
Motie gemeenteraad Bergen:
help vluchtelingen Oekraïne

De gemeenteraad van Bergen heeft 
dinsdag unaniem een motie aange-

nomen met betrekking tot de situatie 
in de Oekraïne. De afgelopen dagen is 

de wereld geconfronteerd met de Rus-
sische inval in de Oekraïne. Duizenden 
Oekraïners, voornamelijk vrouwen en 
kinderen zijn op de vlucht als gevolg 
van de Russische aanval. Het college 
krijgt daarmee de opdracht om bij 
voorkeur in regionaal verband “de 
voor ons mogelijke maatregelen te 
treffen om deze vluchtelingen te hel-
pen”. De voltallige raad van Bergen 
maakt zich zorgen over de gevolgen 
van deze oorlog, om de inwoners van 
de Oekraïne en zij die op de vlucht 
zijn.

Gemeenteverkiezingen 2022-GA STEMMEN!
Op 14, 15 en 16 maart gaan wij met z’n allen weer naar de stembus om de partij te kiezen waar je het 
beste gevoel bij hebt en welke partij jou het meeste aanspreekt. De politiek heeft in de voorbije jaren 
een behoorlijke deuk opgelopen, wethouders die opgestapt zijn en onderling bij partijen een hoop wan-
trouwen. 

Dat moet anders roepen zij nu met 
z’n allen. Maar hebben de raadsleden 
ook geleerd van de afgelopen vier jaar 
wat wel en niet kan. Eén ding is ze-
ker, er moet meer naar de inwoners 
geluisterd worden zodat er achteraf 
geen spanningen ontstaan. Vooral 
de woningbouw heeft veel stof doen 
opwaaien. Vorige week werd het plan 
Dorp en Duin in de ijskast gezet door 
enkele partijen die hier een motie over 
indienden. Of dat een goede zaak is 
moet de toekomst uitwijzen. Eén ding 
is wel duidelijk, er zal weer niet snel 

gebouwd gaan worden, iets wat alle 
partijen wel beloven en een must vin-
den. Het is net als bij het invoeren van 
het digitaal parkeren en de papieren 
vergunningen, vele burgers snappen 
er niets meer van. Gelukkig is het plan 
in Egmond-Binnen op het Kerkplein 
nu wel ter inzage voor 56 woningen 
huurwoningen. (zie het plan, eindelijk 
witte rook, op pagina 5)
Het maakt niet uit op wie je gaat 
stemmen, maar ga stemmen, want als 
je niet stemt heb je ook niets te vertel-
len. Dus maak een keuze naar de par-

tij waar jij een goed gevoel bij hebt. 
In 1930 liep de bevolking in Egmond 
nog uit om zich te verzamelen voor 
het gemeentehuis om M. Boelmans 
ter Spil te steunen voor de provinci-
ale verkiezingen. Nou zie ik niemand 
naar het gemeentehuis in Alkmaar af-
reizen om de gemeenteraadsleden uit 
Egmond en Bergen te steunen in hun 
strijd om de zetels, maar laat in ieder 
geval wel je stem horen.
Op de foto de verkiezingen 
in 1930.
Tekst Cor Mooij
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WATERSTANDEN MAART
NM=Nieuwe Maan • EK=Eerste Kwartier
LK=Laatste Kwartier • VM=Volle Maan

Springtij: 2-3 dagen na NM en VM
Doodtij: 1-2 dagen na LK en EK

met dank aan WebcamEgmond.nl
Laagwater Hoogwater

Getijdentabel 2022 voor Egmond aan Zee Alle webcams in Egmond aan Zee.     www.webcamegmond.nl        

Bron: Rijkswaterstaat, http://www.getij.nl 

1 za  2:09 10:35 14:36 23:15 1 di  1:01  3:42 11:34 16:06 NM 1 di  2:49 10:50 15:09      1 vr  2:26  4:55 14:21 17:10 NM 1 zo  2:31  5:07 13:50 17:25 1 wo  2:06  5:56 14:34 18:18 NM = Nieuwe Maan
2 zo  3:05 11:26 15:21      NM 2 wo  2:03  4:27 12:19 16:47 2 wo  1:00  3:35 11:30 15:55 NM 2 za  3:08  5:35 13:34 17:48 2 ma  1:50  5:41 14:17 18:02 2 do  2:25  6:29 14:54 18:58 VM  = Volle Maan
3 ma  0:10  3:50 12:06 16:09 3 do  2:49  5:16 13:09 17:31 3 do  1:48  4:15 12:04 16:36 3 zo  3:36  6:07 14:40 18:25 3 di  2:25  6:16 15:00 18:42 3 vr  2:44  7:08 15:15 19:35 EK= Eerste Kwartier
4 di  2:06  4:41 12:33 16:57 4 vr  3:32  5:57 14:05 18:12 4 vr  2:33  4:57 12:55 17:09 4 ma  3:10  6:45 15:14 19:06 4 wo  2:44  6:51 15:24 19:16 4 za  3:25  7:46 15:45 20:05 LK= Laatste Kwartier
5 wo  3:02  5:27 13:30 17:46 5 za  4:06  6:38 14:54 18:57 5 za  3:10  5:35 13:50 17:47 5 di  3:35  7:19 16:05 19:41 5 do  3:14  7:25 15:40 19:49 5 zo  4:00  8:19 16:35 20:45 Springtij - valt 2-3 dagen na NM en VM
6 do  3:46  6:16 14:20 18:35 6 zo  4:35  7:26 16:05 19:46 6 zo  3:37  6:12 14:45 18:31 6 wo  4:05  7:55 16:36 20:20 6 vr  3:50  8:06 16:05 20:26 6 ma  4:35  9:05 17:05 21:24 Doodtij   - valt 2-3 dagen na EK en LK
7 vr  4:25  7:05 15:04 19:25 7 ma  4:35  8:05 16:40 20:36 7 ma  3:34  6:48 15:36 19:11 7 do  4:20  8:35 16:30 20:56 7 za  4:20  8:34 16:34 20:59 7 di  5:25  9:55 17:55 22:35 EK
8 za  5:06  7:55 16:05 20:20 8 di  5:16  8:49 17:15 21:26 EK 8 di  3:55  7:29 16:15 19:56 8 vr  4:40  9:04 17:05 21:35 8 zo  5:06  9:15 17:35 22:00 8 wo  6:35 11:26 19:04 23:46 Laagwater
9 zo  5:36  8:45 17:05 21:16 EK 9 wo  5:45  9:45 17:37 22:26 9 wo  4:15  8:10 16:20 20:40 9 za  5:14  9:59 17:55 22:41 EK 9 ma  5:56 10:45 18:35 23:05 EK 9 do  7:24 12:14 20:30      Hoogwater
10 ma  6:05  9:46 17:56 22:15 10 do  6:04 10:34 18:25 23:40 10 do  4:14  8:56 16:25 21:36 EK 10 zo  6:15 11:24 19:06 23:44 10 di  6:56 12:04 19:34      10 vr  0:55  8:46 13:36 21:35
11 di  6:45 10:35 18:46 23:25 11 vr  6:50 12:05 19:26      11 vr  4:56  9:56 17:20 22:25 11 ma  7:15 13:16 20:04      11 wo  0:34  8:05 13:25 21:04 11 za  1:52  9:45 14:25 23:06
12 wo  7:30 11:45 19:35      12 za  1:15  8:10 13:20 20:37 12 za  5:34 11:04 18:30      12 di  2:05  8:46 14:14 21:55 12 do  1:45  9:14 14:14 22:25 12 zo  2:46 10:35 15:09 23:45
13 do  0:46  8:36 12:44 20:30 13 zo  2:16  9:55 14:20 22:34 13 zo  0:35  6:50 12:44 19:45 13 wo  2:45 10:04 15:05 23:05 13 vr  2:39 10:24 15:06 23:34 13 ma  3:31 12:05 15:55      
14 vr  1:35  9:46 13:50 21:57 14 ma  2:55 11:06 15:05 23:35 14 ma  1:45  8:30 13:56 21:44 14 do  3:30 11:14 15:45      14 za  3:26 11:35 15:41      14 di  0:35  4:17 13:05 16:46 VM
15 za  2:25 10:46 14:34 23:16 15 di  3:35 11:34 15:46      15 di  2:30 10:20 14:40 22:54 15 vr  0:17  4:06 12:05 16:18 15 zo  0:34  4:02 12:30 16:20 15 wo  1:20  5:02 14:27 17:31
16 zo  3:15 11:25 15:19      16 wo  0:30  4:09 12:14 16:19 VM 16 wo  3:05 11:04 15:20      16 za  1:24  4:37 13:04 16:56 VM 16 ma  1:45  4:42 13:55 17:03 VM 16 do  1:44  5:47 15:41 18:17
17 ma  0:06  3:56 12:05 15:59 17 do  1:47  4:46 12:34 16:51 17 do  0:15  3:39 11:45 15:48 17 zo  2:36  5:12 14:36 17:29 17 di  2:47  5:23 15:01 17:47 17 vr  2:36  6:35 16:36 19:07
18 di  0:45  4:29 12:30 16:35 VM 18 vr  2:32  5:16 13:05 17:26 18 vr  1:15  4:11 12:30 16:25 VM 18 ma  3:22  5:49 15:26 18:07 18 wo  3:26  6:06 15:56 18:31 18 za  3:10  7:22 17:26 19:58
19 wo  1:00  5:01 12:55 17:15 19 za  3:12  5:46 13:40 17:57 19 za  2:06  4:46 13:30 16:57 19 di  4:02  6:26 16:06 18:49 19 do  2:34  6:47 16:36 19:17 19 zo  3:55  8:19 18:12 20:58
20 do  1:05  5:35 13:26 17:45 20 zo  1:56  6:21 14:15 18:35 20 zo  2:49  5:18 13:24 17:32 20 wo  2:39  7:07 16:45 19:33 20 vr  3:26  7:35 17:21 20:09 20 ma  4:50  9:26 18:56 21:56
21 vr  1:35  6:09 14:00 18:19 21 ma  2:15  6:56 14:44 19:15 21 ma  3:29  5:56 13:55 18:11 21 do  3:20  7:48 15:40 20:19 21 za  4:06  8:26 16:54 21:09 21 di  5:56 10:30 19:37 22:55 LK
22 za  2:05  6:40 14:35 18:55 22 di  2:55  7:38 15:26 19:59 22 di  1:54  6:31 14:20 18:51 22 vr  3:59  8:38 16:15 21:15 22 zo  4:45  9:33 18:10 22:20 LK 22 wo  6:44 11:36 20:15      
23 zo  2:44  7:25 15:15 19:38 23 wo  3:47  8:26 16:00 20:56 LK 23 wo  2:35  7:11 14:45 19:38 23 za  4:56  9:39 17:24 22:36 LK 23 ma  5:45 10:55 19:40 23:25 23 do  0:00  7:55 12:46 20:54
24 ma  3:30  8:05 15:55 20:26 24 do  4:25  9:19 16:56 21:59 24 do  3:04  7:58 15:30 20:29 24 zo  5:35 11:15 19:20 23:56 24 di  6:54 12:16 20:55      24 vr  1:06  8:44 13:45 21:54
25 di  4:04  8:56 16:34 21:19 LK 25 vr  5:15 10:36 17:54 23:20 25 vr  4:00  8:56 16:19 21:39 LK 25 ma  6:54 12:33 21:04      25 wo  0:34  8:15 13:25 21:55 25 za  2:06  9:54 14:39 22:44
26 wo  4:55  9:56 17:30 22:24 26 za  6:15 11:56 19:50      26 za  4:45 10:26 17:40 23:16 26 di  1:16  8:44 13:54 22:24 26 do  1:45  9:24 14:15 22:55 26 zo  3:00 11:05 15:29 23:50
27 do  5:44 11:06 18:25 23:34 27 zo  0:34  7:55 13:16 21:55 27 zo  7:16 12:44 21:07      27 wo  2:19 10:05 14:55 23:56 27 vr  2:39 10:34 15:04 23:50 27 ma  3:45 12:26 16:20      
28 vr  6:55 12:16 19:50      28 ma  1:55 10:05 14:15 23:20 28 ma  1:24  9:00 14:15 22:44 28 do  3:11 11:05 15:34      28 za  3:25 11:35 15:56      28 di  0:36  4:24 13:04 17:00
29 za  0:55  8:20 13:19 21:47 29 di  2:45 10:45 15:09      29 vr  1:06  3:55 12:00 16:15 29 zo  0:30  4:10 12:37 16:36 29 wo  1:16  5:05 13:44 17:36 NM
30 zo  1:58 10:20 14:19 22:55 30 wo  0:25  3:35 11:34 15:55 30 za  1:56  4:35 13:10 16:51 NM 30 ma  0:54  4:46 13:30 17:09 NM 30 do  1:34  5:39 14:15 18:09
31 ma  2:55 10:55 15:10 ----- 31 do  1:40  4:15 12:14 16:36 31 di  1:24  5:19 14:15 17:46

