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Ruïnekerk kleurt ‘Orange the World’

Samen op weg naar een betere afvalscheiding

Gemeente Bergen haakt aan bij 
‘Orange the World’, de wereldwijde 
campagne tegen geweld tegen vrou-
wen en meisjes. Om aandacht hiervoor 
te vragen kleurt de Ruïnekerk tot en 
met 10 december, de Internationale 
Mensenrechtendag, oranje. Daarnaast 
hangen er ‘Orange the World’-vlaggen 
bij het gemeentehuis, in Egmond aan 
Zee en in Schoorl. 

Vrijdag 25 november was de aftrap van de 
campagne in de Ruïnekerk in Bergen. Na 
het welkomstwoord van dominee Engele 
Wijnsma was het woord aan Esther Hol-
lenberg namens de Soroptimistenclub 
Alkmaar e.o. 

Vervolgens vertelden twee medewerkers 
van de Merel van Groningen Founda-
tion hun indringende ervaringsverhaal en 
tot slot hield locoburgemeester Yvonne 
Roos-Bakker een korte toespraak en 
droeg het indrukwekkende gedicht 
Onderhuids voor van Charlotte de Raad 
uit Hilversum. 

Na de bijeenkomst ontstak locoburge-
meester Roos, samen met kinderburge-
meester Sophia Mourão, door een druk 
op een knop, het oranje licht. 

	■ WAAROM ORANJE? 

De kleur oranje is gekozen omdat deze 
staat voor de dageraad, het moment dat 

Gemeente Bergen voorbereid op de periodes van gladheid
De temperatuur is er nog niet naar, 
maar het kan ineens koud worden en 
gaan vriezen. In de periode van half 
november tot begin april staan wij 
paraat om bij verwachte gladheid zout 
te gaan strooien. 

Waar strooien we?
Onze gemeente houdt bij sneeuwval en 
gladheid (dagelijks) veel kilometers weg 
en de hoofdfietsroutes voor het verkeer 
begaanbaar. Wij strooien op de hoofdwe-
gen, op een aantal toegangswegen tot 
de woonwijken en op de industrieterrei-
nen. Ook op de daarbij horende fietspa-
den strooien wij, zoals de verbindings-
fietspaden naar buurgemeenten. 

De strooiroutes zijn zo gekozen dat 

iedere inwoner binnen een straal van 
ongeveer 500 meter een begaanbare 
weg of fietspad kan bereiken. Helaas is 
het onmogelijk - gezien onze middelen 
en tijd - om alle wegen en fietspaden in 
het dorp te bewerken. 

Daarnaast strooien onze medewerkers 
met de hand op speciale plekken, zoals 
kruispunten, bij bruggetjes, openbare 
gebouwen en verzorgingstehuizen. Dit 
gebeurt overdag op werkdagen.

Rood-witte paaltjes op strooiroutes 
tijdelijk verwijderd
Om ervoor te zorgen dat de strooiwa-
gens op de hoofdfietsroutes kunnen 
komen, verwijderen wij eind november 
de rood-witte paaltjes die op sommige 

fietspaden in het wegdek staan. Ze wor-
den begin april weer teruggeplaatst. 

Meer informatie 
Meer weten over ons strooibeleid? Ga 
naar www.bergen-nh.nl/gladheid.

	■ GEDICHT

Vrouw, van binnen ben je bont en 
blauw
Maar van buiten oogverblindend
Een dagdroom in de schemering
Maar de nachtmerrie blijft bindend

Ik zou graag bij je waken
Als je even je ogen dicht
M’n hand op je voorhoofd 
Tot het straks weer licht 

Vrouw, je hoeft je niet te schamen
We kennen ze allemaal
De beloftes en mooie verhalen
Jouw blijven is geen falen

Het is het monster onder je bed 
En er bestaat geen plek, ver genoeg
Soms zou je willen dat het leven ‘m 
simpel wegjoeg

