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Word jij onze nieuwe kinderburgemeester? 
We zijn op zoek naar jou! 
Thomas Meereboer is vanaf begin 2021 kinderburgemeester van de gemeente 
Bergen. Hij stopt er mee. Dus de gemeente Bergen is op zoek naar een nieuwe 
kinderburgemeester. Is dat misschien iets voor jou? 

Het college van Bergen stelt aan de 
gemeenteraad voor om vier extra 
inzamelrondes voor de gft-container 
in te voeren: twee in het voorjaar en 
twee in het najaar. Met deze extra 
rondes komt de gemeente tegemoet 
aan een verzoek van inwoners om 
meer service te bieden om hun gft-af-
val kwijt te kunnen. Vanaf dit jaar 
worden de containers namelijk eens 
per drie weken geleegd in plaats van 
eens per twee weken. 

Wethouder Erik Bekkering: ”Bij de 
invoering van de PMD-container voor 
plastic, metalen verpakkingen en 
drinkpakken wijzigde ook de ophaalf-
requentie van de gft-container. Daar 
maakten inwoners zich zorgen over. Met 
deze extra ophaalrondes en de eerder 
geplaatste blad- en snoeikorven komen 
we tegemoet aan deze zorgen. De dia-
loog met onze inwoners is belangrijk; 
alleen met elkaar krijgen we het voor 
elkaar om afval optimaal te scheiden en 
grondstoffen te behouden.”

Het college stelt voor om het voorstel 
over de extra inzamelrondes te bespre-
ken in de gemeenteraad op 2 juni. De 
agenda van deze gemeenteraadsverga-
dering wordt later deze week bepaald.

 BLAD- EN SNOEIKORVEN

Naast de vier extra gft-rondes besloot 
het college eerder om dertig bladkorven 
te plaatsen. Inwoners kunnen hier hun 
snoei- en bladafval naartoe brengen, 
wanneer ze het niet meer in hun eigen 
gft-container kwijt kunnen. De korven 
blijven twee maanden staan in het voor-
jaar en wederom twee maanden in het 
najaar.

 MEER WETEN OVER AFVAL EN HET 

GRONDSTOFFENBELEID?

In 2021 heeft de gemeenteraad van 
Bergen een nieuw grondstoffen-beleids-
plan vastgesteld. De komende jaren 
volgen er meer maatregelen om de 
hoeveelheid restafval naar beneden te 
brengen. Meer weten? Kijk op  
www.bergen-nh.nl /afval

Extra gft-inzamelrondes in  
voor- en najaar 

Burgemeester Lars Voskuil vindt het 
belangrijk om ook de mening en ideeën 
van kinderen te horen. Dit helpt hem 
om zijn werk goed te kunnen doen. Met 
kinderburgemeester Thomas heeft hij 
daarom regelmatig ‘(ham)burger-mees-
tersoverleg’. Daarnaast bezoeken ze 
samen belangrijke gebeurtenissen. Zoals 
de intocht van Sinterklaas, Koningsdag, 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. 

Kinderburgemeester Thomas Meereboer: 
‘Ik vind het heel leuk om kinderburge-
meester te zijn. Het afgelopen anderhalve 
jaar heb ik mooie, bijzondere en leuke 
dingen gedaan als kinderburgemeester. 
Ik heb bijvoorbeeld het eerste jeugd-
lintje uitgereikt aan een jonge held uit de 
gemeente Bergen. En het was ook bijzon-
der om een nieuwjaarsvideo met Lars op 
te nemen in de vuurtoren van Egmond. 
Helemaal bovenin de toren!’ 

 JE KUNT KINDERBURGEMEESTER 

WORDEN ALS:

- Je in de gemeente Bergen NH woont
- Je nu leerling van groep 6 of 7 bent 
-  Je het leuk vindt om met mensen om te 

gaan, kinderen en volwassenen
-  Je een vlotte babbel hebt en graag je 

mening geeft 

-  Je het belangrijk vindt dat wensen en 
ideeën van kinderen besproken worden 
met het college en de gemeenteraad 

 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

-  Stuur voor 10 juni 2022 een brief naar: 
 kinderburgemeester@bergen-nh.nl 
-  Vertel iets over jezelf, waar je woont, 

hoe oud je bent, op welke school je zit 
en in welke groep

-  Vertel waarom je kinderburgemeester 
wilt worden 

-  Vergeet niet je naam, adres en e-mail-
adres in de brief te vermelden

 EN DAN?