1 vr  2:16  6:15 14:30 18:46 1 ma  2:45  7:09 15:00 19:29 1 do  3:24  7:48 15:34 20:11 1 za  3:14  8:07 15:44 20:25 1 di  3:56  8:45 16:15 21:15 EK 1 do  6:35  9:44 17:25 22:25
2 za  2:36  6:55 14:44 19:15 2 di  3:15  7:41 15:35 20:06 2 vr  3:54  8:28 16:14 20:51 2 zo  3:55  8:55 16:25 21:15 2 wo  5:10 10:10 17:25 22:55 2 vr  7:31 10:55 18:56 23:34
3 zo  3:05  7:29 15:14 19:56 3 wo  4:00  8:15 16:15 20:39 3 za  4:25  9:18 16:54 21:39 EK 3 ma  4:56  9:55 17:25 22:25 EK 3 do  7:45 11:25 19:04      3 za  8:30 12:06 19:54      
4 ma  3:46  8:05 15:55 20:30 4 do  4:46  8:58 16:45 21:25 4 zo  5:20 10:15 17:44 22:56 4 di  5:45 11:20 18:24      4 vr  0:14  9:05 12:46 20:46 4 zo  0:45  9:30 13:10 20:54
5 di  4:25  8:39 16:45 21:09 5 vr  5:26  9:45 17:25 22:26 EK 5 ma  6:04 11:36 18:44      5 wo  0:04  8:30 12:45 20:05 5 za  1:19 10:21 13:34 21:35 5 ma  1:46 10:25 13:55 22:04
6 wo  5:16  9:30 17:30 22:05 6 za  5:54 10:55 18:15 23:26 6 di  0:15  7:47 12:55 20:05 6 do  1:35 10:26 14:10 22:10 6 zo  2:09 11:36 14:26 22:25 6 di  2:24 11:10 14:45 23:07
7 do  6:06 10:25 18:14 22:59 EK 7 zo  6:54 11:59 19:24      7 wo  1:40 10:26 14:25 22:30 7 vr  2:34 11:35 15:05 23:15 7 ma  2:48 12:32 15:07 23:20 7 wo  3:11 11:25 15:25 23:57
8 vr  6:44 11:36 19:26      8 ma  0:46  8:05 13:16 20:24 8 do  2:49 11:34 15:25 23:25 8 za  3:29 13:05 15:48      8 di  3:28 13:16 15:46      VM 8 do  3:55 12:06 16:00      VM
9 za  0:06  7:45 12:46 20:20 9 di  1:50 10:00 14:25 22:55 9 vr  3:45 13:27 16:07      9 zo  0:00  4:08 14:06 16:29 VM 9 wo  0:00  4:07 12:10 16:21 9 vr  0:40  4:36 12:45 16:39
10 zo  1:09  8:45 13:45 21:40 10 wo  2:56 11:35 15:29 23:44 10 za  0:15  4:25 14:26 16:48 VM 10 ma  2:01  4:48 14:46 17:07 10 do  0:50  4:45 12:44 16:57 10 za  1:26  5:09 13:05 17:15
11 ma  2:12 10:00 14:45 23:26 11 do  3:49 13:00 16:21      11 zo  0:50  5:07 15:13 17:31 11 di  2:45  5:27 15:22 17:46 11 vr  1:40  5:25 13:46 17:35 11 zo  1:56  5:46 13:45 17:55
12 di  3:10 11:45 15:39      12 vr  0:15  4:39 14:42 17:07 VM 12 ma  3:16  5:47 15:56 18:11 12 wo  2:00  6:06 15:52 18:26 12 za  2:05  5:59 14:15 18:09 12 ma  2:10  6:26 14:04 18:36
13 wo  0:04  3:59 12:50 16:29 VM 13 za  1:05  5:22 15:32 17:50 13 di  3:50  6:28 16:30 18:52 13 do  3:10  6:42 15:04 18:59 13 zo  2:37  6:38 14:40 18:50 13 di  2:24  7:00 14:50 19:09
14 do  0:34  4:50 14:41 17:17 14 zo  1:45  6:07 16:16 18:35 14 wo  3:50  7:08 16:56 19:27 14 vr  3:44  7:25 15:44 19:36 14 ma  3:00  7:15 15:16 19:25 14 wo  2:54  7:35 15:26 19:49
15 vr  1:25  5:36 15:42 18:07 15 ma  2:39  6:50 16:56 19:17 15 do  4:36  7:51 16:44 20:10 15 za  4:25  8:06 16:25 20:16 15 di  3:15  7:44 15:45 20:15 15 do  3:45  8:20 16:16 20:45
16 za  2:10  6:26 16:33 18:55 16 di  4:00  7:35 17:29 20:01 16 vr  5:00  8:36 17:16 20:45 16 zo  4:37  8:34 16:46 20:55 16 wo  4:10  8:34 16:24 21:25 LK 16 vr  4:25  9:05 16:54 21:56 LK
17 zo  2:53  7:11 17:13 19:41 17 wo  4:50  8:25 17:57 20:45 17 za  5:36  9:15 17:30 21:35 LK 17 ma  4:50  9:14 17:16 21:35 LK 17 do  4:54  9:45 17:25 22:35 17 za  5:30 10:16 18:00 22:45
18 ma  3:44  8:05 17:56 20:31 18 do  5:30  9:09 18:05 21:24 18 zo  5:40 10:06 17:44 22:30 18 di  5:25 10:04 17:55 23:16 18 vr  6:05 10:55 18:35 23:54 18 zo  6:40 11:20 19:16 23:55
19 di  4:44  8:51 18:26 21:19 19 vr  6:11  9:59 18:36 22:20 LK 19 ma  6:10 10:55 18:15 23:55 19 wo  6:25 11:36 18:55      19 za  7:46 12:36 19:44      19 ma  8:00 12:19 20:15      
20 wo  5:34  9:44 18:55 22:16 LK 20 za  6:34 10:53 19:00 23:15 20 di  7:14 13:05 19:24      20 do  0:45  7:45 13:56 20:05 20 zo  0:55  9:00 13:25 21:06 20 di  0:56  9:20 13:19 21:05
21 do  6:25 10:44 19:15 23:04 21 zo  7:26 12:20 19:35      21 wo  1:40  8:34 14:24 21:20 21 vr  2:15  9:25 14:40 21:35 21 ma  1:45 10:04 14:06 22:06 21 wo  1:50 10:36 14:09 22:30
22 vr  7:26 11:55 20:05      22 ma  0:34  8:05 13:50 21:00 22 do  2:34 11:00 15:20 23:16 22 za  2:55 10:55 15:16 22:54 22 di  2:20 11:05 14:41 23:00 22 do  2:38 11:26 14:56 23:25
23 za  0:15  8:15 13:05 21:05 23 di  2:04  9:50 14:49 22:56 23 vr  3:24 11:45 15:55 23:55 23 zo  3:25 12:06 15:45 23:35 23 wo  3:06 11:54 15:23      NM 23 vr  3:25 12:05 15:40      NM
24 zo  1:25  9:04 14:15 22:15 24 wo  3:05 11:36 15:46 23:44 24 za  4:05 12:45 16:25      24 ma  4:06 13:05 16:19      24 do  0:10  3:45 12:50 16:02 24 za  0:35  4:09 12:25 16:27
25 ma  2:24 10:37 15:09 23:15 25 do  4:00 12:36 16:25      25 zo  0:35  4:40 14:01 16:58 NM 25 di  0:25  4:35 14:06 16:55 NM 25 vr  1:26  4:27 13:20 16:46 25 zo  2:16  4:57 12:55 17:15
26 di  3:30 11:55 16:06      26 vr  0:46  4:35 13:36 16:54 26 ma  1:30  5:09 14:49 17:27 26 wo  1:30  5:11 14:56 17:29 26 za  2:27  5:09 13:20 17:25 26 ma  3:16  5:45 13:56 17:57
27 wo  0:16  4:13 12:50 16:46 27 za  1:14  5:10 14:36 17:29 NM 27 di  2:00  5:41 15:26 18:02 27 do  2:50  5:47 15:36 18:06 27 zo  3:11  5:52 13:55 18:09 27 di  4:05  6:32 14:25 18:48
28 do  0:55  4:55 13:35 17:25 NM 28 zo  1:50  5:46 15:17 18:05 28 wo  2:04  6:15 16:06 18:35 28 vr  3:41  6:27 14:15 18:43 28 ma  4:06  6:41 14:35 18:59 28 wo  4:52  7:25 15:20 19:50
29 vr  1:24  5:29 14:46 17:55 29 ma  1:54  6:16 15:56 18:31 29 do  2:30  6:48 14:46 19:07 29 za  2:30  7:07 14:45 19:23 29 di  3:10  7:38 15:26 20:00 29 do  5:36  8:26 16:04 20:49
30 za  1:44  6:06 15:26 18:25 30 di  2:25  6:41 16:32 19:01 30 vr  2:55  7:25 15:15 19:45 30 zo  2:55  6:51 14:46 19:07 30 wo  3:55  8:45 16:15 21:15 EK 30 vr  6:16  9:14 17:05 21:56 EK
31 zo  2:04  6:40 14:14 18:59 31 wo  2:54  7:16 15:16 19:35 31 ma  2:45  7:38 15:15 20:02 31 za  6:56 10:20 18:14 23:00
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Huisontruimingen & Seniorenverhuizingen
BEZEMSCHOON OPLEVEREN VOLGENS WONINGBOUW NORM
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de Egmonden” Annabel Splinter #5
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SPECIALE UITGAVE in verband met de VERKIEZINGEN

