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Bijna 300 kunstenaars doen mee aan 
Kunst10daagse 2021

Meer dan 100 betrokken inwoners, 
ambtenaren, raadsleden en experts 
hebben ons het afgelopen jaar gewel-
dig geholpen bij de ontwikkeling van 
het participatiebeleid. De vele gesprek-
ken in wijkgebouwen, kerken, cafés, bij 
wandelingen en online hebben ons veel 
geleerd. Het participatieteam heeft de 
afgelopen maanden vooral geluisterd 
naar de verschillende perspectieven die 
er zijn op participatie. Participatie die in 
het verleden goed en ook niet goed is 
verlopen. Tijdens al deze gesprekken 
hebben we geleerd dat goede participatie 
een stap voor stap proces is. Een aan-
pak die veelal begint vanuit inspiratie en 
creatie en eindigt met een evaluatie. Het 
beleid ondersteunt verschillende soorten 
participatie, zoals inwonersinitiatieven, 
overheidsinitiatieven en initiatieven van 
externe partijen. Zowel online als offline 
kunnen mensen en partijen zich laten 
informeren welke mogelijkheden er zijn 
om te komen tot realisatie. 
Het participatiebeleid is op Bergense 
leest geschoeid. Dat is gedaan door onze 
inwoners te vragen wat zij belangrijk 
vinden. Er is ons veel aangedragen uit de 
dorpen, suggesties zoals: ‘Wij willen van 
te voren weten wat er van ons verwacht 
wordt en wat er gedaan wordt met onze 
inbreng’ of ‘alle partijen zijn aanspreek-
baar voor elkaar tijdens een participatie-
proces’. Dit soort uitspraken hebben we 
omgezet naar kernwaarden en regels. 
Deze regels staan te lezen in de par-
ticipatieverordening. Regels die voor 
iedereen gelden. Dit alles valt of staat bij 
een goede uitvoering. Dit doen we samen 
met inwoners en belanghebbenden. Uit-
eindelijk willen we vanuit deze aanpak het 
vertrouwen naar elkaar toe versterken. De 
basis voor een duurzame samenwerking. 
Laten we er iets moois van maken. Wij 
hebben er zin in! Op pagina 4 in deze 
Gemeentekrant leest u meer over het 
onderwerp Participatie; hoe u mee kunt 
doen en welke participatietrajecten er 
op dit moment lopen in de verschillende 
kernen. Ik nodig u van harte uit om mee 
te doen. Mail gerust naar:  
participatie@bergen-nh.nl. 
 
Arend Jan van den Beld
Wethouder (o.a. inwonersparticipatie en 
dierenwelzijn)

De wandelende wethouder

Het Bergense 
participatiebeleidGoed nieuws! De Kunst10daagse gaat 

door dit jaar. Het evenement is van 22 
tot en met 31 oktober 2021. De ver-
schillende locaties zijn open van 11 uur 
tot 17.00 uur. 

Het was nog even spannend of de 
28e editie van dit evenement door de 
coronapandemie wél door zou kunnen 
gaan, maar nu de pandemie beter onder 
controle lijkt te zijn, durven bestuur, vrij-
willigers en de gemeente Bergen het aan 
om het evenement te organiseren in het 
kunstenaarsdorp Bergen en Bergen aan 
Zee.

 CATALOGUS

Er zijn dit jaar een recordaantal deelne-
mers, bijna 300 kunstenaars. Alle infor-
matie over de K10D staat in de Kunst- & 
Museumkrant, waarin een catalogus is 
opgenomen. In de Flessenpost KUNST-
-special is de K10D locatiekaart en het 
kunstenaarsoverzicht ook opgenomen.
De Kunst10daagse vindt wel plaats in 
afgeslankte vorm. Dat betekent: wel 
exposities van kunst bij galeries, huizen, 
tuinen, schuren, stallen, winkels, kerken 
en horeca, maar geen grote opening of 
afsluiting en geen optredens van muzi-
kanten. Ook rijden er geen hop on/hop off 
busjes.

