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Exploitatie sportcomplex De Beeck
in handen van Holland Sport BV
Donderdag 9 juni was het zover. Op zijn
laatste werkdag als wethouder voor
gemeente Bergen zette Antoine Tromp
samen met directeur Vincent Thijssen
van Holland Sport BV een handtekening onder de exploitatieovereenkomst
voor sportcomplex De Beeck.

Oproep voor beeldende
kunstenaars
De gemeente Bergen nodigt beeldende kunstenaars uit om met een
schetsvoorstel te komen voor een
figuratief beeld van Teun de Jager
naar het verhaal van Nicolaas Beets
in Camera Obscura. Het uiteindelijk
geselecteerde kunstwerk komt aan
de voet van het Klimduin in Schoorl
te staan.

De herbouw van sportcomplex De Beeck
is bijna klaar. In september gaan de deuren open en kan er gezwommen, gesport
en vergaderd worden. Holland Sport
neemt het gebouw in beheer en verzorgt
de exploitatie.
Wethouder Antoine Tromp: “Fantastisch
dat in september iedereen gebruik kan
maken van het hernieuwde sportcomplex
De Beeck. En mooi dat Holland Sport vol
enthousiasme dit prachtige complex gaat
beheren. Gezien de samenwerking tot nu

Links: wethouder Antoine Tromp, rechts: directeur Holland Sport BV Vincent Thijsen
toe hebben we er als gemeente het volste
vertrouwen in dat het in goede handen
is. De officiële opening is 1 september en
dan kom ik graag langs!”
Directeur Holland Sport, Vincent Thijssen:
“In goede samenwerking is sportcomplex De Beeck gerealiseerd. Met dank
en complimenten aan de gemeenteraad,
het college van Bergen en de ambtelijke
organisatie. Deze handtekening markeert
een mooi moment waar we met zijn allen
een tijd naar toe hebben geleefd. Net als
de sporters en inwoners van de gemeente
Bergen kijken wij uit naar september wan-
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Agenda’s raad en commissies
Vergadering van de gemeenteraad
De Blinkerd / donderdag 23 juni 2022 om 19.00 uur
Nr. Onderwerp
1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
3
Verslag van de formateur Theo van Eijk over het formatieproces
4
Sluiting
De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd via
www.raadbergen-nh.nl
Algemene raadscommissie sessie A
De Blinkerd / donderdag 23 juni 2022 om 20.00 uur
Nr. Onderwerp
1
Opening door voorzitter Mariella van Kranenburg 20.00 uur
2
Overige onderwerpen 20.00-20.15 uur
a. Toezeggingenlijst van de algemene raadscommissie
b. Mededelingen/rondvraag
3
Onderwerp 20.15-21.15 uur
Voorstel betreft het vaststellen van de Jaarrekening 2021 en de daarbij behorende begrotingswijziging
4
Onderwerp 21.15-21.25 uur
Voorstel betreft de begrotingswijziging meicirculaire 2022 vast te stellen
5
Onderwerp 21.25-22.25 uur
Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2023 en de daarbij behorende begrotingswijziging
6
Onderwerp 22.25-22.40 uur
Voorstel betreft het vaststellen van de aanpassing van de legesverordening
7
Onderwerp 22.40-23.10 uur
Voorstel betreft het bespreken stand van zaken moties en amendementen
Sluiting streeftijd 23.10 uur
De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd via
www.raadbergen-nh.nl
Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar
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(072) 888 00 00
06 138 551 59 (whatsapp)
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neer het sportcomplex en het zwembad
haar deuren openen. Wij zijn trots dat we
ook nu weer mensen in beweging kunnen
brengen in dit moderne, duurzame sportcomplex.”
Ook projectleider Sam Onder van STRAMAN Management en Advies laat zich
enthousiast uit over het gebouw: “Waar
deze duurzame MFA ofwel multifunctionele accommodatie in uitblinkt is het
samenwerkingsvoordeel dat is behaald
door een zwembad, sporthal, multifunctionele ruimten, commerciële ruimten,
maatschappelijke functies en gemeentelijke functies te combineren. Een heel
goede keuze van de gemeente Bergen.
Dat uit zich in lage exploitatiekosten door
slim gebruik en een meer dan uitstekende