Klaas Valkering 
stapt op als wethouder
Door het verspreiden van een campagnebrief namens het 
CDA in de gemeente Bergen, heeft Klaas Valkering zich le-
lijk in zijn vingers gesneden. Waarom zult u zich afvragen. 
Als briefhoofd heeft hij het logo van de gemeente Bergen 
gebruikt en dat is verboden. Hierdoor is zijn positie on-
houdbaar geworden. 
Burgemeester Lars Voskuil schreef hierover aan de raadsleden:

Geachte raadsleden, 

Gisteren ontving ik thuis een brief die op het eerste gezicht in alles leek op een brief afkom-
stig van de gemeente Bergen. Bij nadere lezing bleek het een campagne uiting van het CDA 
te zijn die blijkbaar huis-aan-huis was verspreid in de gemeente. Bij deze laat ik u weten dat 
deze brief buiten medeweten van de gemeente, het college en/of de gemeentelijke organi-
satie is verspreid. 
Bij deze wil ik u ook laten weten dat ik, in mijn hoedanigheid als voorzitter van het hoofd-
stembureau Verkiezingen, na het ontvangen van deze brief een email heb gestuurd naar de 
afzender, de fractievoorzitter van de betreffende partij en de voorzitter van het plaatselijke 
partijbestuur. 
Daarin staat dat ik dit hoog opneem, en dat ik dit beschouw als een poging tot misleiding, 
waarmee schade kan worden toegebracht aan de goede naam en reputatie van de gemeente 
Bergen en in het verlengde daarvan aan de integriteit van het proces van onze onafhankelijke 
verkiezingen. 
Ik heb aan de partij gevraagd om een uitgebreide rectificatie op vrijdag 11 maart 2022 (van-
daag) via al haar sociale mediakanalen en websites. Deze rectificatie dient heldere excuses 
voor deze misleidende vorm van haar schrijven te maken en voor het ten onrechte gebruiken 
van afbeeldingen en teksten die de indruk zouden kunnen wekken dat deze van de gemeente 
Bergen afkomstig zijn. 
Indien geen gevolg wordt gegeven aan deze oproep, dan zal ik een mededeling van deze 
strekking laten verspreiden via de gebruikelijke kanalen van de gemeente Bergen. 

Hoogachtend, 
L. (Lars) Hj. Voskuil 
Burgemeester Bergen (NH)

Reactie college Bergen op ontslag wethouder Valkering
Klaas Valkering heeft vrijdag zijn ontslag ingediend als wethouder van de gemeente Bergen. Zijn positie was onhoudbaar 
geworden nadat een CDA-campagnebrief met zijn naam eronder was verspreid in de gemeente Bergen. Deze toonde te 
sterke gelijkenissen met een officiële brief van de gemeente. Het college betreurt deze gang van zaken. “Het vertrek van 
een wethouder is niet goed voor de gemeente, niet goed voor het college en ook niet voor hem persoonlijk.” 
Klaas Valkering zette zich de afgelopen drie jaar als wethouder in voor de gemeente Bergen en de BUCH. Zijn speciale 
aandacht ging uit naar Ruimtelijke Ordening en armoedebestrijding. De komende dagen wordt bekeken welke lopende 
zaken geen uitstel dulden en hoe zijn portefeuilles binnen het college worden waargenomen.
Conform artikel 43 van de Gemeentewet deelt een wethouder zijn ontslag schriftelijk mee aan de raad. Burgemeester 
Lars Voskuil heeft zijn ontslag in zijn hoedanigheid als voorzitter van de gemeenteraad aanvaard.
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Unieke Meubels,
woonaccessoires

& Pasfoto Service
Voorstraat 134
072 743 22 40

www.theseahorse.nlwww.uitvaartverzorgingduin.nl

Voor een waardig en gepast afscheid,

voorheen werkzaam voor Memento Mori

Dag en nacht bereikbaar 
072-5115238

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Wij zorgen voor 
één aanspreekpunt 
zodat u kunt 
loslaten

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Els Rientjes
Uitvaartbegeleider

Ik ben nu definitief uitgewandeld

Margaretha Helena Genet-Jonker
Gre

Weduwe van Willem (Mik) Genet

Wognum                     Egmond aan Zee 
14 november 1930                                     12 maart 2022

Wij zijn dankbaar dat wij haar  
zo lang in ons midden mochten hebben.

Mik (en Mariska)   
  Leo 
  Joop
Marga
  Marian
Lia en Cees
  Annemarie en Paul
  Cor
Job in herinnering

Correspondentieadres:
Kennedyboulevard 316, 1931 XR  Egmond aan Zee
Gre is opgebaard op haar kamer (nr. 143) in de Prins Hendrik 
Stichting, Voorstraat 41 in Egmond aan Zee. Er is gelegenheid 
afscheid te nemen, graag vooraf bellen met Mik (06-45.64.92.02).
De uitvaartceremonie is op donderdag 17 maart om 12.30 uur in 
de zaal van het Verenigingsgebouw, Julianastraat 5 in Egmond 
aan Zee. Aansluitend begeleiden we met elkaar Gre naar haar 
laatste rustplaats op de begraafplaats van Egmond aan Zee aan het 
Kerkhoflaantje. Hier zal om 13.30 uur de begrafenis plaatsvinden.  
Na de begrafenis bent u welkom terug in het Verenigingsgebouw om 
samen nog iets te drinken.

Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen die Gre mocht ontvangen 
van de medewerkers van de Prins Hendrik Stichting en  

de Huisartsenpraktijk Egmond aan Zee.

Help Oekraïne 
aan medicatie
De oorlog in Oekraine duurt nog 
steeds voort en er is een behoefte 
aan medicatie, (dus geen kleding) a.s. 
zaterdag 19 maart gaat een bestelwa-
gen naar het oorlogsgebied. Lever uw 
medicijnen en luiers in op Ma t/m don 
14-17 maart tussen 19.00- 21.00 uur
Zaterdag 19 maart 10.00-14.00 uur.
Inleveren Lamoraalweg 55

CDA: “Laat Klaas z’n klus afmaken”
Sinds de diverse nieuwsberichten van de afgelopen 48 uur krijgt het CDA veel vragen of Klaas Valkering 
z’n klus – de bouw van betaalbare woningen in de gemeente Bergen – kan afmaken.

Jan Willem Labree, voorzitter van het 
CDA: “Het eerlijke antwoord op de 
vraag of Klaas terugkomt is dat dit 
afhangt van de gemeenteraadsverkie-
zingen op 16 maart. Klaas staat nog 
steeds op de kieslijst, blijft onze lijst-
trekker. Wanneer voldoende mensen 
op het CDA stemmen zou Klaas dus 
weer terug kunnen komen om zijn 
klus af te maken.” 

