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Ruïnekerk kleurt oranje voor ‘Orange the World’
Op 25 november 2022 wordt de Ruïnekerk in Bergen in oranje licht gezet. En nee,
dit is niet vanwege het WK voetbal. Met het verlichten van dit iconische gebouw
wordt aandacht gegeven aan geweld tegen vrouwen. De gemeente Bergen
ondersteunt hiermee de campagne Orange the World. Deze campagne vindt in
meer dan 100 landen plaats en loopt van de Internationale Dag tegen Geweld
tegen Vrouwen op 25 november tot 10 december, de Internationale Dag van de
Rechten van de Mens.
Iedereen is van harte welkom bij het
moment van de ontsteking van de oranje
verlichting op 25 november vanaf 15.30
uur in de Ruïnekerk in Bergen.
■ RESPECTVOL MET ELKAAR OMGAAN

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen
te maken met geweld. In Nederland is
dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Preventie is in 2022 het thema van de
campagne. De nadruk bij de aanpak van
geweld ligt vaak op signalering, melding
en hulpverlening. Deze zaken zijn van
cruciaal belang. “Het moet gewoon stoppen”, vindt ook Burgemeester Lars Voskuil. “We moeten respectvol met elkaar
omgaan. Het belang van deze campagne
is groot, omdat het nog veel voorkomt,
ook in huiselijke kring. Nog niet iedereen
is zich ervan bewust dat het al heel lang

een serieus probleem is. Het moet onze
nadrukkelijke aandacht krijgen”
■ ICONISCH

Dit jaar wordt de Ruïnekerk in het oranje
gezet, vorig jaar was dit het Witte Kerkje
van Groet en het jaar daarvoor de vuurtoren Van Speijk in Egmond aan Zee.
Toeval? De burgemeester denkt van niet.
“Het moet een zichtbaar, herkenbaar, iconisch object zijn. Dan komt de boodschap
het beste over. En wie kent de Ruïnekerk
nou niet.”
Het begint volgens Voskuil allemaal bij
bewustwording, mensen aan het denken zetten. “Waarom is deze campagne
nodig? Dat is de vraag die mensen zichzelf gaan stellen. Veiligheid in de samenleving doe je niet alleen door handhaving,

Start uitvoering herinrichting
centrum Schoorl vertraagd
Het centrum van Schoorl wordt
opnieuw ingericht en vriendelijk en
gezelliger gemaakt. Zodat inwoners
en bezoekers er graag langer kunnen en willen verblijven. Op 22 maart
2022 heeft het college het Definitief
Ontwerp hiervoor vastgesteld. De
start uitvoering stond gepland in het
najaar van 2022, maar er is vertraging
opgetreden.
De afgelopen maanden is het Definitief
Ontwerp is uitgewerkt tot technische
tekeningen. Hier is vertraging bij ontstaan doordat met verschillende partijen
nog overleg heeft moeten plaatsvinden.
Positief nieuws is dat dit najaar een
principeakkoord over het afwateringsplan is bereikt met de Jelgersma-Van
der Hoop Stichting. De voorbereidingen
kunnen nu verder in gang gezet worden. Daarbij kost het aanbesteden van

de aannemer die de werkzaamheden
gaat uitvoeren ook wat meer tijd. Dit
proces moet namelijk zorgvuldig gebeuren, zodat er een geschikte aannemer
wordt gevonden. Begin 2023 wordt de
aannemer gekozen. Daarna worden de
voorbereidingen voor de werkzaamheden opgestart. Naar verwachting starten deze na de zomer.
Informatieavond
We organiseren aankomend voorjaar
een informatieavond om de aannemer
aan de inwoners van Schoorl voor te
stellen. De aannemer geeft tijdens de
avond een toelichting over de uitvoering
van de werkzaamheden, de planning,
de communicatie en de bereikbaarheid
voor zowel ondernemers als bewoners.
U krijgt ook de gelegenheid om uw
eventuele vragen te stellen.