Het kader in het kort:
- Figuratief / herkenbaar: Teun de
Jager
- Romantisch
- Verhaal van Nicolaas Beets kan
meegenomen worden in het ontwerp
- Gemaakt van duurzaam materiaal,
vandalismebestendig
- Richthoogte 200 cm, inclusief eventuele sokkel of onderlegger
- Richtbreedte en lengte 60 x 60 cm
Deadline: 1 september 2022
Meer informatie over de opdracht,
selectieproces en aanmelding op
www.bergen-nh.nl/kunstwerk.

bezetting. Bovendien heeft dat een aantrekkende werking en zorgt het voor een
levendige locatie."

Officiële naturalisatieceremonie in Bergen
Mevrouw Ulana Cybulska, haar dochter Krystyna, zoon Pawel en zoon Milan
uit Bergen waren woensdag 8 juni in het
gemeentehuis van Bergen. Daar kregen zij
uit handen 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!

Verspyckweg is weer als nieuw
In mei zijn de werkzaamheden aan de Verspyckweg in Bergen aan Zee afgerond. En het
resultaat mag er zijn. De parkeerplaatsen zijn
met grastegels ingericht. Hierdoor zakt het
regenwater weg en krijgen de parkeerplaatsen
een groene uitstraling. Ook is er veel groen
aangeplant in de bermen en is er mooie verlichting geplaatst. De weg heeft hiermee de
uitstraling gekregen die het kustdorp verdient.
Extra bijzonder is dat de bewoners hebben
meegedacht met het nieuwe ontwerp. Veel
van de gebruikte straatmaterialen zijn zoveel
mogelijk hergebruikt. Dit is niet alleen duurzaam, maar daarmee heeft de Verspyckweg
zijn dorpse karakter behouden.
Een prachtige straat die weer jaren meekan!
Volg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl
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Verslag van de gemeenteraadsvergadering van 7 juni 2022
 GEEN EXTRA OPHAALRONDES EN
GEMEENTELIJKE REINIGING GFT-CONTAINERS

De gemeente Bergen wil vanaf komend
najaar de (groene) gft-containers voor
groente- fruit en tuinafval niet vier keer
per jaar extra legen. Het College van B&W
daarentegen stelde het extra ophalen voor
als antwoord op de gewijzigde ophaalfrequentie sinds 1 januari: van eens in de
twee weken naar eens in de drie weken.
D66 en GroenLinks maakten bezwaar
tegen de extra inzamelrondes (amendement), mede vanwege de kosten van
75.000 euro voor vier rondes. De twee
fracties vinden het daarnaast niet eerlijk
dat inwoners met een kleine tuin of zonder
tuin hiervoor moeten meebetalen. Bovendien kunnen inwoners een tweede rolcontainer voor gft aanvragen en vier maanden
per jaar hun snoei- en bladafval storten
in bladkorven. Alle raadsfracties stemden
voor het amendement. Op verzoek van
GroenLinks beloofde wethouder Arend
Jan van den Belt om te bekijken op welke
manier inwoners gebruikmaken van de
bladkorven en hoe ze bevallen. Dat wil ook
de VVD die eveneens de reacties op de
gewijzigde ophaalfrequentie wil afwachten.
Het College stelde de gemeenteraad verder voor om het reinigen van de gft-containers vanaf 2023 stop te zetten. Dit
vanwege stijgende kosten en een beperkt
aantal beschikbare en geschikte bedrijven.
Uitsluitend CDA stemde tegen: de fractie
vindt containerreiniging een té belangrijke
service voor een gemeente.