“Wij zijn trots op de resultaten die 
Klaas de afgelopen jaren heeft be-
haald” vult fractievoorzitter Wilma 
Grooteman aan. “Zo start nog dit jaar 
de bouw van 400 betaalbare wonin-
gen in de gemeente Bergen. In een 
jaar tijd komen er zo meer woningen 
bij dan in de afgelopen 10 jaar bij el-
kaar. En dat is nog maar het begin.” 
Klaas Valkering was als wethouder 

onder meer verantwoordelijk voor 
het centrum van Bergen, de herbouw 
van Zwembad de Beeck en de bouw 
van meer dan 1500 woningen van 
Egmond-Binnen tot Camperduin. Het 
CDA vreest dat die projecten zonder 
Klaas vertraging zullen oplopen. 

Paul Korremans - fractielid 
CDA Bergen
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Als wethouder namens KIES Lokaal heb ik de 
bestuurlijke vraagstukken voor de gemeente 
Bergen NH met open vizier aangepakt. 

Mijn credo’s:

Praten mét elkaar, niet over elkaar 

Eerst luisteren en dan oordelen 

Na 3 jaar heeft dit mede tot een herstel van 
vertrouwen geleid bij inwoners en ondernemers.

Dat is volgens mij hét doel van besturen: het 
inventariseren van belangen van 
burgers/ondernemers en de samenleving als 
geheel en daar vervolgens pragmatisch naar 
handelen

Vanaf 2013 ben ik actief betrokken bij 
KIES Lokaal. De lokale partij in de 
gemeente Bergen. 
En we zeggen nog steeds kort en bondig 
waar het op staat.
Geen franjes en fratsen. Wel open, 
eenvoudig en duidelijk.
Gewoon doen waar u ons voor gekozen
heeft.
Leefbare dorpen en goede voorzieningen. 
Keuzes maken en doorpakken.

Die belofte veranderd niet !

Erik Bekkering

Janina Swart

Doe mee aan de fotowedstrijd van het jaar met iedere maand een ander thema.
Voor de maand maart is het thema;  WATER
Eind van het jaar is er weer een winnaar die de Dorpsgenoten wisseltrofee in ontvangst mag 
nemen. De nummers 1-2-en 3 krijgen een camera van Cameraland in Alkmaar. Doe dus mee 
aan de competitie “Het mooiste plaatje 2022”
Foto’s inzenden op een hoge resolutie naar;
info@dorpsgenotenegmond.nl onder vermelding fotowedstrijd 2022
Veel succes,
Cor Mooij 

De winnaar van deze week is:

Nico van Amstel, ‘je voelt je als een vis in het water’
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Foto Wedstrijd Dorpsgenoten

T 06 81 35 81 10
(24/ 7) bereikbaar

Onafhankelijk.
Ook als u elders verzekerd bent. 
kan ik u helpen.

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

T 06 81 35 81 10
(24/ 7) bereikbaar

Onafhankelijk.
Ook als u elders verzekerd bent. 
kan ik u helpen.

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

T. 06 81 35 81 10 

Liefdevol en betrokken.
Ongeacht waar u verzekerd bent.

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

24/7 bereikbaar

Uw uitvaartbegeleidster 
in de regio

Wij danken iedereen die ons blijk van medeleven hebben 
gegeven na het overlijden van onze moeder

Lena Brouwers - Baltus

Egmond Binnen                Egmond aan Zee
* 1 februari 1925                 † 28 januari 2022

De vele bloemen en kaarten waren 
hartverwarmend.

 

Familie Tuijn – Brouwers

 

Egmond aan Zee, maart 2022

“Zie! Ik maak alle dingen nieuw.”  
                                                           (Openbaring 21:5) 

 

Heden overleed zacht en kalm, voorzien van  
de Heilige Genademiddelen der Kerk 

 

Johanna Theodora Arnolda  
Bosman – Schok 

Hanneke 
in leven echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma.  

 

 Utrecht,                                                                 Egmond aan Zee, 
 15 oktober 1937                                                          8 maart 2022 

 

Egmond aan Zee  Henk 
Goes   John en Kim 
         Wim, Joost, Stefan 
Panama  Robert 
Heiloo  Alice 
        Paula, Eva 

 

Hanneke is in besloten kring gecremeerd. 
 

Correspondentie: Zeeweg 14 | 1931 VJ  Egmond aan Zee  

BIZ Egmond wil Egmond mooier maken
De ondernemers uit Egmond aan Zee kwamen afgelopen week in Hotel Zuiderduin bijeen voor een 
symposium over hoe Egmond mooier te maken. Het bestuur van Biz Egmond, Sandy Dekker, Richard 
Kaandorp, Pieter-Bas Antoons en René de Heer hebben hun best gedaan om zoveel ondernemers uit de 
detailhandel, horeca en evenementen bij elkaar te krijgen.

Maar liefst 86 ondernemers hebben 
gehoor gegeven aan de oproep. De 
avond werd ingeleid door Milo Berlijn 
en verzorgd door Stad & Co met als 
spreker en leider van de avond Pas-
cal Spijkerman met Jorgen van Vliet. 
Het was de bedoeling om voor de 
komende vier jaar acties te organise-
ren voor Egmond. Collectief onderne-
men noemt men dat. Wat viel er op, 
waarom Egmond zo interessant is 
voor toeristen. Een knus en kleinscha-
lig dorp, een echte familie badplaats 
die wel onder druk komt te staan 
wegens te weinig faciliteiten. Zo ont-
breekt er een slecht weer voorziening, 
een zwembad en een speeltuin. Wat 
kan er verbeterd worden in Egmond. 
Openbare toiletten toegankelijk voor 
dames, heren en invaliden is een 
must! We moeten ambassadeur zijn 
voor ons dorp. In de wintermaanden 

ook een braderie en kerstmarkt met 
houten huisjes door de gehele Voor-
straat. Een mysterie gast inzetten om 
de klantvriendelijkheid te testen. 
Evenementen en promo activiteiten 
voor kinderen, een reuzenrad, een 
ijsbaan in de winter, een wandelroute 
maken langs allerlei bezienswaardig-
heden. Samenwerken met iedereen in 
de BIZ en de inwoners, vooral in de 
openbare ruimten om de mensen te 
faciliteren en Egmond te promoten. 
Egmond Internationaal bekend ma-
ken vindt men ook heel belangrijk. 
Het parkeerbeleid is ook voor de on-
dernemers een heikel punt. Het uit-
geven van parkeervergunningen, een 
fietsenstalling al dan niet overdekt 
met camerabeveiliging. Het buiten het 
dorp parkeren van badgasten die b.v. 
een week of langer verblijven, buiten 
het dorp parkeren. Een voorstel was 

om bij de Meent te parkeren en met 
een pendelbus naar de kust te ver-
voeren. Ruimere en grote afvalbak-
ken langs de straten en pleinen, het 
schoonvegen van de kleine straten in 
Egmond.
Er is een ruim aanbod van winkels 
en horeca met weinig tot geen leeg-
stand. Er werd gepleit voor meer 
kleine winkeltjes in de straatjes achter 
de hoofdstraat en de braderie meer 
verdelen in een groter gebied.
Rith Groot van Hotel Zuiderduin heeft 
het plan weer ter harte genomen om 
een overdekte parkeergarage te reali-
seren onder het Vuurtorenduin. Min-
der groot als het eerdere plan maar in 
een kleinere vorm.
Al met al worden deze plannen 
en ideeën uitgewerkt door diverse 
groepjes om dit te presenteren aan de 
BIZ leden op 19 april.

“Mooij gezien”  
Politiek 2022 
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Persbericht:   Politiek Café in Huys Egmont 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart kunnen geïnteresseerden in 
bezoekerscentrum Huys Egmont in Egmond aan den Hoef kennis maken met alle politieke partijen 
uit de gemeente. Iedere vrijdagmiddag en zaterdagochtend stelt een andere partij zich voor en 
kunnen inwoners aan de koffietafel het gesprek aan gaan. 

Tijdens het Politiek Café kunnen inwoners even binnenwandelen, om kennis te maken met de 
partijleden en om kennis te nemen van de verschillende verkiezingsprogramma’s en standpunten. 
Aan de koffietafel is er volop ruimte voor een goed gesprek, een vraag of een discussie. Voor de 
partijen een kans om zich voor te stellen, voor bewoners een prima moment om zich goed te laten 
voorlichten. De gemeenteraadsverkiezingen 2022 vinden plaats op woensdag 16 maart. 
 

 
SCHEMA: 

VRIJDAG   4 FEB   (13.00u‐ 15:00u):  CDA 
ZATERDAG   5 FEB   (10.30u ‐ 12.30u):  KIES Lokaal 

VRIJDAG   11 FEB  (13.00u‐ 15:00u):  Ons Dorp 
ZATERDAG   12 FEB  (10.30u ‐ 12.30u):  D66 

VRIJDAG   18 FEB  (13.00u‐ 15:00u):  VVD 

VRIJDAG   25 FEB  (13.00u‐ 15:00u):  PvdA 
ZATERDAG   26 FEB  (10.30u ‐ 12.30u):  GroenLinks 

 
 

Bezoekerscentrum Huys Egmont is gevestigd op Slotweg 46‐48 te Egmond aan den Hoef. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.huysegmont.nl of kunt u bellen met Martijn Mulder (06‐51689620) 
 

jezus leef†

In Pop up store
Het Rode Hert

By Mar - maatje meer
See You fashion
De Zoete Inval

Brocante
Slotweg 1 - Egmond a.d. Hoef

06-24229564

Dorp en Duin plan getorpedeerd door motie
In de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond werd het plan van Dorp en Duin voor het bouwen 
van vele huizen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef door een motie van de VVD gesteund door 
Groen links, gemeentebelangen en BBB in de ijskast gezet. Dat betekent voorlopig niet bouwen op aan-
gewezen locaties. Het voorstel om een motie in te dienen kwam van gedeputeerde Cees Loggen van de 
VVD om dit punt van de agenda te halen. Klaas Valkering die zich voor de inwoners hard heeft proberen 
te maken voor meer woningbouw was diep teleurgesteld.