De heer Linden Daniel Grobbelaar uit
Bergen en mevrouw Nadia von Holzen uit
Bergen waren op woensdag 9 november
in het gemeentehuis. Daar kregen zij uit
handen van burgemeester Lars Voskuil
het Koninklijk Besluit als bewijs van hun
Nederlanderschap. Dit gebeurde tijdens
een officiële naturalisatieceremonie.
Van harte gefeliciteerd!
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■ GELIJKWAARDIGE SAMENLEVING

Dominee van de Ruïnekerk Engele
Wijnsma: “De onderdrukking van vrouwen
is een thema wat ons zeer aanspreekt”,
zegt hij. “De kerk staat in mijn ogen voor
humaniteit en gelijkwaardigheid. Het gaat
om een wereld van rechtvaardigheid, dat
is het ideaal. Wij willen ons als kerk inzetten voor een gelijkwaardige samenleving.”
Het steunen van Orange the World lijkt
dus te passen als een jas. “Als kerk zijn
we ons er veel meer bewust van geworden. We hebben het er ook meer over. De
kerk is er niet voor zichzelf, maar voor de
wereld.”
De missie van de kerk is volgens Wijnsma
bijdragen aan een humane samenleving.
“Een plek zijn waar iedereen welkom is.
Wij zijn altijd beschikbaar, voor gesprekken of voor melding. We hebben nu een
vertrouwenspersoon aangesteld, die
iedereen kan gebruiken. En dan kijken wij
waar we kunnen helpen.”

Signaleer je een alarmerende situatie,
groot of klein? Kijk op veiligthuis.nl of bel
met 0800-2000. Bij direct gevaar is 112
bellen het advies.
■ LED-VERLICHTING

Voor de verlichting van de Ruïnekerk is
gekozen voor LED-verlichting. Omdat
LED-lampen een aanzienlijk langere
levensduur hebben en veel minder energie verbruiken, zijn deze lampen een stuk
beter voor het milieu dan bijvoorbeeld
gloeilampen of halogeenlampen.

■ CAMPAGNE START AL VÓÓR 25

NOVEMBER

In de diensten voorafgaand aan de 25ste
zal Wijnsma al aandacht besteden aan

Vraag de energietoeslag nu nog aan
De energieprijzen zijn fors gestegen. Dat betekent dat veel mensen meer moet
betalen voor gas en elektriciteit. De gemeente heeft daarom aan inwoners met
een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente een energietoeslag van
€ 1.300,- uitgekeerd. Zij hebben deze eenmalige bijdrage automatisch ontvangen.
Ook inwoners die menen voor de toeslag in aanmerking te komen, hebben daar
zelf een aanvraag voor ingediend.
■ AANVRAGEN ENERGIETOESLAG KAN NOG IN MAAND NOVEMBER

Denkt u ook in aanmerking te komen voor deze toeslag, dan kunt u tot en met
30 november 2022 een aanvraag indienen via http://www.bergen-nh.nl/energietoeslag.
U kunt ook een papieren aanvraagformulier ophalen bij de balie in het gemeentehuis.

Naturalisatieceremonie in Bergen
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maar ook door bewustwording. Wees je
ervan bewust en verzet je ertegen. Accepteer het niet, maar meld het.”

de campagne. Vóór het ontsteken van
de verlichting is er een bijenkomst in de
kerk, waarin het doel van de campagne
nogmaals wordt benadrukt. De dominee
zal het welkomstwoord op zich nemen,
gevolgd door ervaringsverhalen van twee
medewerkers van de Merel van Groningen Foundation. Vervolgens zet de burgemeester, samen met kinderburgemeester
Sophia Mourão Bakker, de Ruïnekerk in
het oranje licht. Bij het gemeentehuis en
bij de kerken van Bergen, Egmond en
Schoorl komt de Orange the World-vlag
te hangen. Op de website orangetheworld.nl vindt u meer nieuws en informatie over alle activiteiten.

■ WANNEER KOMT U IN AANMERKING VOOR DE TOESLAG?

De toeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De inkomensgrens is 120%
van het sociaal minimum. Kijk op http://www.bergen-nh.nl/energietoeslag voor de
voorwaarden.
■ HEEFT U HULP NODIG BIJ DE AANVRAAG OF HEEFT U VRAGEN?