 VASTSTELLING UITVOERINGSAGENDA
PARKEERBELEID 2021

De gemeenteraad heeft de uitvoeringsagenda van het parkeerbeleid 2021 vastgesteld. Het betreft een uitwerking van en
een aanvulling op het parkeerbeleid dat
de gemeenteraad op 4 november 2021
vaststelde. In die vergadering van vorig
jaar kreeg het College van B&W opdrachten mee; deze zijn in de uitvoeringsagenda
verwerkt. Zo gaat in Schoorl, Egmond
aan Zee en Bergen aan Zee in de winter
een regeling gelden met uitsluitend in de
weekenden betaald parkeren. De digitale
bezoekerskaart gaat gelden voor maximaal
drie kentekens in plaats van een en de
gemeente gaat de parkeerdruk monitoren:
digitalisering van de vergunningen maakt
dit eenvoudig. Het gemeentebestuur wil
via aangepaste bewegwijzering (borden)
de weggebruikers naar de juiste parkeerterreinen wijzen en via tariefswijziging het
langparkeren minder aantrekkelijk maken
ten gunste van kortparkeerders. Voorwaarde is dat langparkeerders elders hun
auto kwijt kunnen, bijvoorbeeld op een
transferium of overloopgebied. Ook omdat
bewoners en andere parkeervergunningbezitters op drukke dagen bij strand en
duinen hun eigen auto niet altijd kunnen
parkeren, zijn transferia en overloopgebieden gewenst. Deze moeten dan wel aan
voorwaarden voldoen, een pilot hiervoor
wordt gestart. Eigenaren van tractoren
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mogen hun tractor niet meer op de openbare weg stallen omdat ze parkeerplaatsen
bezet houden. Tractoren zonder verplichte
kentekenregistratie krijgen een betalingssticker. In Egmond aan Zee en Bergen aan
Zee zijn op korte termijn extra fietsenstellingen gewenst, geïnventariseerd wordt
waar dit kan.
Bermparkeren, Duinvermaak en strandhuisjesvergunningen
De gemeenteraad wil parkeren in bermen en groenstroken verbieden om hier
schade te voorkomen. Maar ONS DORP
wil eerst de consequenties hiervan op
de parkeerdruk en de doorstroming laten
onderzoeken (amendement). Een straat
kan bijvoorbeeld te smal zijn voor parkerende auto's en voorbijrijdende vrachtwagens en bussen. Dit idee kreeg geen steun
vanuit de raad en demissionair wethouder
Antoine Tromp ontraadde het amendement. Hij wil zich graag houden aan de
eerdere opdracht van de gemeenteraad
om het verbod te realiseren. Hierover is in
de vorige raadsperiode uitvoerig gediscussieerd. D66, Ons DORP en GroenLinks
maakten met succes bezwaar tegen het
nu al invoeren van betaald parkeren op het
parkeerterrein bij Duinvermaak in Bergen
(amendement). Ze willen eerst met omwonenden en in de buurt werkende ondernemers bekijken of betaald parkeren de
parkeerdruk- en overlast aldaar oplost.
Het argument: inwoners en ondernemers
zouden betaald parkeren niet als oplossing zien. Bovendien kwamen ze eerder
zelf met andere suggesties. Vragen zijn
bijvoorbeeld: leidt betaald parkeren hier
tot wild parkeren in de straten rondom
Duinvermaak en wat is het effect ervan op
het gebruik van de parkeerplaats van de
nabijgelegen manege Poelenburgh? KIES
Lokaal, VVD en PvdA stemden tegen het
amendement. VVD meent dat overlast
uitsluitend met betaald parkeren is terug
te dringen en maakt bezwaar tegen mis te
lopen inkomsten. Volgens PvdA hadden
omwonenden al veel inspraak en helpt dit
plan mee om autoverkeer terug te dringen. De fractie heeft ook geen moeite met
betaald parkeren op die plek omdat dit
elders in Bergen ook geldt. Ook wethouder
Antoine Tromp ziet niets in een onderzoek.
Volgens hem is sinds 2016 al veel met
omwonenden gesproken en zijn andere
oplossingen afgevallen. Bovendien: kiest
de gemeente niet voor betaald parkeren,
dan moet er een dekkingsvoorstel komen
om dit te betalen, stelt hij. Eigenaren van
strandhuisjes hebben op z’n vroegst per
1 januari 2023 geen recht meer op een
strandhuisjesvergunning. Dit omdat zij
te veel parkeerplaatsen bezet houden
in Egmond aan Zee. KIES Lokaal vroeg
om de realisatie van een transferium aan
de rand van Egmond aan Zee als voorwaarde hiervoor te stellen (amendement).
Gebruikers van strandhuisjes kunnen hier
parkeren. De VVD-fractie stemde als enige
tegen vanwege de genoemde voorwaarde:
in dit scenario blijken deze vergunningen
bestaan als er geen transferium komt.
Contact
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Problemen bij uitgifte digitale parkeervergunningen
CDA en ONS DORP richtten zich op problemen bij de uitgifte en facturering van
digitale parkeervergunningen. Ze verwijzen naar een brief hierover, ondertekend
door zeshonderd inwoners. De fracties
willen dat bewoners vrij mogen kiezen voor
papieren bezoekerskaarten en particuliere
verhuurders voor papieren recreatievergunningen (motie). Dit tot er na participatie
structurele oplossingen voor handen zijn.
De twee fracties willen vervolgens een
klanttevredenheidsonderzoek waarna de
papieren vergunningen wellicht behouden kunnen blijven. Die motie kreeg geen
steun. Zo vreest PvdA dat straks vooral
papieren vergunningen in trek zijn en dat
twee systemen naast elkaar een dure
optie is. Wethouder Tromp ontraadde
de motie omdat de gemeenteraad vorig
jaar zelf koos voor het digitale systeem.
Ook GroenLinks diende over dit onderwerp een (unaniem aangenomen) motie
in: de gemeente Bergen gaat zo spoedig mogelijk de uitgifte van vergunningen
en de klachtenafhandeling evalueren. Is
de dienstverlening voldoende en zijn de
maatwerkoplossingen toereikend? Aanvankelijk vroeg GroenLinks om al eind dit
jaar te evalueren om wijzigingen voor 2013
in te kunnen laten gaan. Maar wethouder
Tromp noemt die termijn te kort om de
motie te kunnen uitvoeren. De fractie koos
vervolgens voor de woorden ‘zo spoedig
mogelijk’. Dit alles zorgde in meerdere
fracties voor onrust. ONS DORP stelde
zelfs voor het onderwerp op een later
moment te behandelen, maar kreeg hiervoor geen steun. Dezelfde wijziging kreeg
een amendement van ONS DORP (met
ook input van het CDA). De fractie wil het
maximaal aantal parkeeruren op bezoekerskaarten wijzigen. Voor Bergen centrum
wenst ONS DORP het huidige maximum
van 600 uur per jaar te verhogen naar 1460
uur. Voor Egmond aan Zee, Bergen aan
Zee en Schoorl zou de parkeernorm van
600 uur naar 980 uur moeten. Dit om de
regels meer in overeenstemming te brengen met de verschillende parkeerregimes.
Maar dit amendement kreeg uitsluitend
steun van het CDA. Zo is de VVD tegen
omdat inwoners dan hun bezoekerskaarten zouden uitwisselen. GroenLinks noemt
het schuiven van uren zeer ingewikkeld
en PvdA vindt maximaal 600 uur per jaar
reëel. Wethouder Tromp ontraadde het
amendement: hij hecht waarde aan de
goede ervaring van andere gemeenten.
En volgens hem klopt de berekening niet.
“Zoals u weet geldt een bezoekerskaart
voor drie kentekens.”
 VERDUIDELIJKING REGELS GROTE EN
KLEINE BOUWPLANNEN

