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CYBERCRIMINELEN MAKEN STEEDS MEER SLACHTOFFERS.
OPLICHTING VAKER VIA JE TELEFOON, TABLET EN PC

Witte kerkje oranje

Vrouw uit Schoorl via Whatsappfraude
voor 10.000 euro opgelicht
Het zit mevrouw Ter Schoor* (75) uit
Schoorl niet mee. Nadat bij een woninginbraak voor meer dan 10.000 euro
uit haar huis wordt ontvreemd, wordt
ze niet lang daarna ook nog eens voor
meer dan 10.000 euro opgelicht via
Whatsapp. Door iemand die zich via
het communicatiemiddel voordoet als
haar dochter.
De cybercriminelen slaan bij mevrouw
Ter Schoor op het juiste moment toe. Op
maandag om 11.00 sturen ze een bericht
uit naam van haar dochter dat haar
telefoon gevallen is, dat ze een tijdelijk
telefoonnummer heeft en haar online bankieren niet meer werkt. “Als ik niet voor 15
uur geld zou overmaken, dan zou ze in de
problemen komen,” herinnert het slachtoffer zich. De moeder probeert haar dochter nog te bellen, maar krijgt een appje
terug ‘dat het geluid het niet meer doet’.
“Veel heb ik er ook niet achter gezocht.
Mijn dochter geeft leiding aan een groot
bedrijf met een miljoenenomzet, dus ik
vond de vraag niet gek.”
Mevrouw Ter Schoor maakt in deelbetalingen uiteindelijk meer dan 11.000 euro
over, totdat ze bij de laatste betaling
argwaan krijgt. De oplichting komt pas
de volgende ochtend aan het licht. Uit
de reacties uit haar omgeving vindt zij
niet bepaald steun, wanneer ze over het
voorval vertelt. Het contact met de bank
is wisselend. “Dankzij mijn voorval is er
in ieder geval een wachtperiode inge-

Werk in uitvoering
In de komende weken zal die in ons
staatbeeld opduiken: de derde afvalbak. In deze nieuwe zwart/oranje
rolcontainers kunnen we ons plastic,
metaal en drankenkartons weggooien.
De zogenoemde PDM-container kunt
u één keer in de drie weken langs de
kant van de weg zetten. Als het goed
is, heeft iedereen in de gemeente een
brief gekregen met details. Er komt
trouwens snel weer een tweede brief
aan. Dit keer van het afvalinzamelaar HVC zelf, met daarin het exacte
moment dat u uw PDM-container
ontvangt.
We zijn ons er van bewust dat niet iedereen plek heeft voor de container. Vooral
in Egmond aan Zee zijn er meerdere
wijken waar die derde bak onmogelijk is.
Daar werken we aan maatoplossingen.
Die inwoners krijgen een apart bericht.

Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

 ERVARINGEN DELEN

steld voor het verhogen van je limiet. Ik
kon in mijn geval nog met een druk op de
knop mijn limiet verhogen van 3.000 naar
10.000 euro. Tegenwoordig gaat daar een
aantal werkdagen overheen.”
 VRIEND IN NOOD

"In 2020 zagen we een vervijfvoudiging
van het aantal aangiften van vriend-in-noodfraude," zegt Wilfred van Mulligen,
specialist Digitalisering & Cybercrime
bij politie-eenheid Noord-Holland. “Op
WhatsApp komt deze vorm van fraude het
meest voor. Criminelen doen zich voor als
een bekende en zeggen dat ze dringend
financiële hulp nodig hebben. Achteraf
blijkt het account van de bekende te zijn
gehackt. Het kan ook zijn dat de oplichter
een vals account of een nieuw telefoonnummer gebruikte. De echte bekende in
kwestie is zich van geen kwaad bewust.
Vraagt een bekende jou via WhatsApp
om geld over te maken? Wees dan alert
en neem eerst telefonisch contact op met
degene die jou om geld vraagt.”

Burgemeester Lars Voskuil van de
gemeente Bergen waardeert het dat
slachtoffers in zijn gemeente hun verhaal
met anderen willen delen: “Cybercrime
komt steeds meer voor. De criminelen
worden steeds gewiekster en hun methodes steeds overtuigender. Het is belangrijk dat we hier allemaal steeds alert op
zijn. De gevolgen voor de slachtoffers
kunnen groot zijn zowel financieel als
emotioneel. Niemand die slachtoffer van
cybercriminelen is geworden hoeft zich
daarvoor te schamen. Ik roep slachtoffers
op hun ervaringen juist te delen, hoe lastig dat soms ook is. Daarmee maakt men
andere mensen bewust van de risico’s.
Daarmee voorkomen we dat meer mensen slachtoffer worden hiervan.”
 DOE JE VERHAAL