Neem dan contact op met het Sociaal Team via telefoonnummer 072 888 00 00 of met
Stichting Welzijn via 072 5095267 (bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur).
U kunt ook voor hulp bij de aanvraag naar het inloopspreekuur in de bibliotheek in
Bergen, op dinsdagen tussen 09.00 tot 13.00 uur.

Contact
(072) 888 00 00
06 138 551 59 (whatsapp)
info@bergen-nh.nl
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Verslag van de gemeenteraadsvergaderingen
van 10 november 2022
■ GEMEENTERAAD STELT SLUITENDE

BEGROTING VAST

De gemeenteraad heeft unaniem de
sluitende begroting voor de jaren 20232026 goedgekeurd. De begroting, met
een omvang van 91 miljoen euro, is
beleidsarm om de nieuwe gemeenteraad en het College de kans te geven
tot besluiten te komen. Bergen wil
een sociale, vitale, veilige, aantrekkelijke, leefbare, duurzame en financieel
gezonde gemeente zijn. De gemeente
wil in 2023 de OZB-belasting en rioolheffing met slechts 2 procent verhogen.
De afvalstoffenheffing gaat in 2023 met
2 procent omlaag en in 2024 nog eens
met circa 3 procent. Financiële onzekerheden zijn er ook, op het sociaal
domein.
ONS DORP is blij met een beperkte
belastingdruk en een ambitieus College, bijvoorbeeld waar het gaat om
klimaatmaatregelen. De partij wil dat het
College kijkt naar eerder beschikbaar
gestelde kredieten voor bouwprojecten zodat duidelijk is hoeveel geld er
nog nodig is. Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman zegde dit toe. En welke
impact heeft de stikstofuitspraak van
de hoogste bestuursrechter Raad van
State op de bestaande bouwprojecten?
Volgens wethouder Yvonne Roos-Bakker zoekt een werkgroep dit uit. Verder vindt de fractie het jammer dat de
gemeenteraad bij sommige onderwerpen in de begroting niet is betrokken.
GroenLinks pleit voor verstandige en
goed onderbouwde uitgaven. D66 is
tevreden met de vermoedelijke financiële dekking voor klimaatbeleid. CDA
mist soms in de communicatie een
onderbouwing: wat willen we bereiken met de uitgaven van geld, wat zijn
de effecten en hoe dragen voorstellen
hieraan bij? CDA vraagt het College op
korte termijn te komen met een voorstel
voor de verbouwing van dorpshuis De
Schulp in Egmond-Binnen. Wethouder Roos-Bakker komt ermee naar de
gemeenteraad in het eerste kwartaal
van volgend jaar.
VVD vindt het lastig dat de begroting al anderhalf jaar beleidsarm is en
pleit ervoor om vooral met plannen te
komen. Verder wil de VVD een goede
communicatie met inwoners en tussen
gemeenteraad en College en is de fractie blij met de laag gebleven lasten. VVD
wenst de terrasverruiming, voorheen
een coronamaatregel voor bepaalde
horecabedrijven, nog eens tijdelijk door
te zetten zodat deze bedrijven meer
inkomsten kunnen krijgen vanwege de
energiecrisis en inflatie. Maar burgemeester Lars Voskuil ontraadde de
motie “hoewel ik het sympathiek vind”.
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Dit omdat de terrasverruiming in de
coronacrisis incidenteel plaatshad. “Het
was een gedoogbesluit om dit toe te
staan. Het is één keer verlengd en daar
blijft het bij”, sprak hij. Vervolgens trok
VVD de motie in.
Fractie Bruin wil participatie goed uitwerken en mensen hiermee serieus
nemen. Wethouder Wiesehahn-Vrijman wil hiervoor meer investeren. Ook
wil de fractie het grote parkeerterrein
aan Paardenmarkt in Schoorl al voor 1
januari openstellen voor gratis parkeren
op werkdagen en niet pas - zoals nu is
afgesproken - na 1 januari. Zo kunnen
inwoners van Schoorl voordeliger in
eigen dorp boodschappen doen. Maar
volgens wethouder Ernest Briët is dat
organisatorisch niet mogelijk. Verder
complimenteerden alle raadsfracties
het College van B&W en de ambtelijke
organisatie met de sluitende begroting.
Energiekosten en inflatie: voorstel
voor steun aan huishoudens
Wiesehahn-Vrijman komt nog voor de
kerst met een goed onderbouwd voorstel voor financiële steun aan huishoudens met een inkomen tussen 120 en
150 procent van het sociaal minimum.
Deze groep leidt het meest onder de
inflatie en stijgende energiekosten, zegt
hij. Zij krijgen niet te maken met overheidssteun en hebben geen uitkering,
terwijl er wel financiële problemen zijn
of dreigen te komen. Met schulden en
andere problemen als gevolg. Wiesehahn-Vrijman: "Het zijn de werkende
armen die nooit zeuren en vrij weinig
verdienen. Zij krijgen nu ineens een
hele dikke prent van de energiemaatschappij." De wethouder reageerde
hiermee op een amendement van PvdA,
GroenLinks, CDA en Fractie Bruin. Deze
raadsfracties vroegen echter steun voor
een grotere groep inwoners, namelijk
alle huishoudens tot een inkomen van
150 procent van het sociaal minimum.
Volgens de PvdA omdat deze mensen
buiten hun schuld om in de financiële
problemen komen. Wiesehahn-Vrijman
koos dus voor een beperktere groep
mensen. Dit omdat huishoudens tot 120
procent recht hebben op "een stevig
ondersteunend pakket aan hulp". Volgens de wethouder zorgt dat ervoor dat
geen enkele inwoner dankzij de energieprijsstijging in onbeheersbare financiële
problemen raken.
Energiekosten en inflatie: voorstel
voor steun aan maatschappelijke
organisaties
Ook zegde de wethouder toe - eveneens nog voor de kerst - met een
voorstel te komen voor verenigingen,
buurthuizen en musea die aantoonbaar