Wat zijn grote en kleine bouwplannen?
Het college komt zo spoedig mogelijk
met een nieuw besluit waarin dit staat
omschreven. GroenLinks, CDA, D66 en
VVD vroegen hierom (motie) omdat het
niet altijd duidelijk is wanneer de gemeenVolg ons
gem.BergenNH
gemeentebergen
gemeentebergen

teraad een bouwproject wel of niet moet
goedkeuren volgens een zogenoemde
‘verklaring van geen bedenkingen’. Bij
kleine plannen tot achttien woningen is
dat in principe niet noodzakelijk. Dit om
vertraging te voorkomen in woningbouw
en energietransitie. Maar volgens de drie
motie-indieners zorgde onduidelijkheid
hierover voor onrust bij de toepassing van
regels tijdens bouw in Bergen aan zee
en Bergen centrum. Wethouder Antoine
Tromp benadrukte dat het College een
verduidelijking van de regels al eerder had
toegezegd. Uitsluitend ONS DORP stemde
tegen de motie, met uitzondering van Koos
Bruin. Deze fractie vindt de kwalificatie ‘zo
spoedig mogelijk’ te ruim geformuleerd en
wil de norm van achttien woningen graag
ter discussie stellen in de raad, in plaats
van uitsluitend te wachten op een nieuw
voorstel van het College.
 ANTOINE TROMP: ‘VERTREK MET
KUNST IN HET HART’