In het verkiezingsprogramma van de 
VVD wordt nog gepleit voor meer 
woningen op o.a. het St. Adelbert 
veld (zie foto boven) en in Egmond 
aan Zee op meerdere kleine locaties 
bouwlocaties. Het Delversduin plan 
komt achter in de rij te staan volgens 
de VVD. De voorrang voor eigen inwo-
ners is hiermee ook voorlopig van de 
baan.
De reacties hierop kwamen van ver-
schillende partijen een dag na de 
raadsvergadering.

Toelichting bij VVD-standpunt 
raadsvergadering (8/3) - Dorp en 
Duin
Afgelopen dinsdagavond heeft de 
gemeenteraad op voordracht van de 
VVD het bestemmingsplan Dorp en 
Duin van de agenda gehaald. Aan 
het besluit over het bestemmingsplan 
zaten te veel haken en ogen waar-
mee de uitvoerbaarheid en daarmee 
een zorgvuldig proces in het geding 
kwam. 

Financiële risico’s
In het plan Dorp en Duin gaan zeer 
grote bedragen om. Dan moet je ze-
ker zijn dat alle risico’s zijn afgedekt. 
Dat is niet het geval. 
De gemeente is een overeenkomst 
aangegaan voor Egmond-Binnen Zuid 
met een niet bestaande BV. Het is een 
zogenoemde BV i.o. (in oprichting). Er 
is geen inschrijving bekend bij de Ka-
mer van Koophandel. Daarmee weet 
de raad niet wie de oprichters zijn; 
of er een bankrekening, dan wel een 
bankgarantie kan worden afgege-
ven en/of de personen die getekend 
hebben kredietwaardig zijn. Dit zijn 

financiële onzekerheden die wettelijk 
opgelost moeten zijn voordat er be-
sloten wordt.

Provincie
Het bestemmingsplan Dorp en Duin 
voorziet in de bouw van 250 wonin-
gen in het buitengebied van Egmond 
aan den Hoef en Egmond-Binnen. 
Het plan is controversieel omdat het 
in het zogenoemde buitengebied ligt. 
De provincie bepaalt wat er in het 
buitengebied mag. Daarbij heeft de 
gemeente zich te schikken naar de 
(hogere) regelgeving van de provincie. 
De provincie heeft bij de start aange-
geven dat zij het plan in het buitenge-
bied niet steunt. De reden is dat het 
ingaat tegen het provinciale beleid. 
Dat betekent dat de provincie naar de 
rechter stapt als het plan wordt vast-
gesteld. De gang naar de rechter kost 
jaren en veel geld. Jaren waarin niet 
kan worden gebouwd en geld dat niet 
nuttiger kan worden besteed.

Verantwoordelijkheid
Met deze ingreep heeft de VVD-fractie 
haar verantwoordelijkheid genomen. 
Nee zeggen is vaak moeilijker dan 
zwijgend instemmen. Het is een las-
tige beslissing, waar de VVD volledig 
achter staat. De VVD kiest hiermee 
voor reële plannen die op veel kortere 
termijn kunnen worden uitgevoerd. 

D’66 Reageerde met:
“Twee jaar werk is er in dit project 
gaan zitten. Aan alle voorwaarden 
waren voldaan om het in de raad te 
behandelen. In december 2020 had 
de raad nog opdracht aan de wet-
houder gegeven om het plan uit te 
werken, ondanks dat de provincie al 

waarschuwde dat het niet in hun be-
leid paste. Dat de VVD, GL, BBB en GB 
angst hadden voor een verstoring van 
de relatie met de provincie betreurt 
D’66 dat de motie is ingediend. D’66 
had het plan wel willen behandelen.

Kies Lokaal, betreurt het geno-
men besluit
Tijdens de laatste raadsvergadering 
van deze raadsperiode is het agen-
dapunt, “vaststellen bestemmings-
plan Dorp en Duin “,  van de agenda 
gehaald en doorgeschoven tot na de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Betreuren
Bouwen in de Egmonden is voor KIES 
Lokaal al jaren een van haar promi-
nente speerpunten en daarom betreu-
ren zij het zeer dat dit onderwerp van 
de agenda is gehaald. 
KIES Lokaal heeft zich, in aanloop van 
deze vergadering, kritisch uitgelaten 
over het huidige plan maar zag deze 
als een eerste stap naar mogelijke 
realisatie van de hevig gewenste en 
noodzakelijke nieuwbouw. Er lagen 
moties en amendementen klaar om 
het, nu uitgestelde plan, zodanig aan 
te passen dat het recht zou doen op 
gebied van de participatie met de 
omwonenden, het benodigde ver-
keerplan als ook de relatie met de 
provincie. 
KIES Lokaal zal zich  ook in de komen-
de periode volledig blijven inzetten 
voor woningbouw in de Egmonden 
en samen met inwoners en betrokken 
partijen kijken naar de meest opti-
male invulling.

Witte rook uit RK kerkgebouw 
Egmond-Binnen
Het bestemmingsplan voor de RK Kerk in Egmond-Binnen is klaar. 
Vanaf vrijdag 18 maart ligt het plan dat de bouw van betaalbare 56 
huurwoningen behelst, voor een ieder ter inzage. Na dat projectont-
wikkelaar SKA in 2021 de kerk kocht is met inwoners gewerkt aan 
een plan dat op draagvlak in de omgeving kan rekenen.

Wethouder Klaas Valkering is blij met 
het nieuwe plan voor de kerk. “Dat er 
nu witte rook is voor de bouwplan-
nen is voor Egmond-Binnen belangrijk 
nieuws. De 22 sociale huurwoningen 
en 34 midden huurwoningen helpen 
om de leefbaarheid in de kern te ver-
groten. Daarbij zetten we in op de 
doorstroom van voornamelijk oudere 
inwoners uit het dorp naar deze loca-
tie zodat er eengezinswoningen vrij-
komen voor starters.”

Met het nieuwe plan wordt ook het 
Kerkplein opnieuw ingericht. De be-
staande muziektent en de jeu-de-
boulesbaan worden verplaatst naar 
Dorpshuis De Schulp. 

Aanpassingen
Het plan voor de kerk is naar aan-
leiding van de inspraak aangepast. 

“Over woningbouw in deze kerk 
wordt al lang gesproken, maar er wa-
ren zorgen over de extra parkeervraag 
die bij de nieuwe woningen vandaan 
komt. Daarom is het aantal parkeer-
plekken fors verhoogd. Ook wordt 
het plan voor auto’s niet langer ont-
sloten via de Westerkroft maar door 
een nieuwe ingang onder het gebouw 
door vanaf het Kerkplein.”

Voor

Waarvoor zorgen eroten?
Een stel eroten als geheel.
Zij zorgen als 
soortgenoten,
voor een erotisch tafereel.

                        JéGé

Onvrede bij bewoners 
Egmond aan Zee
Door onvolledige info te verstrekken op facebook van Rita Kop-
pedraaijer en Sjef Kenniphaas waren vele tientallen bewoners van 
Egmond aan Zee naar Post aan Zee gekomen voor een papieren par-
keervergunning.  

Hart van Egmond reageerde op hun 
site, “Héél bijzonder. Je hebt een ge-
sprek met de wethouder, je maakt 
afspraken met elkaar, praat over hoe 
het anders zou moeten en kunnen en 
dan lees je dit: dat hij zich niet aan de 
vorige woensdag   gemaakte afspra-
ken met Hart voor Egmond houdt. De 
afspraak was dat inwoners zich kon-
den melden bij het sociaal team voor 
een papieren vergunning. Er worden 
geen vragen gesteld waarom je liever 
een papieren vergunning wilt, alleen 
naam en telefoonnummer zouden 
worden genoteerd. Voor nu was dit 
de beste oplossing.” De gemeente 
deelde echter dit bericht via onder 
andere de Egmondse facebookgroep 
Hart voor Egmond: 

‘Parkeervergunningbericht’
Inwoners die niet digitaalvaardig zijn 
kunnen contact opnemen met het So-
ciaal Team. Een medewerker kan dan 
helpen met het verstrekken van een 
papieren bezoekers en verblijfsrecre-
anten vergunning. Let op! Het gaat 
uitsluitend om inwoners die niet digi-
taalvaardig zijn. Het sociaal team kunt 
u als volgt bereiken door: Een bezoek 
aan het sociaalteam in Post aan Zee 
op dinsdag van 15.00 uur tot 16.30 
uur.  Een bezoek aan Post aan Zee 
waarbij uw naam en telefoonnummer 
worden genoteerd en u wordt zo snel 
mogelijk gebeld. 
Te bellen met het algemene nummer 
van de gemeente 072-8880000, uw 
naam en telefoonnummer worden ge-
noteerd en u wordt zo snel mogelijk 
teruggebeld. 
Een mail aan: sociaalteamegmond@
debuch.nl  u wordt dan teruggebeld 
Te bellen met stichting Welzijn Ber-
gen tussen 09.00 12.00 uur op 072- 
5095267. Uw naam en telefoon-
nummer worden dan genoteerd en u 
wordt zo snel mogelijk teruggebeld.  
Te bellen met parkeerservice: 033-
2473000. Zij noteren uw naam en 
telefoonnummer en u wordt zo snel 
mogelijk teruggebeld. 
Algemene informatie: www.parkeer-
service.nl/bergen 

De reacties hierop op het facebookac-
count Hart voor Egmond liegen er niet 
om: van het door je strot drukken, wat 
een drama die gemeente Bergen, het 
raakt kant nog wal dit digitale parke-
ren, het is de manier van Kies Lokaal 

en hun manier van regeren, schijnhei-
lig gedrag, enz. enz.
Bij Post aan Zee was het dinsdagmid-
dag dringen geblazen, binnen zat het 
stampvol en buiten stond men in de 
rij. De mensen hadden de wethouder 
verwacht om tekst en uitleg te geven. 
Jorgen van Amstel nam het woord en 
vertelde de aanwezigen dat de wet-
houder het tegen Rita Koppedraaijer 
en Sjef Kenniphaas had toegezegd. 
Ter plaatse belde ik met de wethou-
der. Die gaf aan zich niet te kunnen 
verdedigen op een onjuist bericht. Op 
mijn vraag waarom hij niet bij Post 
aan Zee aanwezig was zei hij “Bij een 
sessie van het Sociaal Team is normaal 
gesproken nooit een wethouder aan-
wezig.“ Het was ook opmerkelijk dat 
Hart van Egmond hier niet aanwezig 
waren. Nadat de mevrouw van het 
sociaal team verschillende opmerking 
had aangehoord en probeerde de on-
rust weg te nemen, gingen vele inwo-
ners teleurgesteld naar huis. 