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

leiden onder de energiecrisis. Dit als
antwoord op het amendement waarin
staat dat ook maatschappelijke organisaties steun behoeven. Volgens de
vier fracties is dit nodig omdat inwoners deel moeten kunnen uitmaken van
het maatschappelijke leven. Dit voorkomt uitval met als gevolg kosten voor
schuldhulpverlening en jeugdzorg. Maar
de wethouder kwam nog niet met een
concreet voorstel. Hij wil eerst een beter
beeld krijgen van de problematiek. "Wat
is hun vraag en probleem?" Later die
avond adviseerde D66 aan maatschappelijke organisaties in financiële nood
om aan de gemeente te vragen naar
ondersteuningsmogelijkheden. Wiesehahn-Vrijman juichte dit toe om een
beter beeld te krijgen van wat er speelt.
Lokale ondernemers
Ten derde vroegen PvdA, GroenLinks,
CDA en Fractie Bruin financiële steun
voor lokale ondernemers waarvoor
sluiting of faillissement dreigt door
(aantoonbaar) hoge energielasten.
GroenLinks benadrukte bijvoorbeeld
dat een financieel pakket van de Rijksoverheid voor ondernemers pas eind
april vrijkomt. Dat is volgens de fractie te laat voor sommige ondernemers
in nood. CDA benadrukt dat het niét
steunen van essentiële ondernemers
kan zorgen voor meer supermarkten.
Dat strookt niet met het gemeentelijke
standpunt om het aantal supermarkten niet te laten toenemen, aldus CDA.
Maar Wiesehahn-Vrijman ziet geen kans
om ondernemers op individueel niveau
preventief financieel steun te geven,
de gemeente is niet gebonden aan
mededingingsregels. Volgens hem is
hulp alleen collectief mogelijk vanuit de
nationale overheid en via het Rijk kan
best veel. De gemeente kan uitsluitend
hulp bieden aan bedrijven die "al aan de
grond zitten", legt hij uit. Verder heeft de
gemeente geen juridische bevoegdheden.
Wiesehahn-Vrijman stelde staande
de vergadering voor om de steun aan
ondernemers uit het amendement te
schrappen. Ook wilde hij aan in totaal
duizend huishoudens, met inkomens
van 120 tot 150 procent, eenmalig 500
tot 600 euro ter beschikking stellen.
Kosten: zes tot zeven ton. Dit geldbedrag verschilt overigens met de vraag
in het amendement: de fracties vroegen
om alle huishoudens tot 150 procent
(dus de grotere groep) 1300 euro te
geven. Maar volgens de wethouder is
dit geldbedrag fors hoger dan in het
amendement wordt gevraagd, namelijk
in totaal een miljoen euro voor huishoudens, bedrijven en instellingen. Na
een korte besloten vergadering van alle
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raadsfracties bleek er geen meerderheid voor het voorstel van de wethouder. De gemeenteraad kwam ook geen
ander geldbedrag voor de huishoudens
overeen. Dit tot spijt van de PvdA die
het nieuws bracht. Om deze reden, en
omdat de wethouder had beloofd met
een onderzoek en een plan te komen,
ging het amendement van tafel.
Eerder tijdens de vergadering stelden
sommige fracties kritische vragen aan
de indieners van het amendement of
ze wezen het af. KIES Lokaal en ONS
DORP - weliswaar voorstander van
financiële steun - willen eerst wachten
op het plan van de wethouder (voor
de kerst). ONS DORP wil ook eerst
afstemmen met de andere BUCH-gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo
om gelijke regelingen te hebben: dit
bevordert volgens ONS DORP efficiëntie. D66 twijfelde aan de noodzaak
van het amendement omdat het College volgens de fractie al veel doet voor
mensen met armoedeproblemen - ook
preventief. VVD mist de kaders die aangeven wanneer bedrijven en instellingen
recht hebben op de financiële steun.
■ GEMEENTE KOOPT PAARDENMARKT