Vrouw met de lange adem
Als je wakker wordt
Bewegen we hemel en aarde 
Net zo lang tot het stopt

Angst leeft in eenzaamheid
Maar dit hoef je niet alleen
Laten we erover praten
En niet langer eromheen 

Charlotte de Raad, Hilversum 

Het programma Van Afval naar Grond-
stof (VANG Huishoudelijk afval) is een 
landelijk programma dat het doel heeft 
om de hoeveelheid restafval per inwoner 
terug te brengen van gemiddeld ruim 200 
kilo naar 30 kilo vanaf 2025. In mei 2021 
stelde de gemeenteraad hiervoor een 
beleidsplan vast. Op dit moment zijn we 
druk bezig met de voorbereidingen voor 
de bijbehorende maatregelen. De kans is 
groot dat u hier al iets van gemerkt heeft.

Op allerlei manieren probeert de gemeente 
afvalscheiding te verbeteren. Afgelopen 
voorjaar zijn er snoeikorven geplaatst, en 
op dit moment kunt u uw afgevallen blade-
ren kwijt in één van de 30 bladkorven die 
op verschillende plekken in de gemeente 
geplaatst zijn. Verder hebben huishoudens 
in een laagbouwwoning eind vorig jaar een 
PMD-rolcontainer voor plastic verpakkin-
gen, metalen verpakkingen en drankkar-
tons ontvangen. Hiermee wordt het afval 
scheiden bij huis gemakkelijker. Met de 
PMD-container brengen we naar verwach-
ting in 2022 de hoeveelheid restafval per 
persoon terug naar 160 kilo. Daarmee zijn 
we nog lang niet bij het doel van 30 kilo, 
maar is al wel een mooie stap in de goede 
richting gezet. Ernest Briët, wethouder 
Duurzaamheid: “We zijn als gemeente al 

de zon opkomt en er een nieuwe dag 
aanbreekt. Het is ook de kleur van levens-
kracht, uithoudingsvermogen en hoop.  

	■ MEER INFORMATIE

Meer informatie over de campagne 
‘Orange the World’ is te vinden via oran-
getheworld.nlgoed onderweg naar een mooi milieuresul-

taat, maar het zijn onze inwoners die het 
afval uiteindelijk goed moeten scheiden. 
Dikke pluim voor hen, we doen het samen 
nu al beter dan vorig jaar!”

	■ PARTICIPATIE

Het beleidsplan van gemeente Bergen is 
tot stand gekomen na inspraak van eigen 
inwoners, via een enquête en een inwo-
nerpanel. In het beleidsplan zijn diverse 
maatregelen vastgelegd voor betere 
afvalscheidingsmogelijkheden. Zo moet 
afval scheiden gemakkelijker worden voor 
bewoners van een flatgebouw of apparte-
mentencomplex. Verder krijgen de mili-
euparkjes een opknapbeurt, komen er 
speciale containers voor kleine elektrische 
apparaten en luiers, en introduceren we 
een variabele heffing vanaf 1 januari 2024, 
waarbij een tarief per aanbieding (niet per 
kilo) wordt betaald. Met de manier waarop 
u afval scheidt, kunt u zo invloed uitoefenen 
op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. 
In Uitgeest, Castricum en Heiloo blijkt dit 
ook al goed te werken; de buurgemeenten 
hebben de hoeveelheid restafval inmiddels 
teruggebracht naar minder dan 100 kilo.

	■ TOERISTISCHE GEMEENTE

In de gemeente Bergen houden we er reke-
ning mee dat er jaarlijks veel toeristen naar 
onze gemeente komen. Er komt meertalige 
informatie om hen goed uit te leggen hoe ze 
hun restafval kunnen scheiden. Zo zijn we 
samen op weg naar een betere afvalschei-
ding. 