-  Een groep van mensen (zoals de bur-
gemeester en de kinderburgemeester) 
gaan de brieven bekijken.   

-  Er worden vier kinderen uitgekozen voor 
een gesprek. Dit gesprek is eind juni.  

-  Daarna wordt de nieuwe kinderburge-
meester gekozen en bekendgemaakt. 

-  Als jij de nieuwe kinderburgemeester 
wordt, ga je na de zomervakantie, in 
september, aan de slag en word je voor-
gesteld aan de gemeenteraad 

BEN JE ENTHOUSIAST GEWORDEN?  
SCHRIJF DAN SNEL EEN BRIEF! 

De heer Philip Andrew Jenner uit 
Egmond aan den Hoef en de heer Stu-
art Martin Spencer uit Schoorl waren 
woensdag 18 mei in het gemeentehuis 
van Bergen. Daar kregen zij uit han-
den van burgemeester Lars Voskuil het 

Koninklijk Besluit als bewijs van hun 
Nederlanderschap. Dit gebeurde tijdens 
de officiële naturalisatieceremonie in het 
bijzijn van hun familie.

Van harte gefeliciteerd!
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Achterweg (kadastraal perceel 
sectie F nummer 1773) in 
Schoorl

het kappen van een iep en een esdoorn, datum 
ontvangst 13 mei 2022 (Z22 071466)

Boulevard 24 in Egmond aan 
Zee

het tijdelijk wijzigen van het gebruik van het per-
ceel, datum ontvangst 16 mei 2022 (Z22 071814)

Dorpsstraat 78 in Bergen (NH) het kappen van een berk, datum ontvangst 12 mei 
2022 (Z22 071334)

Kerkstraat 4 in Egmond aan 
Zee

het plaatsen van een dakopbouw, datum ont-
vangst 17 mei 2022 (Z22 071998)

Oude Prinsweg 1 in Bergen 
(NH)

het splitsen van de bovenwoning in twee apparte-
menten, datum ontvangst 17 mei 2022  
(Z22 071992)

Tiggellaan 50 in Egmond aan 
den Hoef

het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 
woning, datum ontvangst 17 mei 2022  
(Z22 071901

Weg naar de Bleek Egmond 
aan den Hoef

het vervangen verharding, datum ontvangst 12 mei 
2022 (Z22 071374)

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
Dorpsstraat 67 in Bergen (NH) het kappen van drie kastanjebomen, verzendda-

tum 12 mei 2022 (Z22 067224)
Egmonderstraatweg 14 in 
Egmond aan den Hoef

het wijzigen van de gevel, verzenddatum 13 mei 
2022 (Z22 069921)

Kanaaldijk 75 (naast 73, 
kadastraal perceel sectie C 
nummer 4107) in Bergen

het bouwen van een woning en het aanleggen van 
een uitrit, verzenddatum 12 mei 2022 (Z055858)

Nesdijk 117 in Bergen (NH) het renoveren van de woning, verzenddatum  
17 mei 2022 (Z22 067227)

Oude Prinsweg 1 in  
Bergen (NH)

het wijzigen van de staalconstructie, verzendda-
tum 13 mei 2022 (Z22 058910)

Schapenlaan 19 in  
Bergen (NH)

het isoleren van de woning en het aanleggen van 
een kelder, verzenddatum 13 mei 2022  
(Z22 059885)

Voorweg 55 in Schoorl interne aanpassing en het vervangen van de dak-
kapel van een zorgboerderij (wijziging verleende 
vergunning), verzenddatum 17 mei 2022  
(Z22 062091)

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

Verlengen behandeltermijn
Adres Omschrijving
Fazantenlaan 15 in Bergen 
aan Zee

het vergroten van de woning, verzenddatum 5 mei 
2022 (Z22 062503)

Hoopweg 6 in Bergen (NH) het vergroten en renoveren van de woning, ver-
zenddatum 16 mei 2022 (Z22 065945)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
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Evenementen en overig vergunningen 
Adres Omschrijving
Rondom Meeuwenlaan en 
Kemphaanweg

verleende evenementenvergunning Nationale Bui-
tenspeeldag Groet 2022 op 8 juni 2022, verzend-
datum 16 mei 2022 (Z22 061119)

