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        Colofon
Redactie Team Communicatie, gemeente Bergen
Mail communicatie@bergen-nh.nl
Telefoon (072) 888 00 00
Vormgeving & drukwerk Rodi Media
Fotoredactie  Team Communicatie, 
 Habro Fotografie/Hans Brouwers
Verspreiding  Wekelijks op woensdag huis-aan-huis in gemeente Ber-

gen. Via post-abonnement van Rodi Media; ophalen bij diver-
se openbare plekken in de gemeente en als digitaal abonne-
ment: aanmelden via www.bergen-nh.nl 

Bezorgklachten  Rodi Media (0226) 33 33 11, www.bergensnieuwsblad.nl of 
 www.contactmetdeegmonden.nl. 
 Nabezorging: vóór vrijdag 12.00 uur melden.

Gemeentehuis

Adres Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar
Publieksbalie Ma. en vr. 08.30 - 12.30 uur
 Di. en wo. 08.30 - 16.30 uur
 Do. 08.30 - 12.30 uur / 17.00 tot 20.00 uur
Telefoon (072) 888 00 00, ma. t/m vr.
 08.00 - 17.00 uur
Postadres Postbus 175, 1860 AD Bergen
 e-mail: info@bergen-nh.nl, 
 website: www.bergen-nh.nl
 Instagram: gemeentebergen
Afspraak via website www.bergen-nh.nl

Spreekuur college 

Di. 08.30 - 9.30 uur
Met wethouder of burgemeester op afspraak via de website 
of bovenstaand telefoonnummer.

HVC-afvalinzameling

Klantenservice:  0800 - 0700
Website:  www.hvcafvalinzamling.nl

       Openingstijden

Politieke partijen aan het woord…
Geen supermarkt 
op Harmonie locatie 
centrum Bergen!

Het raadsbesluit van 2017 tot vast-
stelling van een bestemmingsplan 
(met supermarkt) op deze locatie 
is recent door de Raad van Sta-
te (RVS) vernietigd.  De gemeen-
teraad zal weer opnieuw gaan 
besluiten of er een nieuw bestem-
mingsplan gaat komen met of zon-
der  supermarkt.

 * Op 18 december 2018  was Be-
hoorlijk Bestuur Bergen (BBB) nog  
tegen het intrekken van dat vast-
gestelde bestemmingsplan met 
een supermarkt. I.v.m. een geslo-
ten Overeenkomst tussen de Ge-
meente en Schrama bv. Met  in-
spanningsverplichting voor de 
gemeente dat  bestemmingsplan 
tot aan de RVS toe t.b.v. Schra-
ma bv  onherroepelijk te krijgen. 
Waarna kon worden gebouwd. 
Als op 18 december door de ge-
meenteraad was gekozen voor in-
trekking van dat bestemmingsplan 
met de supermarkt was daarmee 
meteen obstructie gepleegd in de 
voorfase, dus nog voordat de RVS 
uitspraak op  ingediende beroep-
schriften had gedaan. Met gevolg 

een schadeclaim van 3 miljoen 
euro of méér  t.l.v. de gemeente 
Bergen (lees: inwoners).

* Dat  traject is nu gelopen. Waar-
bij de RVS  het raadsbesluit tot 
vaststelling van het bestemmings-
plan met supermarkt heeft vernie-
tigd. Zonder dat het bewust ver-
wijtbaar is  aan de Gemeente om 
het  onherroepelijkheid te krijgen. 
Daardoor is volgens BBB richting 
Schrama bv aan alle verplichtin-
gen ingevolge de Overeenkomst 
voldaan. Waaronder publiekrech-
telijke  inspanningsverplichtingen. 
Met na de Uitspraak RVS nog ver-
plicht overleg met o.m. Schrama 
bv, dat echter tot niets heeft ge-
leid. Een schadeclaim zal waar-
schijnlijk wel door Schrama bv 
worden voorgehouden maar totaal 
niet succesvol geacht om deze in 
rechte te kunnen afdwingen. En 
wordt gezien als  dreiging, dwin-
gelandij  en bangmakerij om het 
College  “mee” en gemeenteraad 
“om” te krijgen.