Antoine Tromp nam na drie jaar afscheid
als (demissionair) wethouder van de
gemeente Bergen. Hij gaat als wethouder voor de gemeente Heiloo aan de slag.
Tromp maakte deel uit van meer dan zes
verschillende collegesamenstellingen en
had diverse portefeuilles onder zijn hoede
waaronder Kunst en Cultuur. Hij kijkt terug
op een deels roerige tijd met dossiers
waarover vaak al decennialang gesproken
werd zonder consensus te bereiken. Tromp
raadt de Bergense politici aan om de ander
beter te leren kennen en elkaars bezwaren
te horen. Dit om op die manier tot maatschappelijke oplossingen te komen en bij
te dragen aan een beter besluit (consent).
Tromp vertrekt ‘met kunst in het hart’. “Als
ergens iets op dit gebied kan, dan is het in
Bergen. Mensen hier zijn maatschappelijk
betrokken en nemen initiatieven". Verder
is hij blij dat de gemeenteraad unaniem tot
besluiten kwam over kunst- en cultuuronderwerpen. Burgemeester Voskuil noemde
Tromp een fijn mens voor wie het altijd om
mensen gaat. Hij karakteriseert zijn stijl van
discussiëren: volhardend en onverzettelijk
in zijn overtuiging maar zonder onaardig
te worden en met erkenning van andere
standpunten. Dit gekoppeld aan een sterk
analytisch vermogen.
 BENOEMINGEN

Beëdigd zijn de burgercommissieleden
Anita van der Stap (D66), Peter de Lange
(D66) en Jan Keijsper (PvdA). Zij legden de
belofte af.
 AFWEZIGHEID

Rob Bloemkolk (GroenLinks) was tijdens
de vergadering afwezig.
 MEER WETEN?

U kunt de gemeenteraadsvergaderingen
terugkijken via www.bergen-nh.nl > Raad
en College > Gemeenteraad > Vergaderingen > 7 juni 2022.
Tekst Evert Visser/ EJV Mediaproducties
op verzoek van Griffie gemeente Bergen
Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.bergen-nh.nl
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Adres
Bergerweg nabij 57
(kadastrale sectie A perceel
480) in Bergen (NH)
Herenweg 94 in EgmondBinnen
Hoeverweg 5 in Egmond aan
den Hoef
Jan Oldenburglaan 45 in
Bergen (NH)
Kloosterlaan 15 in Bergen (NH)
Magdalena van Weerdenburglaan 7 in Egmond aan den
Hoef
Oude Bergerweg 4 in Bergen
(NH)
Visweg 35 in Egmond-Binnen

Omschrijving
het plaatsen van lichtmastreclame, datum ontvangst 7 juni 2022 (Z22 075961)
het plaatsen van aan aggegraat, datum ontvangst
1 juni 2022 (Z22 074967)
het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 3 juni
2022 (Z22 075535)
het aanleggen van twee uitritten, datum ontvangst
1 juni 2022 (Z22 075024)
het kappen van een den, datum ontvangst 3 juni
2022 (Z22 075702)
het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst
4 juni 2022 (Z22 075710)

het kappen van een ceder, datum ontvangst 1 juni
2022 (Z22 075045)
het kappen van 2 haagbeuken, datum ontvangst
2 juni 2022 (Z22 075366)
Vuurdoornweg 16 in Schoorl
het bouwen van een erker, datum ontvangst 1 juni
2022 (Z22 075161)
Wagenmakersweg 18 in Groet het kappen van een kastanje, datum ontvangst
8 juni 2022 (Z22 075977)
Westerweg 48 in Bergen (NH)
het kappen van een eikenboom, datum ontvangst
3 juni 2022 (Z22 075612)
Zuidlaan 16 in Bergen (NH)
het verbreden van de uitrit, datum ontvangst 5 juni
2022 (Z22 075713)
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
Buerweg 40 in Bergen (NH)

