers stukken makkelijker maakt". 

 

Wwiz staat 'wonen, welzijn, inkomensondersteuning en zorg', onderwerpen waarvoor de 

burger nu op het gemeentehuis moet aankloppen bij verschillende loketten. "En dat is voor de 

meeste burgers te gecompliceerd", legt Trap uit. "Wij willen komen tot één centraal loket 

binnen het gemeentehuis waar alles op dit gebied geregeld kan worden, zoals een rollator, 

bijstand en aangepast wonen. Daarnaast willen we verspreid op meerdere plaatsen 

ondersteuning- en informatiepunten creëren, bijvoorbeeld in de bibliotheken, die door 

vrijwilligers worden bemand. Een centraal loket betekent bovendien dat er geld overblijft dat 

weer geïnvesteerd wordt in de wwiz." 

 

Overwogen wordt om over de locatie van de ondersteunings- en informatiepunten medio 

februari een hoorzitting te houden. 