	■ NIEUW: ZIJLADER

De gemeente Bergen heeft bewust gekozen 
voor de zijlader als nieuw inzamelvoertuig. 
Deze heeft aan de zijkant van het voertuig 
een mechanische arm die een container 

oppakt, leegt en weer terugzet. Voor deze 
moderne inzamelmethode moeten de rol-
containers naast elkaar aan de weg wor-
den gezet. Wethouder Briët legt uit: “Voor 
de inzamelmedewerkers is dit een grote 
vooruitgang, in overeenstemming met de 
Arbowet. Zij hoeven niet meer met zware 
containers te slepen, omdat de mechanische 
arm het werk doet.” Momenteel kijken we 
op welke locaties de verzamelplaatsen voor 
de rolcontainers komen. Dat kan de huidige 
plek zijn of een andere locatie. Inwoners met 
rolcontainer krijgen hierover binnenkort meer 
informatie per brief. 
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Bisschopskroft 9 in Egmond 
aan den Hoef

het wijzigen van een kozijn in de voorgevel, datum 
ontvangst 24 november 2022 (Z22 101619)

C S Adama v Scheltemaweg 4 
in Bergen (NH)

het wijzigen van de kap, datum ontvangst  
23 november 2022 (Z22 101523)

Gemene Bos 24 in Bergen 
(NH)

het kappen van een beuk en een eik, datum ont-
vangst 23 november 2022 (Z22 101396)

Gerbrandtslaan 16 in Schoorl het plaatsen van een zwembad in de tuin, datum 
ontvangst 18 november 2022 (Z22 100976)

Nesdijk 27 B in Bergen (NH) het kappen van een prunis serotina, datum ont-
vangst 22 november 2022 (Z22 101176)

Nieuwe Schulpweg 20 A in 
Egmond-Binnen

het verbouwen en het vergroten van de woning, 
datum ontvangst 23 november 2022 (Z22 101460)

Reigerslaan 8 in Bergen (NH) het aanleggen van een rookkanaal, datum ont-
vangst 22 november 2022 (Z22 101338)

Strand Camperduin 10 in 
Schoorl

het wijzigen van het gevelbeeld paviljoen Prince 
George, datum ontvangst 18 november 2022  
(Z22 100917)

Voert 17 in Bergen (NH) het plaatsen van een schuifpoort, datum ontvangst 
23 november 2022 (Z22 101524)

Wiertdijkje 24 in Bergen (NH) het verbouwen van een woning, datum ontvangst 
18 november 2022 (Z22 100975)

Wolphert van Brederodeweg 1 
in Schoorl

het kappen van een eik, datum ontvangst  
21 november 2022 (Z22 101277)

Zuidlaan 34 in Bergen (NH) het bouwen van een woning, datum ontvangst  
24 november 2022 (Z22 101648)

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
Dawson-Nes 19 in Bergen 
(NH)

het kappen van drie coniferen, verzenddatum  
23 november 2022 (Z22 095282)

De Logger 2 in Egmond aan 
Zee

het kappen van twee dennen, verzenddatum  
23 november 2022 (Z22 095321)

Emmalaan 18 in Bergen (NH) het kappen van drie dennenbomen en een berk, 
verzenddatum 21 november 2022 (Z22 095261)

Kerkstraat 11 A en  
Franschesteeg in Bergen (NH)

het vergroten van het woon-winkelgebouw met  
4 woonstudio's (Het Franse Paviljoen), verzendda-
tum 25 november 2022 (Z22 088097)

Plein 6 in Bergen (NH) het plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum  
25 november 2022 (Z22 090863)

Strand Bergen aan Zee 14 in 
Bergen aan Zee

het verplaatsen van de bestaande opstallen van de 
botenclub, verzenddatum 24 november 2022  
(Z22 090842)

Strand Camperduin 10 in 
Schoorl

het gewijzigd uitvoeren van de herbouw van een 
strandpaviljoen, verzenddatum 24 november 2022 
(Z22 100917)

Stationsstraat 9 A in Bergen 
(NH)

het wijzigen van de constructie, verzenddatum  
(22 november 2022}} (Z22 098960)