 PARKEERLOCATIES

Parkeren kan op de volgende locaties:
- Europahal, Molenweidtje 3,
-  Matthieu Wiegman RK Basisschool, 

Zakedijkje 38

-  Parkeerterrein complex "De Kiefthoek", 
Groeneweg 5

-  Parkeerterrein bij ’t Oude Hof, Eeuwige-
laan 1

- Parkeren Het Plein, Bergen (centrum)
- parkeren Binnenhof (centrum) 

 CORONAMAATREGELEN

In de horeca gelden de coronamaatre-
gelen. Om toegang te krijgen heeft u een 

corona toegangsbewijs nodig. Verder, 
houdt u aan de basisregels voor iedereen 
• Was vaak en goed uw handen.
•  Geef elkaar de ruimte; 1,5 meter blijft 

een veilige afstand.
•  Blijf thuis bij klachten en laat u direct 

testen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.

Meer informatie: www.dekunst10daagse.nl.

De voorzitter van het bestuur van de K10D laat de catalogus zien aan burgemeester 
Lars Voskuil (rechts)

'Groene Straten Gezocht'
De gemeente Bergen is op zoek naar 
groene straten! Heeft u zelf of met uw 
buren de straat vergroend en bent u 
trots op het resultaat? Doe dan mee 
aan 'Groene Straten Gezocht'.

Hittestress, wateroverlast en watertekort. 
Het zijn allemaal gevolgen van het ver-
anderend klimaat. Om deze gevolgen te 
temperen starten steeds meer inwoners 
met het vergroenen van de straat met bij-
voorbeeld geveltuintjes, planten in plaats 
van tegels, het plaatsen van regentonnen 
of zelfs groene wateropvang in het mid-
den van de straat. Deze mooie initiatieven 
wil de gemeente in het zonnetje zetten.  

 TROTS OP UW GROENE STRAAT? DOE 

MEE!

Iedereen kan eenvoudig meedoen. Stuur 
vòòr 22 oktober een foto van uw straat in 
met een omschrijving wat u in de straat 
heeft gedaan naar mailadres: info@watzr.nl. 

De winnende straat wordt tijdelijk omge-
doopt tot WatZr-straat. U ontvangt een 
vrolijke straatvlag en maakt u kans op een 
leuke prijs. Hiermee laat u zien dat u heeft 
geWatZrd. Ge-wat?

Met WatZr wordt een kleine actie op of 

rond het huis bedoeld zoals vergroening 
van de tuin, waterdoorlatende straten, 
wateropvang met regentonnen en het 
plaatsen geveltuintjes. Zo helpt u mee 
om de omgeving koeler te maken, kan 
overtollig water sneller weg en houden we 
ook water langer vast als dat nodig is. De 
uitreiking vindt plaats tijdens de Natio-
nale Klimaatweek die van donderdag 28 
oktober tot en met vrijdag 5 november 
plaatsvindt. 

 WATZR CAMPAGNE

Deze actie is onderdeel van de WatZr-
-campagne, een initiatief van 28 gemeen-
ten in Noord-Holland boven het Noord-
zeekanaal, PWN en HHNK. Gezamenlijk 
voeren zij de meerjarige WatZr-campagne 
die inwoners uitnodigt om mee te doen 
aan het verminderen van de gevolgen van 
klimaatverandering. Wilt u weten wat u 
kan watZr-en? Ga dan naar de website 
www.watzr.nl of volg ons via social media.
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Splitsen van woningen
De gemeente Bergen wil het splitsen 
van woningen stimuleren om zo meer 
betaalbare woningen voor senioren en 
starters te realiseren. De huizen hier 
zijn soms zo groot dat het eenvoudig is 
twee woningen hiervan te maken.

 WAT IS WONINGSPLITSING? 