Omschrijving
het bouwen van een woning, verzenddatum 2 juni
2022 (Z22 063010)
Dr Wiardi Beckmanlaan 44 in
het kappen van twee dennen, verzenddatum 8 juni
Egmond aan Zee
2022 (Z22 070379)
Heereweg 264 in Groet
het vergroten en splitsen van de woning, verzenddatum 7 juni 2022 (Z22 063337)
Jan Tooropweg 10 in Bergen
het kappen van twee sparren, verzenddatum 8 juni
(NH)
2022 (Z22 069546)
Oudtburghweg naast 3 in
het verplaatsen en vernieuwen van een telecomBergen (NH)
mast, verzenddatum 2 juni 2022 (Z22 064100)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen
Adres
Omschrijving
Eeuwigelaan 61 in Bergen
het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 8 juni
(NH)
2022 (Z22 070358)
Ide Klaas Minlaan 21 in
het aanleggen van een uitweg, verzenddatum
Bergen (NH)
8 juni 2022 (Z22 068675)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Adres
Dennenlaantje 4 in Schoorl

Omschrijving
het bouwen van een mantelzorgwoning, verzenddatum 2 juni 2022 (Z22 068323)
Heereweg 96 en 98 in Schoorl het bouwen van twee vakantiewoningen en het
aanleggen van een uitweg, verzenddatum 7 juni
2022 (Z22 068654)
Jan Apeldoornweg 3 in
het vergroten van de woning, verzenddatum 3 juni
Bergen (NH)
2022 (Z22 068138)
Notweg 34 in Bergen (NH)
het vergroten van de bestaande aanbouw, verzenddatum 3 juni 2022 (Z22 068088)
Smidstraat 3 in Egmond aan
het bouwen van 16 recreatieappartementen met
Zee
parkeergarage en een bedrijfsruimte, verzenddatum 8 juni 2022 (Z22 068683)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
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Evenementen en overig vergunningen
Adres
Omschrijving
Slotweg in Egmond aan den
verleende evenementenvergunning kermis Egmond
Hoef
a/d Hoef, 7 t/m 10 juli 2022, verzenddatum 2 juni
2022 (Z22 062234)
Parkeerterrein Boulevard Zuid
verleende evenementenvergunning kermis Egmond
Egmond aan Zee
aan Zee, 13 t/m 20 juli 2022, verzenddatum 7 juni
2022 (Z22 062233)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Militaire oefening 20 tot en met 23 juni

Van 20 tot en met 23 juni houdt de 11 Luchtmobiele Brigade een militaire oefening in
de omgeving van Bergen, Castricum en Uitgeest.
De militairen maken gebruik van verschillende voertuigen en boten. Vanaf het Mobilisatiecomplex Bergen verplaatsen ze zich richting Fort aan den Ham bij Uitgeest. Daar
vindt een oefening plaats waarbij gebruik wordt gemaakt van oefenmunitie. In de nabije
omgeving zullen knallen te horen zijn. Via het duingebied keren de militairen weer terug
naar het Mobilisatiecomplex Bergen. Ook overnachten de militairen een nacht op
camping Bakkum in Castricum.
De militairen zijn bewapend, maar er wordt buiten Fort aan den Ham geen gebruik
gemaakt van oefenmunitie. De oefenende eenheid zal in principe alleen gebruik maken
van openbare wegen, paden en terreinen.

Coördinatiebesluit Petrusschool
Het project voorziet in de bouw van 20 sociale huurappartementen aan de Korhoenderweg 2 in Groet. Om het plan te kunnen realiseren zijn meerdere bestuursbesluiten
nodig. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten gezamenlijk en met dezelfde procedure voor te bereiden.
Ter inzage
Het coördinatiebesluit kunt u vinden op www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2022/7-juni/19:30. Vanaf 20 juni 2022 ligt het besluit ter inzage in het
gemeentehuis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Plannen en Projecten via
072 – 888 0000.
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