* Kortom volgens B.B.B. kan de 
gemeente in samenwerking met 
inwoners tot invulling van een 
nieuw bestemmingsplan zonder 

supermarkt gaan komen. Waar-
bij ”Nieuw Vertrouwen” kan wor-
den waargemaakt van hetgeen in-
woners willen. Mocht het College 
hier anders tegenaan kijken dan 
s.v.p. voor de Gemeenteraad con-
creet aangegeven waaruit die ver-
plichtingen nog bestaan met finan-
ciële gevolgen daaraan voorbij te 
kunnen gaan. Ook met reële op-
brengsten (w.o. verkoop gemeen-
tegrond) als tot een nieuw project 
wordt gekomen. Waardoor de ge-
meenteraad zijn (financiële) afwe-
gingen kan maken.

www.behoorlijkbestuurbergen.nl

Behoorlijk Bestuur Bergen, 

Koos Bruin

Als u ooit de kans heeft 
om naar IJsland te 
gaan is een bezoek aan 

Nationaal Park Pingvellir een ab-
solute aanrader. In dat park ligt, 
naast de plek waar het eerste 
parlement van de IJslanders  op 
deze vlakte bijeen kwam, ook de 
Midden-Atlantische rug. Dit is de 
scheidingslijn tussen het Noord 
Amerikaanse (ten NW van de 
kloof) en het Euraziatische (ten 
ZO van de vlakte) continent; de 
vlakte zelf is de scheiding. Op 
deze plek drijft IJsland door tek-
tonische bewegingen met een 
gemiddelde snelheid van 1 á 2 
centimeter per jaar uit elkaar. 
Dat lijkt heel weinig maar in de 
loop der jaren wordt die kloof als-
maar groter.
 
Iets soortgelijks lijkt er in onze 
samenleving aan de hand. We 
horen, zien en lezen steeds va-
ker over de kloof tussen burgers 
en overheid. Zowel landelijk als 
lokaal blijkt af en toe dat er een 
grote kloof tussen de beleids-
makers en de inwoners bestaat. 
Gemeentebelangen vindt het 
niet alleen van groot belang dat 

de lokale overheid open, trans-
parant en toegankelijk is, maar 
ook dat draagvlak onder de in-
woners één van de belangrijk-
ste pijlers van beleid moet zijn. 
Er wordt óver inwoners gespro-
ken in plaats van mèt inwoners. 
Te vaak belanden inwoners en 
bestuur tegenover elkaar in de 
rechtszaal.

We zijn daarom ook verheugd 
dat er in alle kernen actieve in-
woners zijn die in onder andere 
Dorpsraden, Duintafels en initia-
tiefgroepen meedenken en idee-
en aanreiken. Zo hebben re-
cent inwoners het plan opgevat 
om een stichting op te richten 
om er voor zorg te dragen dat 
het buurthuis/ontmoetingscen-
trum van Tuindorp, het T&O ge-
bouw en alle activiteiten die daar 
plaats vinden worden behouden. 
De bewoners prefereren het hui-
dige gebouw (ongeveer 380 m²) 
boven twee benedenkamers in 
de nieuwbouw (ongeveer 120 
m²) en zij willen het werkgebied 
uitbreiden met de Kruidenbuurt, 
Saenegheest en Oosterweg/
Oude Bergerweg. Het is goed 

dat er van meet af aan gesprek-
ken worden gevoerd mèt en niet 
óver de toekomstige gebruikers. 

Gemeentebelangen vindt dat 
burgerparticipatie een waarde-
volle en niet te stuiten rol heeft in 
onze verder digitaliserende sa-
menleving. Wij zullen ons best 
doen om daarin inwoners te on-
dersteunen. Zodat de kloof tus-
sen inwoners en bestuur niet ver-
der groeit maar wordt geslecht. 