Bij woningsplitsing is er sprake van een 
tweede woning die volledig zelfstandig 
en permanent wordt bewoond door een 
afzonderlijk huishouden en een ander 
huishouden binnen de reeds bestaande 
woning. Dit is anders dan inwoning of 
kamerverhuur, waarbij verblijfsruimten 
gemeenschappelijk worden gebruikt. Ook 
mantelzorg valt niet onder woningsplit-
sing. Hiervoor is indicatie nodig van een 
zorgspecialist en moet sprake zijn van 
een tijdelijke situatie waarin de mantelzorg 
wordt verleend. 
 NADELEN WONINGSPLITSING

Niet alle woningen komen in aanmer-
king voor splitsing. Woningsplitsing heeft 
namelijk een aantal nadelen:
-  Het woonklimaat kan onder druk komen 

te staan doordat meerdere huishoudens 
aanwezig zijn (meer geluidsoverlast, 
drukte, etc)

-  Een hogere parkeerdruk en meer ver-
keersbewegingen

-  Mogelijke aantasting van het steden-
bouwkundig straatbeeld

-  Beperking van de privacy

 VOORWAARDEN WONINGSPLITSING

-  Het dient te gaan om een woonbestem-
ming (geen bedrijfswoning)

-  Het dient te gaan om vrijstaande wonin-
gen óf appartementen (dus geen rijtjes-
huizen of twee-onder-een-kapwoningen)

-  Het dient te gaan om splitsing van het 
hoofdgebouw (dus geen bewoning in 
bijgebouwen)

Voor een volledig overzicht van de split-
singsvoorwaarden en toelichting op het 
beleid, zie het Splitsingsbeleid van de 
gemeente Bergen 
 
 HOE DIEN IK EEN AANVRAAG IN?

U kunt een (concept)aanvraag omge-

vingsvergunning indienen bij de 
gemeente. Op de pagina: https://www.
bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/
omgevingsvergunning/ staat meer infor-
matie hierover.

Omdat de gemeente de splitsing van 
woningen wil stimuleren zijn er geen leges 
verbonden aan de splitsingsvergunning.

Met het oog op de gemeenteraadsver-
kiezingen op 16 maart 2022 organiseert 
de gemeente Bergen op 27 oktober 
van 19.30 tot 21.00 uur een informa-
tiebijeenkomst voor politieke partijen. 
Onderwerpen als het kiesrecht, de 
registratie van partijen, de deadlines 
rond de verkiezingsprocedure, de kan-
didaatstelling, de lijstnummering, de 
zetelverdeling en de benoeming van 
kandidaten komen daarbij aanbod. Alle 
deelnemers ontvangen vooraf een bro-
chure met informatie over de te volgen 
verkiezingsprocedure.
Burgemeester Lars Voskuil bespreekt 
daarnaast het belang van integriteit en 
weerbaarheid van kandidaat-raadsle-
den en de mogelijkheden om dit vooraf 
te toetsen. Hiervoor zijn handreikingen 
en instrumenten beschikbaar, die de 
partijbesturen kunnen inzetten bij de 
selectie van kandidaten.
Tenslotte geeft raadsgriffier Ralph de 
Vries een toelichting op de voorge-
nomen acties en activiteiten om de 
aandacht voor en de opkomst bij deze 
verkiezingen te stimuleren. 

De bijeenkomst is speciaal bedoeld 
voor bestuursleden, die verantwoorde-
lijk zijn/worden voor de verkiezingspro-
cedures binnen hun partij. Aanmelden 
kan tot 22 oktober onder vermelding 
van “informatie verkiezingen 2022” bij 
de raadsgriffier in Bergen: r.devries@
bergen-nh.nl. Na aanmelding ontvan-
gen de deelnemers een uitnodiging 
met agenda en achterliggende stukken. 
Voor meer informatie kan tijdens kan-
tooruren contact worden opgenomen 
met Ralph de Vries via telefoonnummer 
072-888 00 00.

Oproep politieke partijen 
gemeenteraads-
verkiezingen 2022

Alle officiële publicaties online
Sinds 1 juli kunt u al onze officiële 
publicaties online lezen, op de web-
site www.officielebekendmakingen.
nl. Via de overkoepelende site www.
overheid.nl kunt u daar makkelijk zelf 
in zoeken. U kunt er zelfs een abon-
nement instellen om automatisch 
meldingen te krijgen van bekendma-
kingen in uw buurt. 