19 SCHOORL

De gemeente Bergen koopt het voormalige postkantoor aan Paardenmarkt
19 in Schoorl. Doel is het pand te slopen en op deze manier ruimte te maken
voor een plein en een beter uitzicht
naar het Klimduin. Dit als onderdeel
van de toekomstige ontwikkeling van
de Paardenmarkt en het gebied tussen de Viersprong en Pinokkio. Deze
ontwikkeling behoort tot de Dorpsvisie
Schoorl Centrum. Voor het pand betaalt
de gemeente Bergen 875.000 euro. Op
verzoek van CDA gaat wethouder Briët
onderzoeken of het mogelijk is de kosten van aankoop en sloop te verhalen
op marktpartijen die ook baat hebben
bij de herinrichting. Maar de wethouder
acht die mogelijkheid uiterst klein, Er
zijn geen marktpartijen die één op één
van de ontwikkeling profiteren. Maar de
wethouder zegde wel toe ernaar te kijken. CDA trok de motie vervolgens in.
■ AFWEZIGHEID

Afwezig waren Roel Oudeboon (KIES
Lokaal) en Klaas van der Kaaij (D66).
■ MEER WETEN?

U kunt de gemeenteraadsvergaderingen
terugluisteren via www.bergen@nh.nl
> Raad en College > Gemeenteraad >
Vergaderingen > 10 november.
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
Beukenlaan 3 in Bergen (NH)
Blankenberg 24 in
Egmond-Binnen
Bosrandweg 3 in Schoorl
Boulevard Ir de Vassy 24 in
Egmond aan Zee
Dokter van Peltlaan 22 in
Bergen (NH)
Herenweg (in de gemeenteberm nabij 74 en 75) in
Bergen(NH)
Hollanderweg 1 Z 2 in
Egmond-Binnen
Dokter Wiardi Beckmanlaan
21 t/m 75 en Jacob Scholplantsoen 1 t/m 40 in Egmond
aan Zee
Kloosterlaan 45 in Bergen (NH)

Omschrijving
het kappen van twee dennen, datum ontvangst
9 november 2022 (Z22 099874)
het plaatsen van een lift, datum ontvangst
7 november 2022 (Z22 099539)
het vergroten van de woning, datum ontvangst
9 november 2022 (Z22 099804)
het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst
7 november 2022 (Z22 099483)
het kappen van een berk, datum ontvangst
6 november 2022 (Z22 099326)
het kappen van een els en een esdoorn (met
herplant), datum ontvangst 8 november 2022
(Z22 099556)
het voor vijf jaar gebruiken van een recreatiewoning voor permanente bewoning, datum ontvangst
9 november 2022 (Z22 099843)
het verduurzamen van 68 woningen, datum ontvangst 8 november 2022 (Z22 099588)