Mariëlla van Kranenburg

Fractievoorzitter Gemeentebe-

langen

     Agenda

Gemeenteraad

Donderdag 4 juli om 19.30 uur in De Blinkerd in Schoorl
Gemeenteraad (Kadernota)

Dinsdag 9 juli om 16.00 uur in De Blinkerd in Schoorl

Vergadering gemeenteraad 

Locatie:  De Blinkerd (Schoorl)

Datum: donderdag 4 juli

Tijd: 19.30 uur 

Agenda:

Nr. Onderwerp

0 Vragenhalfuur  
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Toezeggingenlijst en ingekomen stukken

  •  Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 18 juni 
2019

  •  Verzamellijst ingekomen stukken week 22 tot en met week 26
  •  Beantwoording schriftelijke vragen fracties KIES Lokaal en 

GroenLinks inzake ontwerpbesluit mobiele telecommunicatie 
Egmond-Binnen

  •  Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake schoon-
maken rolcontainers

  •  Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 inzake verplich-
ting taallessen jongste anderstalige kinderen

Hamerstukken 

4  Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Hoe-
verweg 23 Egmond aan den Hoef

5  Voorstel betreft kennis te nemen van de evaluatie integraal 
dienstverleningsmodel sociaal domein

6  Voorstel betreft in te stemmen met de pilot objectgebonden fi-
nanciering woningverduurzaming met inzet van baatbelasting

7  Voorstel betreft het vaststellen van de verordening vergoeding 
raads- en commissieleden

8  Voorstel betreft een positief advies af te geven aan het commis-
sariaat voor de media inzake een verlenging zendtijdtoewijzing 
lokale omroep Stichting RTV

9  Voorstel betreft borg te staan voor de lening aan tennisclub Ber-
gen

Bespreekstukken

10  Voorstel betreft het vaststellen van de notitie beleid en regelge-
ving recreatieve verhuur en recreatief gebruik van woningen

11  Sluiting

Hebt u een conflict met uw bu-

ren en komt u er niet uit? Dan 

kunt u in de gemeente Bergen 

een beroep doen op buurtbe-

middeling. Buurtbemiddeling is 

een methode om buren die on-

derling problemen hebben, met 

elkaar in gesprek te brengen. 

Daarbij bieden goed getrainde 

vrijwillige bemiddelaars hulp. 

Veel van deze conflicten wor-
den opgelost, een prachtig re-

sultaat!

Het CCV (Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid) heeft 
een strenge kwaliteitstoets inge-
steld voor buurtbemiddeling. Als 
landelijk aanspreekpunt en be-
heerder van de aanpak controleert 

het CCV de uniformiteit, integriteit 
en zorgvuldigheid van de uitvoe-
ring van de methodiek. Wanneer 
de kwaliteit is bewezen,  wordt een 
erkenning en certificering afgege-
ven. Deze geldt voor twee jaar 
zodat de kwaliteit bewaakt blijft. 
Daarna kan er een PLUS-certifi-
caat worden behaald, de hoogst 
haalbare certificering. 

Trots op het PLUS-certificaat 
Stichting De Bemiddelingska-
mer, uitvoerder van Buurtbemid-
deling Bergen, is er trots op on-
langs weer het PLUS-certificaat in 

huis te hebben gehaald! U kunt er 
op rekenen dat buurtbemiddeling 
Bergen de werkwijze en organi-
satie uitstekend op orde heeft. De 
Bemiddelingskamer organiseert 
buurtbemiddeling in Bergen, Hei-
loo, Castricum en Uitgeest. Hulp 
via buurtbemiddeling is voor be-
woners geheel gratis. 

Informatie

De gemeente Bergen en Kenne-
mer Wonen zijn financiers van 
Buurtbemiddeling Bergen. Voor ad-
vies, informatie en aanmelding kunt 
u bellen met De Bemiddelingska-
mer naar 06 – 398 39515  of mai-
len naar info@debemiddelingska-
mer.nl. Meer informatie vindt u op  
www.debemiddelingskamer.nl

Opnieuw PLUS-kwaliteitskeurmerk 
voor Buurtbemiddeling Bergen