 LANDELIJKE PLICHT

Onze gemeente is, net als alle andere 

gemeenten in ons land, sinds 1 juli ver-
plicht om alle officiële publicaties online 
te doen op www.officielebekendmakin-
gen.nl. Onze gemeente heeft daar een 
eigen gemeente(tab)blad, met daarin 
onze lokale bekendmakingen. Daar leest 
u bijvoorbeeld welke aanvragen voor 
een omgevingsvergunning we hebben 
ontvangen. Of voor welke activiteiten 
toestemming is gegeven (dus ‘verleende 
vergunningen’), een verkeersbesluit of 
een verordening. 

 ALTIJD EEN ACTUEEL OVERZICHT

Via de overkoepelende site www.over-
heid.nl kunt u eenvoudig een actu-
eel overzicht krijgen van onze lokale 
bekendmakingen. U kiest dan voor de 
button ‘berichten uit de buurt’ en daarna 
de keuze ‘wat speelt er in de buurt’. 
U kunt ook een overzicht krijgen van 
meldingen uit een andere gemeente, als 
u dat wilt. U vult dan in het zoekvak de 
postcode in die daarbij hoort. 

 AUTOMATISCH OP DE HOOGTE 

U kunt zich ook abonneren op nieuwe 
bekendmakingen. Dan krijgt u automa-
tisch een melding van besluiten die uw 
buurt raken. Dit heet de Attenderings-
service. U kunt zich hiervoor inschrijven 
via www.overheid.nl; kies de button 
‘berichten uit de buurt’ en dan ‘altijd op 
de hoogte’. Komt u er niet uit? dan kunt 
u ons bellen op ons algemene telefoon-
nummer. 
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Bovenweg 6 in Schoorl het bouwen van 16 woningen en het aanleggen 

van een weg,  datum ontvangst 5 oktober 2021 
(WABO2101923)

Dokter van Peltlaan in Bergen 
(NH)

het bouwen van een glasvezelcentrale, datum  
ontvangst 5 oktober 2021 (WABO2101926)

Gerbrandtslaan 5 in Schoorl het kappen van drie coniferen, datum ontvangst  
4 oktober 2021 (WABO2101920)

Hallstein-Nes 7 in Bergen (NH) het wijzigen van de kozijnen, datum ontvangst  
4 oktober 2021 (WABO2101916)

Heereweg 96 in Schoorl het kappen van een eik, datum ontvangst  
1 oktober 2021 (WABO2101912)

Prinsesselaan 5B in Bergen 
(NH)

het vergroten van de recreatiewoning, datum  
ontvangst 30 september 2021 (WABO2101905)

Stroomerlaan 23 in Bergen 
(NH)

het vergroten van de berging en wijzigen van 
de gevels, datum ontvangst 4 oktober 2021 
(WABO2101922)

Voorstraat 100 in Egmond aan 
Zee

het wijzigen van de achtergevel en het bouwen van 
een veranda op het dakterras, datum ontvangst  
29 september 2021 (WABO2101899)

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

Verleend
Adres Omschrijving
Gravenstraat 4 in Egmond Aan 
Zee

vervangen kap en wijzigen gevel, verzenddatum 5 
oktober 2021 (WABO2101229)

Heereweg 29 in Schoorl het kappen van een beuk, verzenddatum 5 oktober 
2021 (WABO2101701)

Nesdijk 20 in Bergen (NH) het kappen van een els en een es, verzenddatum 5 
oktober 2021 (WABO2101668)

Voert 4 in Bergen (NH), het vergroten van de woning, verzenddatum 29 
september 2021 (WABO2101344)

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

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Adres Omschrijving
Prinsesselaan 20 in Bergen 
(NH)

het wijzigen van de gevelreclame, verzenddatum 
10 september 2021 (WABO2101534)