Tekst en foto: Cor Mooij

Herenweg 197 - 1 hoog
1934 BA Egmond a/d Hoef

+31 6 10 67 55 87
studio@remoraproducties.nl

www.remoraproducties.nl
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 Allergie
 Acupunctuur
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
tennisarm, hormonale klachten, etc.?

Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (072) 507 12 72 of (06) 362 04 113

www.praktijkjade.nl  -  www.qtouch.nl

 Allergie
 Acupunctuur
 Linda Liefting
Last van migraine/hoofdpijn,
darmklachten, vermoeidheid,
luchtwegklachten, huidklachten,
hormonale klachten, pijnklachten.
Julianastraat 3, 1931 CA Egmond aan Zee
Telefoon (06) 362 04 113 
www.praktijkjade.nl

Lamoraalweg 55, 1934 CC  Egmond aan den Hoef

Tel: 06-23448330   info@mdruiven.nl

notaris:

mr. Erica van Nimwegen-
Dijkstra
info@overwegendnotariaat.nl

www.overwegendnotariaat.nl

Herenweg 197

1934 BA Egmond aan den Hoef

072-5066171

Acupunctuur de Egmonden
Last van pijn of andere klachten?
Bel, app of mail voor een afspraak!

Kristine Zwart-0653939459

acupunctuuregmonden@gmail.com
www.acupunctuuregmonden.nl

Vergoed door de zorgverzekering

SCHILDERSBEDRIJF

BEUKERS
ONDERHOUD

EN NIEUWBOUW
Zeedistel 1 - Egmond-Binnen
Tel. 072 5064695
Mob. 06-53794624
ap.beukers@quicknet.nl

T  06 538 12 076
www.rotteveeltuinen.nl

ONTWERP  AANLEG  VLONDERS  VIJVERS 
VERANDA’S  BEREGENING  BESTRATING 
TUINHUIZEN  ONDERHOUD  MEUBILAIR  

BOOMVERZORGING    

Ervaar de waarde 
van uw tuin!

Nijverheidsweg 31d
1851 NW Heiloo
T 072 532 42 18
F 072 532 42 19

E info@TR-assurantien.nl

 

www.fysiotherapieronde.nl 

072-5064258 of  5065399 

In een volle zaal nam Jorgen van Amstel het woord

INGEZONDEN BRIEF 

Nieuwbouw moet! 
De wethouder maakt misbruik van de 
woningnood in deze verkiezingstijd. 
Op 8 maart is het bouwplan voor 
de Egmonden uitgesteld tot na de 
verkiezingen. Dit is een goede zaak, 
want wie de zaak van een afstandje 
bekijkt ziet dat er een vuil spel wordt 
gespeeld. De wethouder belooft de 
Egmonders goedkope huizen voor de 
inwoners, Egmonders vertrouwen de 
wethouder en hij haalt zo mooi een 
hoop stemmen binnen. Maar de hui-
zen in het plan Dorp en Duin zullen 
er nooit komen. Als je hoort wat de 
provincie, LTO en Natuurmonumen-
ten van dit plan vinden, dan kom je 
al snel tot de conclusie dat dit alleen 
maar een plannetje is wat niet goed is 
uitgewerkt, even snel voordat er een 
nieuwe wet zou komen. Huizen zul-
len er niet komen, stemmen voor het 
CDA wel.  

Het CDA beschuldigt nu andere par-
tijen dat ze hun afspraken niet na-

komen, maar hun eigen wethouder 
heeft zelf een slecht plan ingediend 
en veel fouten gemaakt. Het plan 
maakt helemaal geen kans, ook niet 
met dure advocaten uit de Amster-
damse Zuidas. De partijen hebben er 
goed aan gedaan om het plan uit te 
stellen, zodat verkiezingsstemmen 
niet meer meetellen en er gekeken 
kan worden naar de haalbaarheid van 
het plan. Moeten er nog meer tonnen 
tegenaan worden gegooid en advoca-
ten en advieskantoren rijk worden uit 
de zakken van de gewone Egmonder 
die alleen maar woningen wil voor 
zijn kinderen? Laat de gemeente in 
overleg gaan met de provincie over 
haalbare plannen waarmee we de 
toekomst van onze kinderen in onze 
dorpen veilig kunnen stellen en niet 
alleen maar korte termijn denken en 
verkiezingen willen winnen. 

Groeten, Theo de Boer

Ruim 4.100 bijzondere bomen
Dat Bergen een groene gemeente is, is natuurlijk geen nieuws. Toch 
is het indrukwekkend; de bomenlijst die het college vaststelde telt 
maar liefst 4.117 monumentale en bijzondere bomen. En 113 bomen 
daarvan zijn zelfs zo bijzonder dat ze ook in de landelijke bomenlijst 
zijn opgenomen. “Een lijst om trots op te zijn en ook samen zorg voor 
te dragen”, aldus wethouder Erik Bekkering.

De bomenlijst ligt vanaf 14 maart 
2022 gedurende zes weken ter inzage 
bij de balie in het gemeentehuis. Daar-
naast kunnen inwoners de bomenlijst 
digitaal bekijken op www.bergen-nh.
nl (BWNL Viewer (bomenwacht.nl)).

De bomenlijst is een onderdeel van 
het nieuwe groenbeleid van de ge-
meente Bergen. Het is een inventari-
satie van alle monumentale (80 jaar 
of ouder) en bijzondere (50 jaar of 
ouder) bomen in de verschillende ker-
nen van de gemeente. Veel van deze 
bomen staan op gemeentegrond en 
zijn van ons allemaal. Maar er staan 
ook bomen op die in de voor- of ach-
tertuinen van inwoners groeien. Vorig 
jaar vroeg de gemeente aan inwoners 
hun eigen boom of bomen te nomine-
ren voor de bomenlijst. Dat leverde 37 
extra bomen op. 
Wethouder Bekkering: “De waarde-
volle bomenlijst van onze gemeente 
is indrukwekkend! Samen zorgen we 
ervoor dat al deze bomen behouden 
blijven.”

Ondersteuning voor eigenaren
De bomen die op gemeentegrond 
staan, onderhoudt de gemeente. Mo-
numentale of bijzondere bomen die 
in iemands tuin staan, zijn natuurlijk 
in eerste plaats de verantwoordelijk-
heid van eigenaar. Maar de gemeente 
ondersteunt door elke drie jaar een in-
spectie uit te voeren. Ook ontvangen 
zij een jaarlijkse bijdrage van zestig 
euro in de kosten voor onderhoud om 
de boom gezond en veilig te houden.

Extra strenge eisen kapvergun-
ning
Voor alle bomen met een stamdi-
ameter van 20 centimeter of meer, 
gemeten op 130 centimeter hoogte, 
moet een kapvergunning worden 
aangevraagd. Staat een boom op de 
bomenlijst, dan wordt bij de vergun-
ningverlening extra kritisch gekeken 
of het noodzakelijk is de boom te ver-
wijderen. 
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Ik stel mij even aan u voor, 

Michel Heusy ondernemer 
We moeten terug naar de kernfuncties 
van de volksvertegenwoordigers. 

Respect voor de Egmondse cultuur 

 

Enkele speerpunten waar wij voor staan zijn: 

1)  Een herijking van de ambtelijke BUCH werkorganisatie 
2)  De menselijke maat moet terug, rechtvaardigheid boven         

rechtmatigheid 
3)  Woningbouw op maat is een must, een goede visie vereist 
4)  Bescherming van de natuur en het cultuurlandschap, geen      

bomenkap in de Schoorlse duinen zoals het Leeuwenkuilbos,  
Frederiksblink en Baaknolbos 

5)  Structurele en praktische oplossingen voor parkeren 
6)  Duurzame en toekomstbestendige familie badplaatsen en             

recreatie 
7)  Recreatiewoningen vrij verhuren zonder beperkingen 
8)  Mensen die het minder hebben of eenzaam zijn, helpen 
9)  Het koesteren van kunst, cultuur en ons erfgoed 

10) Het gezonde verstand laten regeren. 

Kies daarom  
“ONS DORP”   
Michel Heusy                   
Lijst 8 - plaats 15      
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Ik kies voor
Heldere taal

KIES Lokaal is al acht jaar dé grootste lokale partij in de gemeente Bergen. En we zeggen 
nog steeds kort en bondig waar het op staat. Geen franjes en fratsen. Wel open, eenvoudig 
en duidelijk. Gewoon doen waarvoor u ons gekozen heeft. Leefbare dorpen en goede 
voorzieningen. Keuzes maken en doorpakken. 

Dus of u nu in Schoorl, Schoorldam, Hargen, Groet, Catrijp, Camperduin, Aagtdorp, 
Bregtdorp, Bergen, Bergen aan Zee, Egmond aan Zee, Winnemum, Egmond aan den Hoef, 
Rinnegom of Egmond-Binnen woont: KIES Lokaal kiest voor het beste voor u en uw dorp. 

www.kieslokaal.nu
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	■ TUSSENKOP
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 

op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 

dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Wat u hier 
leest gaat negens over.

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die deze toch vaak lezen. 
Zelfs als men weet.

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer.

faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafische 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier 
leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt 
later vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die nu nog niet bekend is. De faketekst is 
dus een tekst die eigenlijk nergens over 
gaat. Het grappige is, dat mensen deze 
toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat 
het om een faketekst gaat, lezen ze toch 
door. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 
op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kaders, 
kaderkop

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. 

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, 
lezen ze toch door. Dit is een faketekst. 
Alles wat hier staat is slechts om een 
indruk te geven van het grafische effect 
van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 
vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die deze toch vaak lezen.

Kop voor kaders
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs 
als men weet dat het om een faketekst 
gaat, lezen ze toch door. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafi-
sche effect van tekst op deze plek. Wat 
u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze 
wordt later vervangen door de uiteinde-
lijke tekst, die deze toch vaak lezen.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen.

EVENTUEEL EEN CHAPEAU

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kleinere 
artikelen, deze zijn 
maximaal 1 kolom breed

Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de 
uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. Om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat  
is slechts om een indruk te geven.  

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat.

Fotobijschrift: dit is een optioneel fotobijschrift

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.bergen-nh.nl

Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

Contact
 (072) 888 00 00
 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@bergen-nh.nl

Volg ons
 gem.BergenNH
 gemeentebergen
 gemeentebergen

dinsdag 26 januari 2021

Gemeentenieuws

woensdag 16 maart 2022

	■ TUSSENKOP
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 

op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 

dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Wat u hier 
leest gaat negens over.

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die deze toch vaak lezen. 
Zelfs als men weet.

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer.

faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafische 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier 
leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt 
later vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die nu nog niet bekend is. De faketekst is 
dus een tekst die eigenlijk nergens over 
gaat. Het grappige is, dat mensen deze 
toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat 
het om een faketekst gaat, lezen ze toch 
door. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 
op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kaders, 
kaderkop

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. 

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, 
lezen ze toch door. Dit is een faketekst. 
Alles wat hier staat is slechts om een 
indruk te geven van het grafische effect 
van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 
vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die deze toch vaak lezen.

Kop voor kaders
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs 
als men weet dat het om een faketekst 
gaat, lezen ze toch door. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafi-
sche effect van tekst op deze plek. Wat 
u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze 
wordt later vervangen door de uiteinde-
lijke tekst, die deze toch vaak lezen.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen.

EVENTUEEL EEN CHAPEAU

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kleinere 
artikelen, deze zijn 
maximaal 1 kolom breed

Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de 
uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. Om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat  
is slechts om een indruk te geven.  

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat.

Fotobijschrift: dit is een optioneel fotobijschrift
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www.bergen-nh.nl
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Postbus 175
1860 AD Bergen

Contact
 (072) 888 00 00
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	■ TUSSENKOP
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 

op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 

dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Wat u hier 
leest gaat negens over.

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die deze toch vaak lezen. 
Zelfs als men weet.

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer.

faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafische 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier 
leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt 
later vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die nu nog niet bekend is. De faketekst is 
dus een tekst die eigenlijk nergens over 
gaat. Het grappige is, dat mensen deze 
toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat 
het om een faketekst gaat, lezen ze toch 
door. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 
Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 
De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. Alles wat 
hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst 
op deze plek. Wat u hier leest is een voor-
beeldtekst. Deze wordt later vervangen 
door de uiteindelijke tekst, die deze toch 
vaak lezen. 

Meer informatie?
Kijk op www.websitemetmeerinfo.nl
of bel met een telefoonnummer

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kaders, 
kaderkop

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. 

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, 
lezen ze toch door. Dit is een faketekst. 
Alles wat hier staat is slechts om een 
indruk te geven van het grafische effect 
van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 
vervangen door de uiteindelijke tekst, 
die deze toch vaak lezen.

Kop voor kaders
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs 
als men weet dat het om een faketekst 
gaat, lezen ze toch door. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
om een indruk te geven van het grafi-
sche effect van tekst op deze plek. Wat 
u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze 
wordt later vervangen door de uiteinde-
lijke tekst, die deze toch vaak lezen.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst op deze 
plek. Wat u hier leest is een voorbeeld-
tekst. Deze wordt later vervangen door 
de uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. De faketekst is grappige is, 
dat mensen deze toch vaak lezen.

EVENTUEEL EEN CHAPEAU

Kop van dit artikel, koppen zijn  
maximaal 2 kolommen breed

Kop voor kleinere 
artikelen, deze zijn 
maximaal 1 kolom breed

Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. 
Deze wordt later vervangen door de 
uiteindelijke tekst, die nu nog niet 
bekend is. Om een indruk te geven van 
het grafische effect van tekst.

De faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet 
dat het om een faketekst gaat, lezen ze 
toch door. Dit is een faketekst. 

	■ TUSSENKOP
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 
slechts om een indruk te geven. Dit is een 
faketekst. Alles wat hier staat is slechts 
Deze wordt later vervangen door de uit-
eindelijke tekst.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat  
is slechts om een indruk te geven.  

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 
geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 
is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat.

Fotobijschrift: dit is een optioneel fotobijschrift

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.bergen-nh.nl

Bezoek
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

Postadres
Postbus 175
1860 AD Bergen

Contact
 (072) 888 00 00
 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@bergen-nh.nl

Volg ons
 gem.BergenNH
 gemeentebergen
 gemeentebergen

dinsdag 26 januari 2021

Gemeentenieuws

Kom stemmen op 14, 15 of 16 maart; elke stem telt
Deze week kunt u op maandag, dinsdag en woensdag stemmen op kandidaten voor een 
nieuwe gemeenteraad. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de 
gemeenteraad. Door uw stem heeft u dus invloed op de keuzes die de raad maakt, zoals: 
moeten er meer sportvoorzieningen komen? Meer woningbouw? Betere speelplekken? 
Verhoging van de WOZ-belasting? 

■ VERVROEGD STEMMEN
U kunt op maandag 14 of dins-
dag 15 maart vervroegd uw 
stem uitbrengen. In Egmond 
kan dat in Hotel Zuiderduin.

■ WIE MAG STEMMEN?
U mag stemmen bij een Ge-
meenteraadsverkiezing onder 
de volgende voorwaarden:
• U moet 18 jaar of ouder zijn.
• U mag niet uitgesloten zijn 
van het kiesrecht.
• U bent inwoner van een ge-
meente. U heeft stemrecht in 
de gemeente waar u geregi-
streerd bent op de dag van de 
kandidaatstelling, 31 januari 
2022.
• Er is een extra voorwaarde 
voor buitenlandse inwoners 
(van buiten de EU). Zij moeten 
minimaal 5 jaar voor de verkie-
zing rechtmatig in Nederland 
hebben gewoond

■ WAT NEEMT U MEE?
• Stempas(sen)
• Een identiteitsbewijs: dit 
mag zijn een paspoort, identi- 
teitskaart of rijbewijs uit Ne-
derland.

Uw identiteitsbewijs is geldig 
om mee te stemmen als het op 
de dag van de verkiezing niet 
langer dan 5 jaar verlopen is. 
Dat betekent dat de verloop-
datum 17 maart 2017 of later 
is.

■ WAAR KUNT U STEMMEN 
IN DE EGMONDEN?
• Abdijwinkel - Vennewaters-
weg 27 A, Egmond-Binnen
• Dorpshuis De Schulp - Vis-
weg 45, Egmond-Binnen
• Boswaidschool - Guyotte 
van IJsselsteinlaan 34, Eg-
mond a/d Hoef
• Dorpshuis Hanswijk - Hans-
wijk 1, Egmond a/d Hoef
• O.K. Verenigingsgebouw - 
Julianastraat 5, Egmond aan 
Zee
• Hotel Zuiderduin - Zeeweg 
52, Egmond aan Zee (ook 
open op 14 en 15 maart)
• Sporthal De Watertoren - 
Watertorenweg 36, Egmond 
aan Zee
Alle stemlokalen zijn geopend 
van 07.30 uur tot 21.00 uur en 
toegankelijk voor kiezers met 
een lichamelijke beperking.

■ IEMAND MACHTIGEN?
Als u niet zelf uw stem uit kunt 
brengen, mag u iemand voor u 
laten stemmen. U kunt iemand 
die ook in Bergen (NH) woont 
vragen om voor u te stemmen.
Dit doet u door de achterkant 
van uw stempas in te vullen. 
De persoon die namens u 
stemt, moet een kopie van uw 
geldige identiteitsbewijs mee-
nemen.
Let op: De persoon die voor u 
stemt, moet tegelijk ook zelf 
stemmen. Deze persoon mag 
voor maximaal 2 personen een 
volmachtstem uitbrengen.

■ INFORMATIE
Meer informatie over de ver-
kiezingen kunt u krijgen via:
Gemeente Bergen (NH)
www.bergen-nh.nl/verkiezingen
e-mail: 
verkiezingen@bergen-nh.nl 
Telefoonnummer: 
072-888 0000 
Bezoekadres: 
Jan Ligthartstraat 4, 
Alkmaar

De vrijheid hebben om 
te mogen stemmen, 
dat is een voorrecht!