het kappen van een eik, datum ontvangst
9 november 2022 (Z22 099873)
Lindenlaan 60 in Bergen (NH)
het kappen van een ceder, datum ontvangst
7 november 2022 (Z22 099475)
Lageweijdt 29 in Schoorl
het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst
3 november 2022 (Z22 099186)
Notweg 20 in Bergen (NH)
het snoeien van een kastanje, datum ontvangst
8 november 2022 (Z22 099652)
Reigerslaan 8 in Bergen (NH)
het vervangen van de kozijnen, datum ontvangst
9 november 2022 (Z22 099877)
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
Boulevard Noord tegenover/nabij de Emmastraat in
Egmond aan zee
Frederikslaan 5 in Schoorl

Omschrijving
het plaatsen van een bronzen beeld, verzenddatum 7 november 2022 (Z22 097632)

het aanleggen van een uitrit, verzenddatum
9 november 2022 (Z22 091672)
Idenslaan 27 in Schoorl
het plaatsen van een tijdelijke duiker t.b.v. de
verlenging van een bouwweg, verzenddatum
10 november 2022 (Z22 086857)
Mericilaan 120 in Bergen (NH)
het bouwen van een overkapping, verzenddatum
4 november 2022 (Z22 086392)
Voert 17 in Bergen (NH)
het aanleggen van een uitrit, verzenddatum
9 november 2022 (Z22 092380)
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
Duindoornplantsoen 20 in
het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum
Schoorl
9 november 2022 (Z22 090945)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Rectificatie Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)
Adres
Omschrijving
Voert 15 in Bergen (NH)
het bouwen van een woning, (WABO2101290) Het
ontwerpbesluit is niet op de geplande datum ter
inzage gelegd. De nieuwe aanvang van de
inzagetermijn zal hier gepubliceerd worden.
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Verleende evenementen en overige vergunningen
Adres
Omschrijving
Oude Schulpweg 18 in
verleende evenementenvergunning Kerstmarkt/
Egmond-Binnen
Winterfair Gasterij Nieuw Westert, van vrijdag 16
december tot en met maandag 19 december 2022,
verzenddatum 8 november 2022 (Z22 091460)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Meedenkagenda 2022
De komende weken staan deze onderwerpen op de agenda. Denk, schrijf
en doe mee! Contact? Mail naar participatie@bergen-nh.nl
 BIJEENKOMSTEN EN SPREEKUREN OVER CLUSTERPLAATSEN ROLCONTAINERS
IN DE EGMONDEN

Als u vragen hebt of het niet eens bent met de voorlopige plek van de clusterplaats,
bent u welkom tijdens een van de bijeenkomsten of spreekuren:
- Maandag 21 november 9.00-12.00 uur voor Egmond aan den Hoef (Dorpshuis
De Hanswijk, Hanswijk 1)
- Woensdag 23 november 19.00-21.00 uur voor Egmond-Binnen (Dorpshuis
De Schulp, Visweg 45)
Meer info over de clusterplaatsen vindt u op www.bergen-nh.nl/afval
 INWONERPANEL (HELE GEMEENTE)

Denkt u graag constructief mee over grote en kleine uitdagingen?
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.
 BINNENKORT:

Erfgoedbeleid voor Egmond aan Zee. Wat is er nodig om onze dorpsgezichten en
panden te beschermen?

GA NAAR HET PARTICIPATIEPLATFORM VAN DE GEMEENTE BERGEN
WWW.IKDENKMEEOVERBERGEN.NL
Vastgesteld bestemmingsplan Kerkplein 25-27 Egmond-Binnen
Met het bestemmingsplan wordt de de bouw van maximaal 55 appartementen op het
Kerkplein in Egmond-Binnen mogelijk gemaakt.
Het vastgesteld bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 18 november 2022 ligt het
plan voor een periode van 6 weken ter inzage.
Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Na
de inzagetermijn 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.
Let goed op uw (elektrische) fiets
De wijkagenten in de gemeente zien een toename van het aantal diefstallen van (elektrische) fietsen. Ze merken op dat zo ook worden gestolen uit schuurtjes. Oproep om
uw fiets goed op slot te zetten en uw poort en schuur goed af te sluiten.
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gemeentebergen

Kijk voor meer informatie
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