Heereweg 78 ZA in Schoorl het slopen van het zomerhuis, verzenddatum 27 
augustus 2021 (WABO2101677)

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

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Adres Omschrijving
Egmondermeer 12 in Egmond 
aan den Hoef

het bouwen van een bedrijfsruimte en schuur t.b.v. 
dagbesteding (zorg-) boerderij (WABO2001317)

Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 18 oktober 2021  zes 
weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 18 oktober 2021 
een  beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR 
Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De omgevingsver-
gunning is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Evenementen en overig vergunningen
Adres Omschrijving
Heereweg 150 in Schoorl, Verleende alcoholvergunning en een vrijstelling van 

de exploitatievergunning voor De Blinkerd Schoorl 
verzenddatum 4 oktober 2021 (HORECA210010)

Heereweg 275 te Groet Verleende alcoholvergunning, een vrijstelling van 
de exploitatievergunning en een terrasvergunning 
voor Eetcafé Mereboer verzenddatum 6 oktober 
2021 (HORECA210103)

Paardenmarkt 30 in Schoorl Verleende vrijstelling van de exploitatievergunning 
voor De Kleine IJsbeer verzenddatum 4 oktober 
2021 (HORECA210031)
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Op grond van artikel 5:124a van de Algemene plaatselijke verordening van de 
gemeente Bergen (NH) zal op 19 oktober 2021 te Bergen (NH) aan de Breelaan ter 
hoogte van huisnummer 8 worden verwijderd: een herenfiets, merk Gazelle. Wij wij-
zen erop dat de kosten voor het verwijderen ten laste van de eigenaar komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Handhaving via 072 888 00 00 
met zaaknummer Fixi 1061958.

Op grond van artikel 5:12 4b van de Algemene plaatselijke verordening van de 
gemeente Bergen (NH) zal op 29 oktober 2021 te Bergen (NH), op het plein ach-
ter Wijzend en Wetering, worden verwijderd: een scooter, merk Piaggio, kenteken 
F0985B. Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen ten laste van de eigenaar 
komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Handhaving via 072 888 00 00 
met FIXI 1048314 zaaknummer 30921 1400 37333.

Met het bestemmingsplan wordt de bedrijfsbestemming op het perceel Heereweg 163 
in Schoorl omgezet in een woonbestemming op het perceel Heereweg 163. Hier-
door wordt reeds verleende vergunning voor woningen in het pand vastgelegd in een 
bestemmingsplan.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officie-
lebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 18 oktober 2021 tot en met 
29 november 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode 
kunt u een zienswijze indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
de gemeente Bergen (NH), tel. 072 – 888 0000 of via e-mail: info@bergen-nh.nl. 

Het bestemmingsplan Zeeweg en de verleende omgevingsvergunning voorzien in de 
bouw van 11 woningen en een uitrit op het perceel Zeeweg 31 in Bergen aan Zee. 

Ter inzage
Het vastgesteld bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op offi-
cielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 18 oktober tot en met 29 
november 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis (op afspraak) en kunt u het 
plan vinden op onze website.

Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Dit 
kan alleen als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp. Na de inzageter-
mijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw 
beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Plannen en Projecten via 
telefoonnummer 072 – 888 0000.

Verwijderen herenfiets 

Verwijderen scooter 

Ontwerp bestemmingsplan Heereweg 163

Vastgesteld bestemmingsplan (gewijzigd) en omgevingsvergunning Zeeweg 31 (Monsmarem)

Duingebied van Schoorl en 
Bergen aan Zee

Verleende evenementenvergunning Wandel-
4daagse Schoorl 2021 van maandag 18 oktober 
tot en met donderdag 21 oktober 2021 verzendda-
tum 5 oktober 2021 (APV2100498)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Inwonerpanel: adviesrol bij actuele thema’s