Uitnodiging uitslagenavond 
16 maart, Ruïnekerk in Bergen
Hoe gaat de nieuwe gemeenteraad eruit zien? Waar gaan de 
meeste stemmen naartoe? U kunt dit volgen tijdens de uit-
slagenavond op 16 maart. U bent hiervoor van harte welkom 
in de Ruïnekerk in Bergen. De kerk is geopend vanaf 21.30 
uur. Vanaf ongeveer 22 uur worden de eerste uitslagen ver-
wacht.

In de loop van de avond wordt stap 
voor stap duidelijk hoe er in de di-
verse kernen gestemd is en wat dit 
betekent voor de nieuwe gemeente-
raad. Tijdens de avond zijn de lijst-
trekkers aanwezig en leden van de 
verschillende partijen. En natuurlijk 
de burgemeester en de wethouders. 

De avond wordt op interactief geleid 
door gesprekleidster Monique Ooms. 

U kunt ook thuis live meekijken. 
RTV80 zendt de avond live uit of u 
kunt via YouTube meekijken. De link 
hiervoor kunt u vinden via bergen-nh/
verkiezingen.  

Met stemmen geef jij 
aan wat je belangrijk 
vindt in de gemeente. 
Niet gestemd, is een 
stem weggegooid.

Voorjaarswandeling Oosterbaan

Wij willen graag uw aandacht voor 
onze te organiseren Voorjaars wan-
deling op zaterdag 2 april 2022. 
Vanuit onze Winkel Oosterbaan sport 
en wandelschoenen Kitmanstraat 1   
1812PL Alkmaar Organiseren wij een 
Voorjaar Wandeling van 15 km. Een 
leuk wandeltocht die vanuit door de 

Oosterhout, via de Boekelermeer rich-
ting Heiloo loopt. Via het Land van 
Couster (waar de wandelaars worden 
getrakteert op verse chocolademelk) 
Aanmelden kan www.oosterbaanal-
kmaar.nl/oosterbaan-voorjaar-wande-
ling. Kosten voor deze wandeling zijn    
€ 7.50 Deelnemers limiet 150 
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magere runderlappen
                 topkwaliteit uit de beemster heel kilo voor maar
verse hollandse kipfilet
                 NU IN DE RECLAME!!!!!   heel kilo voor maar
prachtig mooie schouderkarbonade
                  topkwaliteit uit de beemster    heel kilo voor maar 

mager biologisch mager biologisch rundergehaktrundergehaktheel kiloheel kilo voor maar  voor maar 9,989,98

biologisch

biologisch

biologisch

10,9810,98

10,9810,98

9,989,98

ouderwets lekker

eigen boerderij

echt lekker

Elke donderdag op
't pleintje in Egmond aan Zee

van 8.00-14.00 uur

naturel of met knoflookmarinade

Naturel, Peper
of Tuinkruiden

ERG LEKKER

volg ons nu ook op Facebook

Verse
SLIPTONG

kilo € 25,-
Alleen tegen inlevering van de bon

1 kg € 12,50✄

    

✄
    

✄
    

max 4 kilo 
per klant

Warm gebakken
SCHOLFILET
p/st € 2,-  3 voor € 5,50
Alleen tegen inlevering van de bon
6 voor € 10,-

Ouderwets gerookte
ZALMSTUKKEN

p/st € 4,-  3 voor € 10,-
Alleen tegen inlevering van de bon

4e GRATIS

Hollandse
NIEUWE HARING
p/st € 2,20  5 voor € 10,-
Alleen tegen inlevering van de bon
6e GRATIS
voor de 65plussers 3 voor € 5,-

op=op
✄

    

De Woerdense Kaasboer

Bij aankoop van kaas

NOBLE BLEU (noord hollandse top oude kaas)    500 gram   6,95

18% KAAS verschillende leeftijden    500 gram   6,95

Bij aankoop van 1 kilo kaas   culinaire verrassing GRATIS
Bij aankoop van kaas 10 eieren voor € 1,-

Voor de echte kaasliefhebber

           Bakkerij ‘t Stoepje
Dagverse KAASUIENKRUIER           2 voor € 5,-
Dagverse SAUCIJZEN BROODJES   5 voor € 5,-
Dagverse WORSTENBROODJES      5 voor € 5,-
Lever de advertentie in en ontvang 4 tompoucen voor maar € 1,50

EGMOND ALMANAK
EXPOSITIES: 
* Fotowedstrijd Winnende fotos 
DORPSGENOTEN exposeren bij 
PostaanZee tot eind 2022.
* Lioba de Geus-Liefting exposeert 
in Dorpshuis Hanswijk tot half juli.
* Rob Verkerk en Michiel Hertroys 
in de Kapberg (die dit jaar 50 jaar 
bestaat) tot en met 27 maart
* Vrouwen in de Kunst zaterd. en 
zondag 13:00 Galerie Conny van 
Kasteel tot 10 april

MAART:

MA 14 Gemeenteraadsverkiezingen

DI 15 Gemeenteraadsverkiezingen / 
20:00 Lagerhuis Café Tervoort

WO 16 Gemeenteraadsverkiezingen

DO 17 08:00 Markt Eymaplein tot 
14:00 / 18:00 RECOVERED EDWIN 
EN REMI BEUKERS bij Chill

DO 24 08:00 Markt Eymaplein tot 
14:00 / 18:00 LISA MENDES bij Chill

WO 30 20:30 Egmond in Het 
Verhaal van Nederland op NPO 1

DO 31 08:00 Markt Eymaplein 
tot 14:00 / 18:00 ROB STOOP bij 
Chill / 19:30 La Familie Bélier in 
PostaanZee

Activiteiten:

CRÉACTIEF 

MA 14 09:00 Spaans / 13:30 
Biljarten / 14:00 Houtbewerken/
Boswaid

DI 15 09:00 Wandelen / 13:30 
Tekenen en Schilderen / 14:00 
Inloopsoos + Tekenen en Schilderen

WO 16 13:30 Bridgesoos

DO 17 10:00 Computerkunde 13:30 
Biljarten

VR 18 14:00 Frans Conversatie

MA 21 09:00 Spaans / 13:30 
Biljarten + Tekenen en Schilderen / 
14:00 Houtbewerken/Boswaid

LIBERTÉ 

VR 18 16:00 Vrijmibo

POSTAANZEE 

DI 15 15:00 Taalspreekuur

WO 16 13:30 Spelletjes / 19:00 
Dunes and Dragons

DO 17 10:30 Spaans 13:30 Aan Tafel 
met+ ZangaanZee

VR 18 13:30 Kaarten maken + 
Klaverjassen

MA 21 10:00 Wandelen ook 13:15 
en 13:30

HUYS EGMONT 

DI 15 10:00 Mediaspreekuur / 14:00 
Perceelonderzoek

WO 16 14:00 Voor Jong en Oud div. 
activiteiten

DO 17 10:30 Aan Tafel met…

Elke vrijdag 
VRIJMIBO, 
met 2 glazen 
wijn/bier 
+ bitterballen 
voor € 10,-
SLOTWEG 1
EGMOND AAN DEN 
HOEFtel. 072-5070818

www.kruijffmakelaardij.nl

              Uw woning
in vertrouwde handen?
Bel Kruijff Makelaardij!

GARAGE DE EGMONDEN
OOK VULLING VAN DE NIEUWSTE 
AIRCO SYSTEMEN MOGELIJK!!!

OOK MET UW HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AUTO'S 
BENT U VAN HARTE WELKOM

Nieuwe	Egmonderstraatweg	12	•	1934	PA	Egmond	aan	den	Hoef
www.garagedeegmonden.com	•	inf@garagedeegmonden.nl	•	Tel.	072-5061228

BOVAG ABA
A U T O  B E D R I J V E N  A S S O C I A T I E  -  E E N  A F D E L I N G  V A N  B O V A G  

(palliatieve) 
respijtzorg

Een oase van rust
Wij staan 

dag en nacht 
voor u klaar

Herenweg 85
1935 AH 

Egmond-Binnen
Tel: 072 – 2029163

info@thuis-lioba.nl
www.thuis-lioba.nl 

WASSERIJ 
DUBBELBLANK

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

wasserij
dubbelblank

Lijtweg 56 • Bergen NH
Telefoon 072-5812331

* particuliere was
* hotelwas
* restaurantwas

* bejaardenwas
* verhuur linnen 
 pakketten

Voor uw VoLLedige wasVerzorgiNg
www.duBBeLBLaNk.NL

D BuBBeL
oeT
oor

LaNk
eTer
roNwaTer

Wilma’s Pilates & 
Essentrics Studio

Lamoraalweg 72
Egmond aan den Hoef

Tel 06 21287899
Lekker in je lijf het voorjaar tegemoet

Meer energie, souplesse en een 
krachtiger lijf ,minder pijn en on-

gemak.Voor alle leeftijden staan er 
lessen op het rooster.

Laagdrempelige ontspannen sfeer; 
je bent welkom voor een proefles! 

Schrijf je nu in op www.wilma-pilates.nl 
of stuur een E-mail naar wilma-pilates@live.nl 

KINDEROPVANG

P

De Poppenkast

P

Babyopvang
Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
Flexibele opvang

www.kinderopvangdepoppenkast.nl

KINDEROPVANG 
DE POPPENKAST

Natuurgerichte  
opvang in Egmond

Bridgesoos Torenduin 
Uitslag 7 maart 2022
1.Bertus en Gre 63% 2.Hetty en Nammen 55% 3.Anneke en Ineke 51% 4.Riet 
en Thea 49% 5.Ditte en Jos 42% 6.Pum en Mar 40%