In Schoorl en omgeving, 
Groet, Schoorl, Camperduin

verleende evenementenvergunning kunstroute 
Schik 2022 van vrijdag 10 juni tot en met zondag 
12 juni 2022, verzenddatum 16 mei 2022  
(Z22 062562)

Plein 5 in Bergen (NH) verleende evenementenvergunning Live op het 
Plein in Bergen 2022 op zaterdag 11 juni 2022, 
verzenddatum 16 mei 2022 (Z22 065876)

Rondom Ruinekerk in  
Bergen (NH)

verleende evenementenvergunning Kunstmarkt 
Bergen (NH) 2022 op zondag 24 juli, 7 augustus, 
21 augustus 2022, verzenddatum 18 mei 2022 
(Z22 062966)

C.F. Zeiler Boulevard in  
Bergen aan Zee

verleende evenementenvergunning Kunstmarkt 
Bergen aan Zee 2022 op zondag 3 juli, 17 juli en 
14 augustus 2022, verzenddatum 18 mei 2022 
(Z22 062973)

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

Op Hemelvaartsdag (26 mei) en Tweede Pinksterdag (6 juni) is het gemeentehuis, 
inclusief de balies en de receptie gesloten. Op die dagen zijn ook de milieustraten in 
onze gemeente gesloten (net als die in Heiloo, Castricum en Uitgeest). De geplande 
afval-ophaalrondes voor de rolcontainers verschuiven ook naar andere dagen.  
U vindt de aangepaste ophaaldagen op  
https://www.hvcgroep.nl/zelf-regelen/afvalkalender en in de HVC-app. 

Gemeentediensten gesloten op 26 mei en 6 juni

UITVOERINGSAGENDA PARKEERBELEID NAAR GEMEENTERAAD 

Hoe wordt het parkeerbeleid uitgevoerd 
en wat kan verbeterd worden?
Het college heeft besloten om de uitvoeringsagenda parkeerbeleid ter vaststel-
ling aan de raad aan te bieden op 2 juni. In de uitvoeringsagenda staat beschre-
ven hoe en wanneer het parkeerbeleid stap voor stap uitgevoerd wordt en wat 
verbeterd kan worden.

Wethouder Erik Bekkering: “Met deze uitvoeringsagenda kunnen we stap voor stap 
van start gaan met de uitvoering van het parkeerbeleid.  Met de digitalisering van par-
keervergunningen wordt bijvoorbeeld de regeling voor bezoekers-parkeren als lastig 
en minder gebruiksvriendelijk ervaren door de inwoners. Wij willen met de aanpassing 
hiervan in de vorm van parkeren met een jaarlijks parkeertegoed meer ruimte bie-
den aan de inwoners en hun bezoek. Vanaf 1 januari volgend jaar kunnen dan maxi-
maal drie kentekens tegelijk aangemeld worden voor de hele dag als dat nodig is. Dat 
betekent dat inwoners de bezoekers-parkeeruren dus flexibel in kunnen zetten. We 
blijven met onze inwoners in gesprek om waar nodig tot aanpassingen in het beleid te 
komen.”

 ONDERDELEN UIT DE UITVOERINGS-AGENDA

De uitvoeringsagenda bevat de actiepunten die komen uit de in november 2021 vast-
gestelde Nota Parkeerbeleid 2021 gemeente Bergen en ook de aangenomen moties en 
amendementen van de raad zijn erin verwerkt:

•  Invoer betaald parkeren in weekenden winterperiode
•  Afschaffen van parkeervergunningen voor strandhuisjes in Egmond aan Zee 
•  Aanpassing bezoekersregeling digitaal parkeren
•  Parkeerplaatsen langs Duinweg niet aanleggen
•  Reguleren parkeren van tractoren 
•  Aandacht voor bermparkeren, zone-indeling en parkeervergunningensysteem 
• Transferium
• Fietsgebruik en fietsparkeren
•  Mobiliteitsvisie opleveren binnen twee jaar

 VERVOLG

Als de uitvoeringsagenda is vastgesteld door de raad, kan de gemeente niet alles in 
één keer oppakken. Daarom worden de onderwerpen stuk voor stuk uitgevoerd. Ver-
wachting is dat de meeste maatregelen voor 2024 zijn genomen en de projecten zijn 
uitgevoerd. 

Lees het uitgebreide nieuwsbericht op www.bergen-nh.nl/nieuws