Westerweg 2 in Bergen (NH) het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor de 
periode van 18 maanden, verzenddatum  
23 november 2022 (Z22 091550)

Wiertdijkje 26 in Bergen (NH) het aanleggen van een zwembad, verzenddatum 
24 november 2022 (Z22 095126)

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

100-jarige in 
Bergen!
De heer Lem werd op 22 november 100 
jaar. Dit vierde hij met zijn familie en vrien-
den in het restaurant van verzorgings-
tehuis Saenehof. Ter ere hiervan ging 
Locoburgmeester Yvonne Roos bij hem 
langs om hem persoonlijk te feliciteren. 
Ook Sinterklaas kwam hem feliciteren. De 
positiviteit en plezier in het leven straalt 
van hem af. Van harte gefeliciteerd!

Crisisnoodopvang Bergen weer gesloten
Deze week zijn de 175 bewoners van de 
crisisnoodopvang in Bergen verhuisd. Ze 
verbleven bijna drie maanden in pavil-
joens op de voormalige voetbalvelden 
van BSV. Dit terrein werd drie maanden 
geleden in korte tijd ingericht. De groep 
asielzoekers is grotendeels naar Enk-
huizen verhuisd, waar een crisisnoodop-
vang op het parkeerterrein van het Zui-
derzeemuseum is gerealiseerd.

	■ HULP

De gemeente Bergen bedankt alle inwo-
ners voor hun begrip en de vrijwilligers 
voor hun hulp. De vrijwilligers hebben op 
alle mogelijke manieren geprobeerd om 
het verblijf van de mensen zo aangenaam 
mogelijk te maken. Ze ondernamen van 
alles met de bewoners, variërend van cre-
atieve bezigheden tot taallessen, moun-
tainbiken, voetballen, natuurwandelingen 
onder begeleiding van Natuureducatie en 
Duurzaamheid, het repaircafé en beauty-
middagen.
De kinderen kregen op het terrein sport-
lessen van Sport-Z en gingen de laatste 
weken ook naar school. De volwassenen 
kregen training van Bodyvit. 

	■ CRISISBEVOEGDHEID

Tijdens een bijeenkomst vorige maand 
gaven omwonenden aan dat ze het schrij-
nend vinden dat deze groep mensen na 
drie maanden alweer moest vertrekken. 
“Dat is een van de meest gestelde vragen 
die ik krijg, waarom ze niet langer konden 

blijven”, aldus burgemeester Lars Vos-
kuil. “Ik snap de vraag, maar ik heb dit 
gedaan vanuit mijn crisisbevoegdheid als 
burgemeester. Voor een langere periode 
hadden we eerst procedures en een par-
ticipatietraject moeten doorlopen. Daar 
was nu geen tijd voor.”
De crisisnoodopvang is nodig, omdat 
er op het aanmeldcentrum in Ter Apel 
onvoldoende plek is voor mensen die in 
Nederland op zoek zijn naar veiligheid 
en bescherming. Mannen, vrouwen en 
kinderen moeten hierdoor in schrijnende 
omstandigheden vaak buiten het centrum 
in de open lucht verblijven of de nacht 
doorbrengen op een stoel in een wacht-
ruimte. Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord is verantwoordelijk voor het organi-
seren van crisisnoodopvang van in totaal 
450 asielzoekers in Noord-Holland Noord. 
Er is ook opvang in ’t Zand en Petten. 

Volgend jaar start de bouw van een 
nieuwe woonwijk op het BSV-terrein.

Paviljoens op voormalige voetbalvelden 
zijn deze week ontmanteld

Verlengen behandeltermijn
Adres Omschrijving
Zuidlaan 18 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, verzenddatum 22 

november 2022 (Z22 089642)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure) 
Adres Omschrijving
Van Reenenpark 19S in  
Bergen (NH)

het voor vijf jaar bewonen van een recreatiewoning 
(WABO1900243

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 5 december 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze 
termijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen.