Wil je na het lezen van dit artikel ook jouw
ervaring (anoniem) delen om anderen te
behoeden voor de gevolgen van internetcriminaliteit?
Bezoek dan www.hetslachtofferspreekt.nl
voor meer informatie. Je kunt je ervaring
mailen naar info@nh-sv.nl. Wij gaan vertrouwelijk om met je gedeelde informatie.
Onze communicatieadviseur neemt eerst
contact met je op en bekijkt samen met
jou hoe we anderen met jouw verhaal
kunnen behoeden voor cybercriminaliteit.
*De naam van het slachtoffer is gefingeerd
uit privacyoverwegingen

Het Witte Kerkje in Groet staat voor
twee weken in oranje licht. Hiermee
ondersteunt de gemeente de campagne ‘Orange The World’.
De campagne vraagt aandacht voor
geweld tegen vrouwen. De campagne vindt in meer dan 100 landen
plaats. Tijdens de landelijke actiedagen is er extra aandacht voor de
bestrijding van geweld tegen vrouwen
en iedere andere vorm van huiselijk
geweld. Deze actie is bedoeld om
de schaamte, het schuldgevoel en
taboes te doorbreken. Zodat (huiselijk) geweld gemeld wordt. En er
hulp en ondersteuning geboden kan
worden voor slachtoffers, getuigen en
plegers.

 CAMPAGNE “HET SLACHTOFFER
SPREEKT”

Door het delen van slachtofferverhalen wil Noord Holland Samen Veilig
(NHSV) en Slachtofferhulp Nederland
inwoners van Noord-Holland voor
de gevolgen van cybercriminaliteit
waarschuwen. NHSV zoekt via de
website www.hetslachtofferspreekt.
nl slachtoffers van cybercriminaliteit
in de regio die (anoniem) hun verhaal
willen doen.

WETHOUDER ERIK BEKKERING PRAAT BIJ

Hij komt eraan, de nieuwe oranje PDM-bak
Al een paar jaar geleden ben ik zelf
begonnen met het goed scheiden van
afval. Daar schreef ik eerder al een artikel
over. Voor ik hier kwam, woonde ik in
een grote stad. Daar gooide ik al mijn
grijze afvalzakken in containers die in
de grond waren weggestopt. Dat voelde
heel anoniem. Het afval-scheiden in de
gemeente Bergen was een eyeopener
voor mij. Het maakte mij veel bewuster
over mijn gedrag.
In onze gemeente gooien we nog
steeds heel veel in de grijze bak. Jaarlijks gaat dat om 230 kilo per persoon.
Dat restafval wordt verbrand en dat is
duur. Duur voor de gemeente, want we
betalen steeds meer voor elke kilo die in
de verbrandingsoven belandt, maar ook
duur voor onze planeet want dat verbanden van waardevolle grondstoffen is
een enorme belasting voor de aarde. We

Contact
(072) 888 00 00
06 138 551 59 (whatsapp)
info@bergen-nh.nl

hebben maar één aarde en daar moeten
we zuinig op zijn. Die is niet onuitputtelijk. We hebben geen planeet B.
Door afval te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden. Daarvan kunnen nieuwe producten worden
gemaakt. Vandaar de nieuwe rolcontainer. Die maakt onderdeel uit van het
beleidsplan ‘Van afval naar grondstof’
dat dit voorjaar is vastgesteld door de
gemeenteraad.
Als bestuur realiseren we ons dat we
gedrag niet zomaar kunnen veranderen.
Daarom willen we mensen ruim de tijd
geven om te wennen. U mag het plastic en metaal nog steeds wegbrengen,
maar er staat straks een bak die keurig
wordt opgehaald. Over ongeveer twee
jaar komt er een financiële prikkel bij.
Kern is dat de vaste lasten omlaag gaan

Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

en dat u gaat betalen per ‘lediging’, dus
voor elke keer als de grijze bak langs de
weg wordt aangeboden. Het vaste tarief
wordt dan uiteraard verlaagd, of liever
gezegd, gaat minder omhoog. In de
nabije toekomst worden ook de zogenoemde milieuparkjes uitgebreid met
containers voor luiers en kleine elektrische apparaten. Ook komen er papieren textielcontainers.
Tot slot: zoals de natuurfilmer sir David
Attenborough zegt: “We doen dit niet
voor de aarde. We doen dit voor onszelf.
Dat we als mens in staat zijn
om op deze aarde te blijven
wonen. Beter afscheiden is
hierbij een bijdrage die we
allemaal kunnen leveren!”

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl
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Openbare bekendmaking aanduiding registratie politieke groepering

Vergunningen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Bergen (NH) maakt bekend dat; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;
op dinsdag 23 november 2021 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde
politieke groepering te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van
de raad van de gemeente Bergen (NH).