De gemeenteraad heeft in juni het 
Participatiebeleid en de -verordening 
vastgesteld. Met een verordening 
geven we aan welke spelregels we 
hanteren voor participatie, en binnen 
welke kaders participatie kan plaats-
vinden. Deze verordening vervangt 
de vorige inspraakverordening in de 
gemeente Bergen NH, die dateerde 
van 2006. Met de nieuwe participa-
tieverordening geven we invulling aan 
betrokkenheid van inwoners bij over-
heidsinitiatieven en vice versa. We 
nemen met de participatieverordening 
ook een voorschot op nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van democra-
tie en bestuurlijke vernieuwing. Zo is 
het Uitdaagrecht opgenomen in de 
verordening en zijn de artikelen opge-
steld in de geest van de Omgevings-
wet, die naar verwachting op 1 juli 
2022 wordt ingevoerd. Het beleid en 
de verordening staat op www.ikdenk-
meeoverbergen-nh.nl.

Er zijn verschillende instrumen-
ten om het participatiebeleid goed 
uit te voeren. Het participatieteam 
heeft het één en ander in de pijplijn.

De afgelopen periode is er een parti-
cipatiedesk opgesteld voor alle mede-
werkers van de gemeente die een 
participatietraject willen starten. Het is 
een verplichting om advies en richtlij-
nen in te winnen bij deze desk. Deze 
aanpak wordt doorontwikkeld voor 
inwoners en andere initiatiefnemers. 
Dat betekent dat iedereen die aan de 
slag wil met participatie ondersteund 
wordt vanuit de gemeente. Daarbij 
wordt allereerst verwezen naar de 
website. Als dat onvoldoende houvast 
biedt dan is er ook ondersteuning 
vanuit het team. Dit is gepland voor 
het najaar van 2021. 

Een tweede ontwikkeling zijn de ver-
schillende wijkpanels. Deze panels 
worden opgezet met medewerking 
van de gemeente. Het zijn denk-
tanks die samen de ontwikkeling van 
dorpen of kernen vorm geven. Op 
dit moment is er een wijkpanel voor 
Egmond aan de Hoef in oprichting.

Op de website www.ikdenkmeeover-
bergen.nl wordt alles gepubliceerd 
over participatie in Bergen. Komend 
jaar komt er een app met de naam 
‘MijnBergen’. In deze app krijgt parti-
cipatie een prominente plek. Daarmee 
verwachten wij meer mensen en par-
tijen te betrekken bij participatie.

Participatieverordening

In de pijplijn

Kinderen doen mee: Kinderraad gemeente Bergen
Sinds april 2021 heeft de gemeente 
Bergen een kinderraad: de Kinderraad 
gemeente Bergen. De raad bestaat uit vijf 
kinderen. Kinderburgemeester Thomas 
Meereboer staat aan het hoofd van de 
raad. 
De kinderen denken en praten mee over 
belangrijke onderwerpen in de gemeente 
die kinderen aangaan. Dit kan bijvoor-
beeld gaan over afval, klimaat en veilig-
heid voor kinderen. 

De gemeente maakte al vaker gebruik van 
inwonerpanels. Bijvoorbeeld om te weten 
te komen hoe inwoners denken over 
aardgasvrije wijken, klimaat of afval. Het 
inwonerpanel dat nu wordt gestart is een 
blijvend panel, dat over meerdere thema’s 
en onderwerpen adviseert. Zo kunnen we 
samen gemeentelijke projecten, beleid en 
dienstverlening verbeteren. 

 WIE KUNNEN ER DEELNEMEN AAN HET 

INWONERPANEL?

Iedereen die in de gemeente Bergen 
woont en 16 jaar of ouder is, kan zich 
aanmelden voor deelname aan het panel. 
U kunt zich aanmelden als u een e-mail-

adres en toegang tot internet hebt. Bij 
uw aanmelding kunt u aangeven welke 
expertise u heeft die u wilt inzetten voor 
het panel. Ook kunt u kiezen voor welke 
kern u wilt meedenken. 

 WAT HOUDT DEELNAME IN? 

Als deelnemer ontvangt u een aantal keer 
per jaar via e-mail een uitnodiging om 
mee te denken over een thema of advies 
te geven over een onderwerp. Dat kan zijn 
via een digitale enquête of online meet-
ing, maar het kan ook een bijeenkomst op 
locatie zijn. De vorm is afhankelijk van het 
onderwerp en het doel. Meedoen is altijd 
vrijblijvend. Het participatieloket van de 
gemeente beheert het panel en gebruikt 

de gegevens alleen voor dit doel.  Deel-
name aan het inwonerpanel kan op elk 
moment worden gestart of gestopt.

 WAT DOEN WIJ MET DE UITKOMSTEN?

Hebt u deelgenomen aan een activiteit 
van het panel? Dan ontvangt u na afloop 
altijd een bericht over het vervolg. 

 AANMELDEN EN MEER INFORMATIE

Wilt u meedenken over de thema's die in 
onze gemeente spelen? Meld u dan aan 
via www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Naast 
een aanmeldformulier, vindt u daar de 
voorwaarden die gelden voor deelname 
aan het panel. Bijvoorbeeld: ‘Wat is de rol 
van het panel?’, ‘Hoe gaat de gemeente 
om met mijn gegevens?’ 

Hebt u hierna nog vragen? Neem dan 
contact op met het participatieloket 
van de gemeente via 
participatie@bergen-nh.nl.

De gemeente Bergen start een inwonerpanel. Dit is een groep inwoners die een 
aantal keer per jaar met ons meedenkt over actuele thema’s. Dat kan gaan over 
onderwerpen die spelen in de hele gemeente of voor een specifieke kern. Inwo-
ners die interesse hebben kunnen zich aanmelden voor het panel op  
www.ikdenkmeeoverbergen.nl. 

Op de foto vlnr: wethouder Arend Jan van 
den Beld, James Harris, Thomas Meere-
boer, Emma Wiersema, Sannah ten Brug-
gencate en Jelka Tebbenhoff. 

Meedenkagenda oktober-november 2021
De komende maanden staan de volgende onderwerpen op de agenda: Denk, schrijf en doe mee! Contact? Mail 
naar participatie@bergen-nh.nl

 ERFGOED (HELE GEMEENTE)

Welke beeldbepalende dorpsgezichten en gebouwen willen we 
beschermen? 
Binnenkort online op ikdenkmeeoverbergen.nl: een digitale 
enquête en de mogelijkheid om u aan te melden voor de infor-
matieavond.
 
 DIGITAAL INWONERPANEL (HELE GEMEENTE)

Denkt u graag constructief mee over grote en kleine uitdagin-
gen? Of hebt u expertise of kennis die de gemeente van pas 
kan komen? Dan is het inwonerpanel misschien wel iets voor u. 
Aanmelden en meer informatie op ikdenkmeeoverbergen.nl.

 MILIEUSTRAAT VAN DE TOEKOMST (HELE GEMEENTE)

De milieustraat van de toekomst heet een ‘circulair ambachts-
centrum’: een plek waar hergebruik, recycling en reparatie 
centraal staan. Welke functies ziet u graag terug? Waar zou u 

gebruik van maken? Binnenkort staat de digitale enquête over 
de milieustraat van de toekomst online op ikdenkmeeoverber-
gen.nl. 

 EGMOND BINNEN - KERKPLEIN PLAN VOOR ONTWIKKE-

LING 56 APPARTEMENTEN

25 oktober om 16.30 uur en 20.00 uur: Informatieavond op uit-
nodiging voor direct omwonenden; voor overige geïnteresseer-
den volgt later een informatieavond. 
Meer info: https://www.skabv.nl/projecten.

 EGMOND BINNEN - WONINGBOUW LANDJE VAN DER 

MOLEN / VISWEG

25 oktober informatieavond op uitnodiging voor direct omwo-
nenden; voor overige geïnteresseerden volgt later een informa-
tieavond.
Meer info: https://oomsbouw.nl/projecten. 

GA NAAR HET PARTICIPATIEPLATFORM VAN DE GEMEENTE BERGEN  
WWW.IKDENKMEEOVERBERGEN.NL VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA EN DENK, DOE EN SCHRIJF MEE.