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Adres
Dawson-Nes 11 in Bergen
(NH)
Dr Wiardi Beckmanlaan 95 in
Egmond aan Zee
Groeneweg 32 A in Bergen
(NH)
Herenweg 43 in Bergen (NH)

Omschrijving
het wijzigen van de gevels van de woning, datum
ontvangst 22 november 2021 (WABO2102235)
het vergroten van de woning, datum ontvangst
16 november 2021 (WABO2102191)
het kappen van twee eiken, datum ontvangst
18 november 2021 (WABO2102202)
het kappen van een boom, datum ontvangst
16 november 2021 (WABO2102192)
Molenpad 3 in Groet
het splitsen van de woning, datum ontvangst
22 november 2021 (WABO2102234)
Omloop 21 in Schoorl
het bouwen van een woning, plaatsen van PV-panelen en aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 18 november 2021 (WABO2102199)
Oosterdijk 22 in Bergen (NH)
het plaatsen van een tijdelijke woonunit, datum
ontvangst 23 november 2021 (WABO2102237)
Rijksweg 42 in Schoorl
het bouwen van een opslagloods, datum ontvangst 22 november 2021 (WABO2102230)
Voorstraat 98 in Egmond aan
het verbouwen van 2 naar 3 bovenwoninZee
gen, datum ontvangst 17 november 2021
(WABO2102195)
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.

Politieke groepering: Partij ONS DORP
Aanduiding: ONS DORP
Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door :
Bureau verkiezingen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Gefeliciteerd!
Afgelopen week een diamanten bruidspaar in Egmond aan den Hoef. Siem
en Johanna Ligthart ontmoetten elkaar
destijds bij een dansavond in Het
Rode Hert. Inmiddels zijn ze zestig jaar
getrouwd. Burgemeester Lars Voskuil
feliciteerde het bruidspaar persoonlijk.
Vanwege corona hield hij uiteraard 1,5
meter afstand. Ook vanaf deze plek van
harte gefeliciteerd met dit jubileum!

Verleend
Adres
Heereweg 192 in Schoorl

Omschrijving
het bouwen van een woning, verzenddatum
18 november 2021 (WABO2101495)
Kievitslaan 15 in Bergen (NH)
het bouwen van een woning, verzenddatum
18 november 2021 (WABO2101714)
Landweg 8 in Bergen (NH)
het kappen van drie berken, verzenddatum
Wassen
23 november 2021 (WABO2102096)
Meeuwenlaan 1 in
het wijzigen van de kap, verzenddatum 22 novem- Was vaak en goed je
handen.
Egmond-Binnen
ber 2021 (WABO2102102)
Noordlaan 22 in Bergen (NH)
het aanleggen van een zwembad, verzenddatum
Hoest en nies in je
16 november 2021 (WABO2101878)
elleboog.
Oorsprongweg 16 in Schoorl
het kappen van twee berken, verzenddatum
11 november 2021 (WABO2101786)
Draag een mondkapje
Oude Bergerweg 50 in Bergen het kappen van een beuk en een esdoorn, verwaar dat verplicht is.
(NH)
zenddatum 22 november 2021 (WABO2102098)
Oude Bergerweg 82 in Bergen het kappen van een berk, verzenddatum
(NH)
23 november 2021 (WABO2102108)
Voorweg-Idenslaan in Schoorl
het aanleggen van een tijdelijke bouwweg, verzenddatum 18 november 2021 (WABO2102045)
Zandweg 20 - 8 in Egmond
het vergroten van de zomerwoning met een uitaan den Hoef
bouw en een dakkapel, verzenddatum 12 november 2021 (WABO2101583)
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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Verlengen behandeltermijn
Was vaak en goed je
Adres
Voorstraathanden.
100 in Egmond aan
Zee

Omschrijving
Houd 1,5 meter afstand.
.
het wijzigen van de achtergevel en het bouwen van
een veranda op het dakterras, verzenddatum
23 november 2021 (WABO2101899)
Hoest en
nies
in jeaanvragen is met zes weken verlengd
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Schud geen handen.

elleboog.

Evenementen en overig vergunningen
Adres
Draag een mondkapje Omschrijving
Geef
de ruimte.
Voorstraatwaar
139Adat
in verplicht
Egmond is.
verleend vrijstelling van
de elkaar
exploitatievergunning
aan Zee
en een terrasvergunning voor Bij Brigitte, verzenddatum 23 november 2021 (HORECA210106)
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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Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar
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Klachten? Blijf thuis en
laat je direct testen.
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Laat een huis of gebouw
goed doorluchten.

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl

