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Het logo en de naam
De.Stichting perggn aan7.æ,heeft een logo dat
u hierboven 1i9.t afgebeeld. Achter een atãjO
grillíge vloedlijn ligt een dorp, dat vanaf d-e
oprichting genkenmerkt is door twee prote
groene gebieden binnen haar bebouw-de kom:
de twee cirke.ls. De rechte lijnen symboliseren
de volgens een plan ontworpen Z&weg.
De naam van hetbullerin, dat we regelrñatig
hopen te laten verschijnen, ontleneñwe aan een
echtekustgebonden plant: de Duindoorn. In
zekere zin verzorgt deze plant een deel van haar
eigen voedsel, ze is stekelig maar niet
onbenadertaar en clraagt in het najaar prachtige
granjegelebessen, Kom je al æ ruw te OictrtU-¡
dan steekt ze dwars doorje kleren heen.

De presentatie in het 'Zeehuis'
Op 9 januæi j.1. organiseerde het bestuur een
informatie-avond in het Zeehuis" Uit de grote
apkomst concludeerden we dat veel bewoners
zich nauw befokken voelen bij wel en wee en
ontwikkelingen van Bergen aan Zee. Veet
_aanwezigen spraken zich uit tegen een (ma.ssa-
le) bebouwing van het EngelsaVeld. Een
geslaagdeavond en voor lierhaling vatbaar!
De levendige avondwerd besloten met leven-
de muziek door kamerorkest'En Passant'.

De stand van zaken
IIet bestuur heeft inmiddels het coilese van B &
W, de voorzitters van de raadsfractiei en

.diverse stichtingen, verenigingen enz. op de
hoogte gebrachtvan onze stichting e,n haa¡
doelsællingen.
Van het college van B&V/ vernamen we dat
'het voornemen bestaat op korte tennijn een

hoorzitting/ informatie-avond te belggen voor
alle inwoners van Bergen aanZsæ,.õe plaat-
selijke afdeling van de pvdA reageerde met de
mededeling_qut d" afdeling nog feen srandpunt
heefl bepaal d m. b. t. Uouwptan-nõn voor B elrgen
aanZ*e maar dat ons, besfuur op de hoogæ ã1
worden gebracht als hetwel zover is. Dé
piaatselijke afdeling van het CDA reaeeerde
ook; van de andere politieke partijen is nog
g_een reaktie onfvangen.
Het bestuw vergadeide op 20 februari met het
WV-bestuur. Na een geanimeerde gedachten-
wisseling"konden we cóncluderen dãt een groot
deæl van de belangen parallel liepen. V/e zrillen
waar mogelij k zoveel mogelijk samenwerken.
Van de geruchæn die de rónde doen over
Itr\oop. van bouwgrond aqr een bouwbedrijf
kon het bestuur geen bevestigine knieen.
Onderzoek bij de bebokken Rañersîan
$oo.phqCel en het Kadaster leverde niets op.
Een heel ander geluid horen we van het front
van de natuur- en milieubeschermins.
In het kader van het NatuurbeleidqpËn zullen
de Nededancise duinen een me€r bèxcherrntie
status lrij gen. 7o veel mogelijk duinte,rreinen
zullen binnen de werking van de
Natuurbescherming swef worden g ebracht.
Binnenkort wordt voor het duinterrein
Bergen/Bergen a¿m 7ee de begrenzing
vastgesteld Bij de voorstellen voor deze

þefenzing zu.llen ook de terreinen'Kerkje'en
'Engelse Veld'beuokken zijn. Dit wil no! niet
z.eggen dat daarrnee de terreinen ook
daadwerkelijk zullen worden aangewezen als te
beschermen, mâar kan o.i, zekefals een

gunstige ontwikkeling gezien worden!
Tenslstte is het terrein ¡ondom het





Vredeskerkje al een beschermd terrein.In een
dit voorjaar te verschijnen 'Atlas van
natuurgebieden in Bergen en Alkmaar' zalin
een artikel over BergennnZ*æ onder andere
aandacht worden geschonken aan het Engelse
Pa¡k en het terrein rondom het kerkje.

Aktueel
In december j.i. kondigde het college van B&W
aan een voortereidingsbesluit te willen nemen
voor de bouwvallige panden Jacob Kalffiveg
14 en 16. De nieuwe eigenaar wil na sloop een
groot appartementengebouw met een drietal
winkelruimten realiseren. Door een aantal be-
trokkenen is bezwaar aagetekend. Ar,ze
stichting kon daaraan niet meedoen, om dat
zeformeel nog niet bestond. De bezwaar-
makenden zijn gehoord; een belangrijk argu*
ment in deze fase is het willekeurige karakter
van de besæmmingswijziging.'We noemen het
een hap-snap-beleid waarin een visie op de toe-
komstige ontwikkeling van ons dorp totaal ont-
breekt. Zo'n beieid heeft in Bergen aanZænaI
heel veel merkwaardige situaties doen ontstaan.
In dit verband kunneu we spreken van een beleid dat doet
denken âan een worst, waarvan telkens door B&W en de ge-

meenteraad plakjes worden gesneden. Op het moment dat we
een goed plan voor Bergen aa¡ 7æe willen reaLiseren blijkt
de worst ineens op te zijn. De veilen liggen verspreid over
Bergen aan Zne.

Aan de Parkweg staat ons een grootschalige uit-
breiding van Hotel De Dennen te wachten
Tegan het voorbereidingsbesluit valt om
verschillende redenen niet veel te doen. Tegen
de plannen die in een 'artikel-19-procedure' ter
visie moeten worden gelegd, kan bezwaar
worden gemaakt.
Het stichtingsbestuur za| zeker de grootschalige
ontwikkelingen kritisch volgen.

Wergroepen
Op de avond in het Zeehuis is een viertal
werkgroepen in het leven geroepen. Het is
wenselijk dat deze werkgroe,pen in ieder geval
vóor half april een eerste bijeenkomt met haar
leden organiseren. De ingestelde werkgroepen
en hun contactpersoon zijn:
* ruimtelijke ordening - Fred Jan Twigt
* recreatie, toerisme & cultuur - leontine van

Ernmerik en Marion Verkerk
t natuur,landschap & milieu - Bert Buize¡
* procedrnele & juridische zaken - Bard Bree-

derveld.
De contactpersonen zullen de werkgroe,psleden

benaderen om tot een afspraak te
komen.Natuurlijk kunt u zich nog opgeven
voor één of meerdere werkgroepne. Dat kunt u
doen met behulp van het stookje onderaan
deze eerste aflevering van'De Duindoorn'.

De financiën
Het bestuur is erg verheugd over de spontane
giften en toezeggingen daarvoor. Inmiddeis
heeft de stichting een banlcrekening bij de
Verenigde Spaarbanþ P1en23 te Bergen
geopend Wilt u de Stichting Bergen aanZ.ee
financieel steunen dan kan dat door uw gift
over te maken op rekeningnummer 84 90 37
042 t.n.v. penningmeester Stichting Bergen
aanZrn. Uw gift, hoe bescheiden ook, zullen
we zeer waarderen.

Heeft u suggesties, wilt u uw mening geven
over wat er wei en wat er niet moet gebeuren in
Bergen aanZ*æ, wilt u zich voor een van de
werkgroepen opgeven gebruik dan dit blad
enretourneer het naar het secretariaat: Flzen-
laan 12,1865 BM Bergen aanZæe.

Uw naam....
uv/ adres......
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Stichting Bergen aan Zee
Sekretariaat: Elzenl_aan 12
]-865 BN BERGEN AAN ZEE

BÍ.i t
UTTNODIGING

op 30 maart a.s. te
te Bergen aan Zee,

20.00 uur

van de StÍchting Bergen aan Zee
in het rZeehuis,, 

Verspyckweg 5

Tijdens de bijeenkomst za] een
waarin opgenomen zijn:
- het behoud van het Engelse

landschappelijke waarde ;

U wordt allen van harte
rekenen op uh, komst.

De stichtÍng Bergen aan Zee nodigb alre bewoners en andere berangsterrendenuit voor een bijeenkomst ter besprekÍng van de huidige stand van zaken metbetrekking tot de planontwikkeling Ín Bergen aan Zee.

De heer H. Overbeek, onderzoeker van hetop deze avond een toelichting geven
onderzoeksrapport over Bergen aan Zee.

landschapsburo 
OD

oP het door OD

205 te Delft, za]
205 uitgebrachte

konsept notitie aan de orde gesteld worden,

Park in verband met de grote natuurlijke

)

- de randvoorwaarden voor eventue.la haL^..--:-,
naar oordee' v 

buele bebouwÍng van de gebieden die daarvoor
- een eventuer"e'irÏr::::tt"Ï 

in aanmerking zouden komen;

Engelse park tot natuurgebied 
het bestemmingsplan tot aanwijzing van heten de eventuele gevolgen Au""rrurr.

Er zal voorts een grote maquette aanwezig zijn van heel Bergen aan Zee,visueel gemaakt is weLke de gevolgen zijn van een verdere bebouwing.
waarop

uitgenodigd deze bijeenkomst bij te ï/onen en wij

oogachtend

sti





DE DUTNDOCRN
Br¡il€tin rran de Sticäting Bergen aanTæ
Scçetúiãrt Flæln t¿ f 86it BM Bcrgeq a7s

Een nieuwe Duindoorn!
Met een zekere onregelmatigheid kunt u van ons zotn aflevering
ontvangen. In deze aflevering treft u aan een uitnodiging voor een
informatiebijeenkomst en een toelichting op de stand van zaken met
betrekking tot de planontwikkeling in Bergen aan Zee.

Uitnodigíng

U wordt van harte uÍtgenodigd om op 16 meÍ a.s. om 16.00 uuî aanwe-
zig te zÍjn in het Zeehuis aan de Verspyckweg voor een Ínforma-
tiebijeenkomst van de Stichting voor inwoners en andere belangsteT-
lenden. Aan de orde kont de huidige stand van zaken met betrekking
tot de planontwikkeJ-ing in Bergen aan Zee.

Mr J. Struiksma, verbonden aan de Vrije Universiteit, en mw Mr
Marianne SpÍtz, verbonden aan een stedebouwkundig-buro, zullen een
toeLichting geven op de nogelijkheden die de wet op de RuinteJijke
Ordening en de wet Arob bÍeden om beroep en bezwaar te maken tegen
de huidige plannen. van de gemeente en e.v. andere 'ongewenste'
öesJissingen van gemeente en provincie. Ondermeer betreffende de

appartementen- en vílla-bouw in De KuíL.

Ook zaI de presentatie pTaatsvinden van een onderzoek naat de
natuurlÍjke en Landschappelijke waarde van De KuiL. Dít onderzoek
zal binnenkort in het kader van de bestenmingspJanherziening aange-
boden worden aan de gemeente.



DE STA}ID VA¡I ZAKEN

SBB
óp-g februari jI. heeft de Gemeenteraad van Bergen besloten om een

=ä*"rr*"tkingsovêreenkomst aan te gaan met grondeigenaar SBB' Door
deze overeenkomst gaat de gemeente - in samenwerking met SBB het
Ueste*tningsplan voor Aergeã aan Zee herzien om bebouwing !o'-t'-van
de Kuil) ñoäelijk te makõn. A1s eerste fase is aangekondigd de- bouw
van 2 van de i appartementengebouwen aan de boulevard en de 39

,ril1u.'" in de Kuil-ãn op het lwestelijk) gedeelte van het Engelse
vel d.
De Stichtíng is uiteraard teleurgesteld dat, de gemeenteraad hlertoe
heeft besloten. De voorgestelde bêbouwing blijft naar oordeel van de
Stichting te grootschalíg. Met name de bãbouwing in De Kuil, waarbij
de víer -g"ptõi"kteerde áppartementengebouwen een doorn in het oog
zijn. De Éticf¡iing blíjft-ãan ook bij haar uitgangspunten zoals deze
in de aan u uitgeieikté notitie van mei 1992 staan vermeld'

De Stichting heeft moeten konstateren dat er momenteel hard gewerkt
aan het ops-t,ellen van een ontwerp-bestemmingsplan. Bovendien is er
aI een keuze gemaakt voor de archÍtekten die de ontwerpen mogen

maken. sBB verwacht dat medj.o 1994 de eerste fase zal- zijn afgerond'

VEBUKA
Inmiddels heeft de sloop plaatsgevonden van de (bouwvallÍge) panden
aan het Jacob Kalffplein-14. Dé StÍchting en ongeveer 40 bewoners
hebben bíj de gemeénte bezwaar gemaakt tegen de afgifte van .een
bouwvergr.tnii.tg íoot de bouw van een appartementengebouw' De stich-
tíng is nog steeds van oordeel dat -het aangepaste bouwplaan te
groótschalig is en leidt tot een precedentwerking voor de verdere
uitbreiding van Bergen aan Zee-
Omdat de gãmeente ae bezwaarschriften nog steeds niet heeft behan-
deld en binnenkort met de bouw zaL worden begonnen wordt overwogen
bij de Raad van State schorsing te vragen'

DE DENNEN
Door de stichting is een bezwaarschrift ingediend_ tegen de uitbrei-
ding van de pennén. Dit bezwaar betreft echter a1leen de hoogte van
het gebouw. Uit de bouwtekeningen is gebleken dat het gedeelte waar
de liftkoker ilcn bevindt onge.r:eer 4 mêter zaL gaan uitsteken bovebn
de rest van het gebouw. ZóweI vanaf het van der Wijckplein ?1=
vanuit het parnassiapark zaL een dergelijke kolos naar de mening
van de Stíchting - teveel opvallen'

Verdere informatÍe wordt gegeven op 16 nei a.s. om 16'00 uur in het
Zeehuís. U bent van harte weLkom.
Uw fínancíele bijdrage js aLtijd welkom: Stíchting Bergen aan Zee'
V.S.B. Bergen, tek.nr.84 90 37 042
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Dtr DI"TN}SDCIORN
Builetin van de Stichting Bergen aanZæ,
Sec¡ptariaah Elznnlaan 72, 1865 BM Bergen aan 7rn

No.2 juli 1991

Een tweede Dr¡indoorn! Met een znkere on-
regelmatigheid kunt u van ons zo'n afleve-
ring verwachten. Eris ookwaag næt: dat
steekt ons een hart onder de riem. In deze af-
levering teft u een artikeltje aan over de
ruimtelijke ordening van ons dorp, een uitge-
breide toelichting op de stand van zaken met
betrekking tot planontwikkeiing etc., zowaar
een ingezonden brief, iets over de ons om-
ringende natuur etc.

De stand van zaken.
Op a april j.l werd door de gemeente Bergen
de Jaarlijkse' informatie-avond voor de
bewoners van Bergen azn7,æ
georganiseerd. De avond stond onder voor-
zitterschap van wethouder J.Stomps. Van de
zijde van de gemeente werd uitdrukkelijk
gesteld dat een op handen zijnde overdracht
van grond (o.a. Engelse park) aan Smits
Bouwbedrijf volledig buiten de gemeente
Bergen omgaat en dat de gemeente ook niet
op enigerlei wtjzeblj de eventueel
voorgenomen overdracht betrokken is
geweest. Er werd met zoveel woorden
kenbaar gemaakt datde gemeente geen
inzichtheeft in &ze overælkoms! noch
kennis heeft w¡l ever¡tuele voorwaarden die
Sø¡ie Bouwbedrij.f yerbir¡dt c.q. verbonden
heeftaa$ deoverdracht.
Fi'wsd bovendien meegedeeld dat tussen de
gemÊente elr Smits Bouwbedrijf geen enkele overleg

gaande is omúent de bebouwing van het Engelse
veld. Gesteld werd dat de gemeente momenteel wel
shxlie verricht naar de mogelijkheden om binnen het
huidige bestemmingsplan een bepaalde bebouwing te
realiseren. Van de zijde van de wethouder werd echter
rrcdegedeeld dat de bewoners van Bergen aar-Zrr- n
e€n zo vroeg mogelijk stadium betrokken zullen
worclen bij de verdere planontwikkeling van Bagen
qanTÊÊ. Daarbij werd tevens gesteld dat de gemeente
niet zal overgaan tot het maken enigerlei afspraak
met Smits Bouuibedrijf - hoe d¡n ook genaamd en
ook niet in de vorm van een intentieverklaring - dat
zich richt op de planontrvikkeling en verdere
bebouwing van Bergen aanZ,æ zonder dat de
bewonsrs tevoren, in een zo woeg mogelijk stadium,
daffbij betrokken zullen wordear.

Vorenstaande toezegging van wettrouder
Stomps is door de Stichting schriftelijk be-
vestigd aan het college van B & W. Tevens
werd door de Stichting verzocht in dat kader
bij de verdere planontwikkeling behokken te
worden. Tot heden is door de Stichting geen
schriftelijke reakfie van de zijde van de
gemeente daarop ontvangen.
De Stichting houdt nauwlettend in de gaten
in hoeverre - ondanks de hiervoor
aarìgeduide toezeggingen - door de gemeente
een verdere planontwiH<eling opgestart

'rilordt. 7Ã&a, dat zou blijken zal de Stichting
de gemeente di¡ekt wijzen op de hienroor
vermelde toezegging van wethouder
Stomps.
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;lanttJ* thema's voor ogenheeft deruimtel;ijke
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waargenomen piant- en diersoorten, m¿lâr
geven veeleer achtergrondinformatie over
ontstaan, waterhuishouding,
bodemvorming, beplantingen enz.
Belangrdk zijn de mogelijl*reden die er zijn
om in deze gebieden een deel van de
voorheen rijke flora en fauna terug te
brengen. Aan ðeze natuurontwikkeling
wordt juist aandacht besteed. Overigens zijn
we in Bergen aanZ.æ.en de direkte
omgeving niet slecht bedeeld met fraaie en
bijzondere planten. Dat de situatie voorheen
veel rooskleuriger was zal geen van de
leznrs echt verbazen . Dern, negatieve
ontwikkeling hangt onder andere samen met
de luchtveronüeiniging en de daaraan
gekoppelde neerslag, toegenomen rekreatie
en tourisme en vooral ook door de sûerke
daling van de grondwaterspiegel. Juist het
verband tussen het gmndwaterregime en de
ontwikkeling van flora en fauna staat de
laatste jaren süetrkin debelangsælling van
wetenschappers en r¡ah¡ur-en
milieubeschc¡rners"

Voor Bergens,mZee beschikken we over veel
gegevens be&effende de schommelingen in de
grondwatersamd. Ook over gegevens beheffende de
flora en de Íha¡na hoeven we niet te klagen. Fen
gedetailleerde sfudie over de plarilengroei in
samenhang mef de bodem verscheen reeds in 1926

een boeierule verhandeling: Geobotanische studie van
de Berger cluisen van J.T.P.Bijhouwer. Dergelijke en
vele andere gegevens verschaffen ons nu de
mogelijkheíd om veranderingen in flora en fauna te
besnderen.
Met zekere regelmaat kunt u ook
verschille.nde mensen bezigzien om bij
voorbeeld het terrein rondom het ker$e op
voorkomefl de planten te onderzoeken.
Daaruit ktulnen dan na verloop van tijd
zekere gevoligtel*ingen worden gemaakt.
AIs u denkæn bijzondere waarneming te
hebben damhouden we ons'aanbevolen in
deze kennisffi delen.

Ingezonden brief
Ingezondem hrñef' wru €en ongeruste inwoner
van Bergen aÃ$"ïffi(maam en adres bekend)
"Bij mijn ciagelririkuandeling werd ikin
deze rustige.f unidagen opgeschrikt door
bouwlawaai. F{et'betrof lbet huis Z.æweg I
alwaar enig getir:rmer an geboor de rust
vsstoorde. De bouu/plannen implicere,n dat

vier tot vijfjaar lærg bijna dagelijls deze
geluiden in sterkverhevigde mate zullen
overheersen. Daarom vraag ik mij af of de
Stichting niet een door alle of bijna alle
inwoners getekend stuk kan produceren, te
richten aan Provincie en Rijþ waarin gepleit
wordt dat alle bouwplannen worden
afgehouden om Berge,n aanZ,ætot
natuurmonument te gaan bevordere,n. Ook al
is de kans op succes niet vreselijk groot, de
poging lijkt de moeite lryaard"

De Stichting ondersteunt de beleidsvoomemens die
voortvloeien uit het door de Rijksoverheid
uitgebnchte Naturubeleidsplân (NBP). Darin wordt
onder andere voorgesteld om de ôrinm onder de
wer{ring van de Naturnbeschermingswet te brengen.
Dewerkzäamheden hiervoor zijn in volle gang.
Hierover meerin een volgende aflevering van De
Duindoom.

lVerkgroep ruimtelijke ordening
De werþroep ruimtelijlae ordening heeft in
de afgelopen maanden sinds de oprichting
van de Stichting een aantal studietjes
verricht. Zo is geprobeerd het zogenaamde
eigen karakt€r van Bergen aan 7.æ, te
typeren. Allereerst is de
ontstaansgeschiedeni s globaal
gevisualiseerd. Opvallend hierbij is de
kleinschaligheid van de groepen bebouwing.
Elke periode heeft'n spoor nagelaten, steeds
zich voegend in de bestaande
'korrelgrootte'.
Indeze Duindoorn is een kaartje van zoh shrdie

opgenoûìen. Aan u om bij de verschillende blotken'
de ontstaansperiode aan te geven. Van veel hulp kan
daarbij het boek "Bergen aan Zæ, badplaats sinds
1906" zijn. Deze uitgave bevat een schat aan
gegeveili maa¡ izuitverkocht. Mocht u erg€ns een
exerylaar tegenkomen, aarzsltu dan niet:
aanschafftn!

De financiën
Eeri stichting kent geen leden en kan daarom
gæn contributie heffen. Zijkentechter wel
fuiateurs, en uw donatie kunt u storten op
dehamlrekening van de Stichting Bergen
ãarq 7&, Verenigde Spaarbank NV, Plein
23, Bergen, rekeningnummer U9037
CI42.
Tenslotte kost De Duindoorn geld: niet veel
maar uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
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Een nieuw Duindoorn!

Met een zekere onregelmatigheid kunt u van ons een afl-evering verwachten. Deze

aflevering had eerder moeten verschijnen. De ontwikkelingen met betrekking tot
de ruimtelijke ordening van ons dorp, hebben er voor gezorgd dat het
uitbrengen van deze Duindoorn werd vertraagd. U zult een uitgebreide
toelichting aantreffen over de stand van zaken met betrekking tot de
planontwikkeling. Bovendien wordt u uÍtgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst op

3O januari a.s.

BIJEEI{KOI'ISÎ VAII DE STICHIIII¡G BERGEI{ AAN ZEE OP 30 HAART AÁIfSIA^â¡TDE TE 2O.OO

TIUR IN TIET ZEEIUIS

De Stichting nodÍgt alle bewoners en andere belangstellenden uit voor een

bijeenkomst ter bespreking van de huidige stand van zaken met betrekking tot
de planontwikkeling. De Stichting zaI tijdens die bijeenkomst een konsept
notitÍe aan de orde stelJ-en, waarin opgenomen zijn:
- behoud van het Engelse Veld in verband met de grote natuurlijke en

Iandschappelijke waarde ;

- de randvoorwaarden voor eventuele bebouwing van de gebieden die door het
onderzoeksrapport OD 205 daarvoor in aanmerking zouden komen;

- een eventuele wijziging van het bestemmingsplan tot aanwijzing van het
Engelse veld Ín natuurgebied en de eventuere gevolgen daarvan.

Er zaL na overleg met de gemeente geprobeerd worden een van de

onderzoekers die meegewerkt heeft aan het rapport van OD 205 uit te nodigen om

een nadere toel-ichting te geven op het rapport en zonodig vragen daarover te
beantwoorden.



Er zaI in ieder geval een grote maquette aanwezig zijn van heel Bergen aan

Zee, zodat visueel gemaakt kan worden welke de gevolgen zijn van verdere

bebouwing en er kan aandacht gegeven worden aan de hoogte en de omvang van de

bebouwing

U wordt van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn op 30

maart aanstaande vanaf 2O.OO uur in het Zeehuis, Verspyckweg 5.

DE STA¡ID VAI{ ZAXEII

Na de ondertekening op 1-0 september 1991 door de gemeente Bergen en SBB is
venden geen, dnnwel nauweliJks uitvoering gegeven asn de lnhoud van de

intentieovereenkomst. Daarmee werd gewacht totdat het landschapsburo OD z)s
haar rapport zou uitbrengen. Dit rapport is begin januari 1992 verschenen. De

inhoud van dit rapport is begin januari j.l. door wethouder Stomps besproken

met vertegenwoordigers van de Stichting en van de VW. Hieruit kon

gekonkludeerd worden dat ook van de zijde van de gemeente een positief oordeel
wordt gegeven over de gedegenheid van dit rapport en de daaruit voortvloeiende
konklusies. Van de zijde van SBB is tot heden geen kommentaar gegeven.

l¡/ethouder Stomps heeft toegezegd de Stichting en de WV zoveel mogelijk bij de

verdere gedachtenontwikkelingen - mede naar aanleiding van het rapport van OD

205 - te betrekken.

Op 3 maart a.s. zaL wederom een bespreking plaatsgevonden tussen

vertegenwoordigers van de Stichting, de WV en wethouder Stomps.

OITDERZOEK ENGELSE PARK BERGff A^âN ZEE DOOR OD 2O5

In opdracht van de gemeente is ten behoeve van de toekomstige planontwikkeling
van Bergen aan Zee aan OD 205 opdracht gegeven om na te gaan in hoeverre

bebouwing van het Engelse Park zich laat verenigen met de aanwezige

landschappelijke en ecologische waarde. Voorts is aan het buro verzocht de

randvoorwaarden aan te geven, welke bij herstrukturering en uitbreiding van de

bebouwing in acht genomen moeten worden.

Uit het onderzoek bfijkt dat de ontwikkeling van Bergen aan Zee er tot nu toe

voor heeft gezorgd dat er momenteel sprake is van een vrij unieke badplaats

aan de Nederlandse kust. De plantengroei is een soort delicatesse. De

vegetatie die is ontstaan het samenbrengen van plantengroei die in feite
niet samen kan gaan - is bizonder. Het gebied wordt voor de Europese kust dan

ook als redelijk uniek aangeduid met een grote waarde in ecologisch opzicht.



ondanks deze hoge landschapperijke en natuurtijke waarde wordt een beperkte
uitbreiding/vervortooiing van de bebouwing mogelijk geoordeeld. Deze bebouwing
dient zich te richten op een verbetering van het centrum deel-: rondom de
parkeerplaats en het voormalig spoorwegemplacement.
Als aanbeveling voor de randvoorwaarden voor het Engelse park wordt vervolgens
aangegeven dat er aantal rnogelijkheden bestaan op, danwel rondom de
parkeerpraats, in oostelijke richting grenzend aan de Geul die is gelegen voor
het kerkje' Bebouwing wordt mogelijk geoordeeld van het spoorwegemplacement.
voorts acht men een beperkte bebouwing van een driehoek rangs de Julianaì-aan,
geÌegen tussen de Reebokweg en de [/itte l/eg, het minst schadetijk voor de
natuurlijke en landschappelijke waarde. voor het overige dient het gehele
Engelse Park en het gebied rondom het kerkje vrij van bebouwing te blijven en
dienen zelfs de natuurlijke en landschappelijke waarde versterkt te worden.
Bijvoorbeeld door een natuurontwikkelingsprojekt.

Indien u het rapport van OD 2O5 wilt inzien kunt
bestuursleden van de Stichting:
Marion Verkerk, Verspyckweg 3b;
Leontien van Emmerik, Jac. Kalffweg L2;
Fred-Jan Twigt, Elzenlaan 12;
Bard Breederveld, Zeeweg 13.

u daarvoor terecht bij de

De stichtÍng is van oordeel- dat het rapport een konstruktieve bijdrage kan
leveren aan de verdere gedachtenwisseling omtrent de planontwikketing. De
aandacht die de stichting vanaf het begin heeft gegeven aan de grote
natuurlijke en landschappelijke waarde van het Engelse Veld wordt nu
grotendeels door het rapport onderschreven. De konklusie dat op grond van de
karakteristieke openheid van het gebied en de natuurlijke waarde daarvan het
Engelse Park (voor het overgrote gedeelte) onbebouwd dient te brijven, dient
voor de toekomstige planontwikkeling bepal-end te blijven. Naar oordeel van de
stiching valt daar eveneens onder het gedeelte van het Engelse veld dat
volgens het rapport eventueel voor bebouwing in aanmerking komt. Voorts is de
stichting met het rapport van oordeel dat bebouwingsmogelijkheden openstaan
voor de huidige parkeerplaats, althans een gedeelte daarvan. Echter, dit mag
niet leiden tot een verdere aantasting van het natuurgebÍedje rondom het
vredeskerkje, zodat de uiterste bouwgrens zal moeten blijven rusten bij de aan
de oostzijde van de parkeerplaats gelegen greppel.



Knelpuntennota Nederlandse duinen
lo-ãå-maão¿ ùto¡er j.l. wsd aan staatssecreatis Gabor van het Ministerie vqt þ$Þoqyt
Ñ"tuuO"nrp¡ en Visötij het eerste exemplaar aangeboden van de nota 'ZEE ZAND EN
ZõftGg.I pr noa is uigéUr.cttt door de Stiólrti4g Dt¡iñbelroud. Het is een lande¡jk overzicþ!¡rqn

.-ìõdd* "- .ii"o,-o"tr* en landschap in tiet Nederlaûdse duingebig$ Alt nummer 129 in
d"r*l;ãtroÈr üjst vair aktuele en poæntiëie_bedreigingen is opgenornen ".Bouuplannel Engglse

l¿ilil"o"o:.äet'U"sn * t¡a" ¿" S^tichting Bergen-aari 7Æ sEra¡t dicht bij deze bericht8eú9,
fiffiö; "*t:r^ti¿ 

B€rr Buizer reedt naãrens ãe stichting Duinbe.houd qp it onze gemeente als

ãuio*"rui"oï eUJoten die de duinen aangaan wordên opt deze wijzg snel en efficiënt
d""tg;rt"ìrd:Al" u zolangzamerhand naast eel zpkere vonn van'natuur-minded' ook sgeciaal

U"ú:rirä;ã aan nèr*orãen bent, kunt u dez.e nota verwerrren door f15,00 ov€r E maken o,p

dfr".¡1ã TSOSZOO'¡¿" Oe Sticntiig Duinbehoud æ Leiden, onder vernrelding vat?æ,zand en

Tntged
fo UËiloogste nummer van het tijdscbrift Duin' wordt aan het verschijnen-*q q: þ:tpgggãr" ä-it 

"¡i 
geschonken. Bërgen aar, Tæ staât apart genoemd onder het kopje Emstíge

beùeigingen, een twijfelachtige eer!

BOTTUPLAI{Nn{

In oktober 1991- heeft de gemeenteraad besloten met betrekking tot het perceel

Jacob Kalffweg L4-L6 geen verklaring van geen bezwaar te vragen voor het

betreffende bouwplan. l,rlel is opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen. De

Stichting heeft tegen dit voorbereidingsbesluit (opnieuw) bezwaar gemaakt.

Behandeling daarvan heeft plaatsgevonden op L9 december j1. Evenals de eerdere

bezwaren tegen het voorbereidingsbesluit heeft de Raad op 27 februari jl. deze

bezwaren verworpen. Het is thans wachten op de nieuwe bouwplannen van de

eigenaar.

Met betrekking tot de uitbreidingsplannen van hotel rtDe Dennenrr zijn geen

verdere ontwikkelingen bekend.

DE FINANCIEN

Door uw giften voelt het bestuur zich gesterkt in haar werk. Het bestuur wil u

daarvoor hartelijk dankzeggen. Toch blijven financiele biidragen wenselijk. U

kunt donaties storten op de bankrekening van de Stichting Bergen aan Zee,

verenigde spaarbank NV, Plein 23, Bergen, rekeningnr. 84.90.37.O42.
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DEZE DUTNDOORN BETREFT DE BOUWPLANNEN VOOR BERGEN AAN ZEE.

Het zíet er naar, uit dat de bouwplannen voor Bergen aan Zee binnen-
kort in een cruciale fase zulLen verkeren. U bent door een gezamen-
lijk schrijven van de VVV-Bergen aan zee en de Stichting Bergen aan
Zee er reeds van in kennis gesteld dat de gemeente het voornemen
heeft om weldra de onderhandelingen af te roãden met de grondeige-
naar SBB voor het opstellen van een konseptnota van randvoorwaard.en
en een konsept samenr^Ierkingsovereenkomst. Wethouder Stomps heeft, inhet laatste onderhoud van 6 juti jI. kenbaar gemaakt dat de konsep-
ten van deze overeenkomsten medio augustus gereed zullen zt)n en in
september aan de gemeenteraad aangeboden zullen worden.

De Stichting maakt zícln ernstig zorgen over de plannen ,oats die op
de buro's bij de gemeente liggen. Het betreft mel name de omvang van
de bebouwing en de bouwlokaties. Die bezorgdheid betreft ooX de
inspraak van de bewoners van Bergen aan Zee. De Stichtíng heeft dat
onlangs aan de wethouder en de gemeenteraadsleden kenbaargemaakt.
Ook is er een notitie gemaakt waarin wordt aangegeven dat dé Stich-ting het absoluuÈ niet eens is meþ een zo omvangrijke bebouwing alsin de modellen tot uitdrukking wordt. gebracht.

In deze Duindoorn is deze not,itie opgenomen, zodat u
nemen van het kommentaar van de Stichting.
Tenslotte: indien u een financiele bijdraqe wilt doen
van onze kosten wordt dat ten zeerste op prijs gesteld
kunt u overmaken op bankrekeningnr. 84.90.37.042 (Ver.
te Bergen) tnv Stichting Berqen aan Zee.

kennis kunt

ter leniging
. Uw donatie
Spaarbank NV
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STICHTING BERGEN AAN ZEE

El-zenl-aan 12

1865 BN Bergen aan Zee

EXTRA BERICHT

Bergen aan Zee, 10 augustus 1991_

AAN DE BEI^iONERS VAN BERGEN AAN ZEE

en al-len die Bergen aan Zee een warm hart toedragen.

0p 6 augustus j.l. is tijdens een overleg tussen wethouder Stomps, de VW van
Bergerr aan Zee en de Stichting duidelijk geworden dat B&W van de gemeente
Bergen tot een daadwerkeli-jke bebouwing wil- komen van een gedeelte van het
Engelse veld en omliggende terreinen. De gemeente wil daartoe een

samenwerkingsovereenkomst sluiten met SmÍts Bouwbedrijf Beverwijk, de

toekomstige groncieigenaar.

Van de zijde van de gemeente is uitdrukkelì-jk gesteld dat in de plannen
betrokken dient te worden de bouw van omstreeks 150 woonheden. B&W wensen een
]scussie over een bestemming van het Engelse Vefd tot natuurgebied niet te
voeren. Evenmin wensen zij te denken aan bebouwing van geringere omvang.
Een motief voor dit standpunt werd niet gegeven, behoudens de opmerking dat
anders de expÌoitatieopzet voor de grondeigenaar niet rendabel gemaakt kan
worden. Zonder nadere toelichting stellen B&tV dat een dergelijke bebouwing in
het belang is van Bergen aan Zee.

De Stichting acht een besl-issing over een bebouwing van het Engeì.se Ve.ld niet
acceptaber zolang geen onderzoek is gedaan naar de natuurlijke en

landschappelijke waarde van dit (natuur/duin)gebied.
De Stichting acht bovendien een bebouwing van het Engelse Veld met j-50

wooneenheden niet acceptabel. Het betekent een toename van de bebouwing van
Bergen aan Zee met omstreeks 5O%. Het huidige karakter van het dorp zal
hiermee zondermeer verloren gaan.

De Stichting heeft zich op het standpunt gesteld dat de gemeente dient over te
gaan tot een herziening van het bestemmingsplan. Immers de ui-tgangspunten van
het huidige besternmingsplan (Bergen aan Zee wordt een woondorp met alle
daartoe behorende voorzieningen) zijn verlaten.

t



De Stichti-ng vraagt uw medewerking en ondersteuni-ng om te voorkomen dat het

voornemen van B&W ook tot uitvoering gebracht gaat worden.

Daartoe is in de eerste pì aats nodig dat u de leden van de gemeenteraad laat

weten dat u het niet eens bent met deze plannen.

Voorts kunt u aanwezig zijn bij
de toekomstige ontwikkel ing van

Dinsdag 13 augustus a.s. om 20.

de navolgende bijeenkomsten die handelen over

Bergen aan Zeez

OO uur gemeentehuis Bergen vergadert de

Commissie grondgebied ondermeer over de bebouwing van Bergen aan Zee en de

samenwering met SBB.

De Stichting heeft daar spreekrecht aangevraagd om de Commissie haar standpunt

toe te lichten.
Donderdag 15 ustus a.s. om 2l-.O0 uur gemeentehuis Bergen vindt

van

de

eenhoorzitting pÌ.aats met betrekking tot de plannen voor de bouw

appartementencompìex aan de Jacob Kalflfweg.

De Stichting heeft daartegen - vanwege de grootschaligheid -
veel bewoners een bezwaarschrift ingedì-end.

op verzoek van

Zaterdag 24 augustus a.s. vanaf 13.00 uur te Bergen aan Zee

voornemen om alìe gemeenteraadsÌeden uit te nodigen en hen

gevolgen de voorgenomen bebouwing van het Engelse Veld voor

het dorp za\ hebben.

D insdag 27 augustus zal de gemeenteraad beslissen over het sluiten van een

bestaat het

te.1.aten zien welke

het karakter van

intentieovereenkomst met SBB tot het uitwerken van de plannen.

De Stichting doet een dringend beroep op u te laten blijken åat u zich niet
daartoe zeff ini-tiatieven temet de plannen kunt

Õndërflemelr.

Ook kunt u kontakt

verenigen en

opnemen met Marion Verkerk Verspyckweg 3b tel 1-3088.

N,qmeps .de Stichting Bergen aan Zee

i ''/ \1
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WEER EEN DUINDOORfiI- SPECIAL

Aan alle bewoners van Bergen aanZ-ee.

PLANNEN VOOR BERGEN AAN ZEE
Het zal u niet ontgaan zrln dat het kollege van Burgemeesters &
Wethouders imniddels hun plannen over de toekomstige bebouwing
vaû ons dorp bekend heeft gemaakt. Alle daarop betrekking
hebbende stukken zoals de plankaarten, de overwegingen van het
gemeentebestuur orir tot een samenwerkingsovereenkomst te komgn,
konsept-nota van randvoorwaarden enz. liggen voor een ieder ter
inzage bij mevrouw L. van Emmerik, pension 'De Stormvogel' aan
de Jacob Kalffrveg 12. Wilt u uw komst even telefonisch
aankondigen?(nr. t2734), U kunt dan de stukken komen inzien en
tegen kostenvergoeding fotokopieën maken van relevantp delen.

cRoor AANTAL WqONEE9EDEN
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de krant behelst het
plan een uitbreiding van het dorp met 97 wooneenheden in de vorin
van vrij staande villa's, appartementenn twee-onder-één-kap
woningen en rijtjeshuizen. Daarnaast wordt voorgesteld te komen
tot de bouw van een hotel met daa¡in ongeveeer 40 apparteqlenten.



WELKE PERCELEN?.WAAR?
Zoals al eerder aangekondigd zijn als bouwlokaties aaÍrgewezen het

parkeerterrein en eèn deel van het gebied westelijk van het Vredeskerkje, het

voormatige spoonvegterreinn het zuidwestelijke deel van het Engelse Veld en de

Witteweg, alsmede de 'Kuil'

REAKTIE YAN DE STICHTING qERGFN AAN ZEE
Het voorlopige oordeel van de Stichting Bergen aanZee is dat zii zeet

teleurgesæi¿ls over deze planontwikkeling. Het grote aantal wooneenheden en de

soort úebouwing zalhet karakter van het dorp - duindorp en kleinschalige

familiebadplaatõ - votledig doen yeranderen. Bovendien moet er natuur worden

opgeofferd voor zinloze bebouwing (villa's en appartementen). Het meest

oþvattend in het plarr is wel tlal aau de C.F.Zeilerboulevartl viu
appartementengebouwen met ieder drie tot vier woonlagen zijn geprojecteerd. De

Stichting acht dit onaanvaardbaar.

Op 2 november aanstaande (20.00 uur) zullen de plannen in een openbare

vergadering van de kommissie grondgebied worden besproken. U wordt
dringend verzocht deze vergadering, die in het gemeentehuis wordt gehouden , bij
te wonen. Voor deze vergadering kunt u spreekrecht aanvragen. De

gemeenteraad zal een beslissing nemen over deze plannen op I december

aanstaande. De Stichting roeP u oP ook deze vergadering massaal bij te wonen

De beslissingen die door deze beide vergaderingen zullen worden
genomen zullen bePalend zijn voor de toekomst van Bergen aan Zeet

EERST NAAR HET ZEEHUIS
Dé Stict ting nodigt u echter eerst uit om met haar tot een gedachten- en

informatieuiffisséüng te komen op rzondag 25oktober aaûstaande. Plaats van

samenkomst is het Zeehuis aan de Verspyckweg, /6,00 uur. De door B & W
gepresenteerde plannen zullen nader worden toegelicht en de Stichting presenteert

éeã eigen plan. Uw aanwezigheid is toch vanzelfsprekend?
VÍe proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

*{€rFtF**t tF
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BERGEN AAN ZEE,HOE GAAT HET ERMEE?

De Stichting Bergen aan Zee heeft in de afgelopen periode weer veel
aktiviteiten ontplooid. Ongetwijfeld herinnert v zich de zeer succesvolle
bijeenkomst in Het Zeehuis, waarin we onze alærnatieve plannen voor ons
dorp uiteen zetten.In het Oude Raethuys (voorheen Dorpshuis) hebben we
dit nogmaals gedaan, zodat iedereen die verhinderd was - klaarblijkelijk vele
Bergenaren - toch kennis kon nemen van de standpunten van de stichting.
We herinneren ons overleg met raadsfracties en hun besfuursleden en onze
spreekbeurten tijdens de vergadering van de Commissie Grondzaken. V/e
hebben uw aanwezigheid daarbij zeer gewaardeerd!

BELANGRUKE DATTJMWIJZIGING

De plannen voor BergenaanZen zouden aanvankelijk ter goedkeuring aan de
gemeenteraad worden voorgelegd op de raadsvergadering van 8 december.
Onder voorbehoud melden wij u dat dit agendapunt niet als zodanig tijdens
deze vergadering zal worden behandeld. Êr zaleerst nogmaals een vergadering
van de Commissie Grondzaken worden gewijd aan Bergen aan Zne. Deze
zal plaats vinden op 19 januari 1993; eerst op de raadsvergadering van
9 februari zalhetplan voor Bergen aan7,æ in de raad komen!
Noteert u deze data zorgvuldig in uw agenda en zorg dat er bij bent.

STICHTING, HOE NU VERDER?

In de komende twee maanden zal de stichting alles in het werk stellen om de
plannen van de gemeente en SBB in een naar het oordeel van de stichting zo
gunstig mogelijke richting om te buigen. U kent onze uitgangspunten: we doen
ons uiterste best. Het zal ons weer veel van onze wije tijd kosten, maar een
dorp stichten in 1906 is één, een dorp afbouwen in 1993 is twéé! Deze voor
ons land unieke situatie dient met respect voor cultuur en natuur te worden
behandeld.

DE STICHTING BEDELT
Graag uw wijwillige gift o'p bankrek.84.90.37.A42,Yerenigde Spaarbank te
Bergen onder vermelding van Stichting Bergen aanZ.eæ. Dank!
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GEMEENTERAADSBESLUTT
BERGEN AAN ZEE OP 9
FEBRUARI AANSTAANDE.

Op dinsdag 9 februari a.s. zal de
gemeenteraad van Bergen zich
uitspreken over de aangepaste
plannen vo<)r ons dorp. Zoals u allen
ongetwrj feld weet zijn aanpassingen
Íumgebmcht voor het t€rrein rondhet
Vredeskerkje (vervallen appartemen-
gebouw, bouw enkele villa's), De
Kuil en plaatsing I aantzl woningen
in de sociale sector. Het bestuur van
d9 Stichting Bergen a n7Æroepr u
allen op om op deze historisèhe
vergadering aanwezig te zijn. Hier
wordt besloten hoe oni dorp,
gesticht in 1906, de komende tüdzzd
worden afgerond. Komt allen om
20.00 naar het gemeentehuis!

STICHTING DUINBEHOUD
SPREEKT MET DE WETTIOTJDER

Bijna op de valreep van 1992 vond
een onderhoud plaats tussen
vert€genwoordigers van de Stichting
Duinbehoud te Leiden en dé
gemeente Bergen. Op aandringen
van de stichting Bergen aan 7æe en
de duinconsulent verstuurde'Duinbe-
houd' een brief aan de leden van de
gemeenteraad. Deze Duindoorn laat
een integrale overname van de
inhoud van de brief niet toe. Een
citaat toon overduidelijk de grote

bezorgdheid ten aanzien van de
ontwikkelingen: "Grote moeite
hebben wij met de bebouwing van
de nog onbebouwde 'Kuil', de
bouw van een groot aantal woningen
ten oosten van de Julianalaan in het
open gebied en de bouw van een
appartementencomplex langs de
Kerkstraat"....... "Deze aantastingen
zijn ons insziens in strijd met het
rijks- en provinciale beleid voor de
veiligstelling en bescherming van het
duingebied".

DEKI]IL? EENWORST!

Tijdens de vergadering van de
commissie grondzaken op dinsdag
19 januari heeft een
vertegenwoordiger van het bureau
OD 205 nogmaals betoogd dat de
Kuil zonder al te grote bezwaren kan
worden bebouwd. In een notitie met
betrekking tot de ecologische
waarden van de Kuil wordt de
waa¡de van de Nederlandse duinen
en die in de gemeente Bergen in het
bijzonder nogmaals naar voren
gebracht. Daarbij wordt
voorbijgegaan aan de
landschappelijke waarde van dit
terrein en de schade die het zal
ondervinden bij bebouwing met
appartementengebouwen. Wat echter
veel bezwaarlijker is, is dat hier
wederom een voorbeeld wordt
gesteld van de worsttaktiek. De Kuil



is minder waardevol en minder
uniek in vergelijking tot het Engelse
Park, dus zo redeneert OD 205, er
mag best een stukje af. Daarbij gaat
ditbureau voorbij aan een van de
werkelijk grote natuurwaarden die
ons land in interbationaal opzicht
bezitz grote oppervlakten relatief
ongeschonden duinen. Alles wat
daa¡ vanaf wordt gesnoept is teveel.
Het is niet voor niets dat het rijks- en
provinciaal beleid süaat voor een
integrale bescherming van deze
terreinen. In verleden en heden zien
we het om ons heen: een stukje
natuur hier, een stukje natuur daar.
Versnippering is het gevolg; het
wordt 

-tijd om de versniPperde
gebieden eerute ontsnipperen! Over
worst gesproken!

DE PLANONT\ryIKKELING
VOOR BERGEN AAN ZEE IN
EEN BESLISSENDEFASE
De plannen die Burgemeester &
Wethouders in oltober jl. hadden
gepresenteerd voor de verdere
ãf6ouw van.Bergen aanZne hebben
zoveel kritiek gehad dat de verdere
besluitvorming daarover werd
opgeschort. In de tussentijd heeft
Bd¿W onderzocht ofeen aanpassing
van deze plannen mogelijk zou zijtr.
Het heefter toe geleid dat B&ÏV nu
een aangepaste versie van het Plan
hebben gepresenteerd. Hierover
werd in de extra Duindoorn aan u
reeds melding gemaakt. Het Plan
werd aangePast met
aanzien van het gebied

name ten
rondom het

kerkje. Het eerder aldaar
rs

niet Daarvoor in de

aantal wooneenheden werd
verhoogd naar 16. Op het
parkeerterrein direkt achter de
Alexanderflat en naast hotel Prins
Maurits, is ook sociale woningbouw
geprojekteerd.
De verdere aanpassing behelst De
Kuil. Het aantal appartementen is
teruggebracht naar 20 te verdelen
over 4 appartementen. Elk
appartement bestaat uit twee
woonlagen en een penthouse.

Tijdens de vergadering van de
Kommissie Grondgebied op 19
januari jl. is het gewijzigde plan
besproken. Vertegcnumnrcligers van
de diverse partijen hebben zich op
verschillende wijze over de plannen
uitgelaten. De algemene tendens was
dat de vertegenwoordigers van de
diverse frakties in de gemeenteraad
positief waren over de
aanpassingen. Opvallend was dat
nauwelijks meer gesproken werd
over de appartementen in De Kuil
maar meer over de juridische
gevolgen, indien niet ingestemd zou
worden met de ingeslagen weg om
te komen tot een
samenwerkingsovereenkomst met de
grondeigenaar.

De Stichting Bergen aan7,æ,hæf¡
haar reaktie op de aangepaste
plannen kort maar kritisch naar
voren gebracht. De Stichting heeft
waardering geuit voor het feit dat er
een aantal bezwaren die de Stichting
eerder naar voren heeft gebracht,
serieus zijn genomen en gedeeltelijk
zijn terug te vinden in de aangepaste
plannen. Naar voren is gebracht dat
de visie van de Stichting Bergen aan
Zee zich nog steeds richt op
'Natuurbehoud - niet volgebouwd'.
Dit uitgangspunt in aanmerking
genomen keert de Stichting zich nog

plaats
komen

is het voorstel nu om te
tot bebouwing met f villa's.

Ook de sociale woningbouw oP het
parkeerterrein werd aangepast. Het



steeds tegen een bebouwing van De
Kuil. Ook zou het wenselijk zijn het
gehele Engelse Veld vrij van
bebouwing te houden.
Nog steeds is de Stichting er niet van
overtuigd dat de natuur- en
landschapswaarde van De Kuil moet
wijken voor bebouwing ten behoeve
van vil la's en 4
appartemen tengebouwen.
De Stichting handhaaft haar
resûauratiegedachte, inhoudende dat
een bebouwing in het dorp op
beperkære schaal moet plaatsvinden
inhoudt het afmaken van bestaande
restanten van bekende voorgangers.
Er moet rekening gehouden worden
met de oorspronkelijke bebouwing.
De Stichting heeft er voor gepleit dat
onderzocht wordt in hoeverre een
bebouwing van beperktere omvang,
bijvoorbeeld 50 à 60, dit evenzeer tot
een rendabele exploitatie voor de
grondeigen airr zÍnt kunnen leiden.
De Stichting heeft gepleit voor een
serieus onderzoek daartoe.

In ieder geval'is nogmaals benadrukt
dat het niet wenselijk is dat in
Bergen aanZæ, een bebouwing gaat
plaatsvinden met appartementen,
zoals nu wordt voorgesteld aan de
C.F. Ttilerboulevard in De Kuil
(beter gezngdboven De Kuil).

Op 9 februari aanstaande zal het
(aangepaste) plan voorgelegd
worden aan de gemeenteraad en aan
de gemeenteraad een beslissing
gevraagd worden. Tot dat moment
z,al de Stichting nog beijveren de
gemeenteraadsleden er van te
overtuigen dat het aângaan van een
samenwerkingsovereenkomst met de
grondeigenÍìar op basis van dit plan
niet in het belang is van het behoud
van het bijzondere karakter van
Bergen aanZæ,.

In het onderstaande overzicht is
weergegeven enerzijds het
bebouwingsmodel, zoals uit het
aange,paste plan van B&W blijkt van
de diverse lokaties.

De voorstellen en plannen, zoals dle
door de Stichting zijn ontwikkeld
met de aantekening dat de Stichting
voor alles van oordeel is dat De Kuil
en het gehele Engelse Veld vrij van
bebouwing dient te blijven.

VEBUKAPLAN (Jacob Kalffulein)
In de Duinstreek van 30 december il.
werd er door B&W melding vãn
gemaakt dat aan Vebuka een
bouwvergunning is afgegeven voor
het bouwen van een
appartementengebouw met l0
appartementen en enkele garages.
Enige tijd daarvoorhad de proviñcie
al een verklaring van geen bezwaar
afgegeven voor dit bouwplan.
Een groot aantal bewoners die ook al
in een eerder stadium zich tegen dit
grootschalige bouwplan hadden
gekeerd, hebben nu opnieuw een
bezwaarschrift ingediend. De
bezwaren richæn zich er vooral op
dat het komplex veel te groot is en
niet past op de plek waar het moet
verrijzen. Indien op korte termijn
toch met de sloop en de bouw zou
worden begonnen, is de Stichting
van plan een schorsingsverzoek in te
dienen bij de Raad van State. De
Stichting streeft er naar dat het plan
verder wordt aangepast en meer in
overeenstemming zal worden
gemaakt met de huidige bebouwing.

DE STICHTING VRAAGT TIW
STEUN

De bestuurleden en medewerkers
verrichtgn hun werk geheel
belangeloos. Er is toch geld nodig,
bijvoorbeeld voor de Duindoorñ.
Daarom stellen we een financiële
bijdrgae zær op prijs. Graag uw gift
op rekening 84.90.37.042,
Verenigde Spaarbank Bergen onder
vermelding van Stichting Bergen aan

Zee. Giro van de bank: 2459.
Hartelijkdank!
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Een nieuwe Cuindoorn!

ontt¡¡ero-bestemminosolan oereed

Van de zijde van Ce gemeente is bekend gemaakr

dat een vocrontwerp besiemmingsplan voor het

gebied rondom het'Engelse Park' Sergen aan Z:e

gereed is.

Dit'¡oorontwerp is inmiddels aan alle belangencr.-

ganisatíes toegestuurd en iedereen kriigt de gei+

genheid op dít voorontwerp te reageren. Ook ín Ce

Duinsreek van 4 augustus j.l. heert u hierover kun-

nen lezen.

fnspraak

Op grond van de wet is het noCig Cat - alvorens

gekomen wordt met e€n onf¡/efp besiemminçs-

plan - er een uítgebreide inspraakprocedure wcrct

gehouden. De gemeente heert inmidCels cæe

inspraakprocedure op 6 juli jl. nader vasigesieiC.

Het komt ne€r op het navolgende:

De gemeente he€rt het voorontwerp bestemmings-

plan naar belanghebbende instanties gestuurd -

waaronder de Stíchtíng Bergen aan Zee - met her

verzoek om hun standpunt kenbaar te maken

binnen B weken na verzending;

2.

Segin september zal via een publikatie in 'Ce Duin-

streek' en in de 'Alkmaarse Courant' medegedeeld

worden cjat het voorontwerp besiemmingsplan

"Engelse Park en omgeving Bergen aan Zee" ier

inzage ligt. ledereen (dus ook degenen die niet in

Sergen aan Zze woonachtig zin of aangemerkt

kunnen worden als belanghebbenden) kan vervol-

gens binnen .l weken na het verschijnen van de

publicatie schriftelijk op het vooronf¡/erp reageren.

a

Cmsfeeks 15/16 september al er een voorlich-

iingsavond docr de geme€nte worden georgani-

seerd om aan belanghebbenCen en belangstellen-

Cen het ontwerp-besiemmingsplan toe te íichten.

* kunnen die avond ook wagen gesiefd worden.

De exacte dâtum van deze voorlichtingsavond

wcrdt bekend gemaakt ¡n .'Ce Cuinsfeek' en 'de

Alkmaarse Courant' (ze 0?).

4.



ln oktober aanstaande - nadat de onder punt 2

bedoelde termijn om te reageren op het vooront-

werp is versteken - zal de gemeente alle ontvan-

gen reakties verwerken en van kommentaar voor-

¿en. Zonodig zal de gemeente overgaan tot het

aanbrengen van e,/entuele wilzigingen in het voor-

ontwerp.

5.

Vervolgens zal er omstreeks eind oktober een

iniormatie-avond gehouden worden, waarbii van

de kant van 3&W (en het Bureau OO 205, die het

ontwerp-bestemmingsplan heeft gemaakt) betcend

gemaakt wcrden weike aanpassingen en 'riizgin-

gen alle reakiies op het r¡oorontwerp tot gevoig

hecben gehad.

6.

ln novembell993 wordt het '/oorontwerp in aan-

gepaste vorm tezamen met de binnengekcmen

reakties in een exira vergadering van de Commis-

sie Grondgebied behandetd.

Vervolgens zal het aangepaste voorontwerp wor-

den verzonden naâr de Frovincie Noord-Hclland

voor nader kommentaar.

8.

Na het bekend mat(en '¡an de reaktie van de Pro-

vincie Noord-l-.{olland (suö-commissie gerneentetij-

ke plannen) wordt het definitie,¿e ontwerp besiem-

mingsplan gereed gemaakt.

Eerst daarna is sprake van een ontwerp bestem-

mingsplan, waartegen - op grond '¡an de wet op

de Ruimteliike Ordening - zonodig alsnog bezwaar

ingediend kan worden.

Bezwaarsclriften

ln het vorenstaande is uitsluitend de insoraakpro-

cedure beschreven. zoals de gemeente Bergen

deze in verband met het vaststellen van het nieuwe

bestemmingsplan, heett vastgesteld.

Het r¡ocrontwero besiemmingsplan wordt waar-

schiinlijk pas in november 1993 een (deiinitief) ont-

wero bestemmingsplan.

Pas daarna kunnen er eventueel bez¡/aarschriften

ingediend worden.

De inhoud '¡an het voorontwero

Het voorontwerp besiemmingsplan "Engelse Park

en omgeving Bergen aan Zee'' is ¡nmiddels in het

bezt van de Stichting Sergen aan Zee. U kunt dit

voorontwerp bestemmingsplan - d.w.z. de kaart

waarop de diverse õesiemmingen ziin aangegeven

en de toelichting Caaroo - inzien bij Leontien van

Emmerik, Fension De Stormvogel' aan de Jacob

Kalffweg i2 (tel. 127U).

Het ,¿oorontwerp komt oveteen met de plannen,

zoals de gemeenre die tot uitdrukking heert ge-

bracht in de samenwerkingsovereenkomst met

StsB (de grondeigenaar): een uitbreiCing van het

dorp met maximaal 1C0 wooneenheden. Het be.

siemmingsolan ricnt ¿ch dan ook met narne op

een bebouwing van De Kuil' met onder meer 4

appartementengebouwen, de zuidwesthoek van

het'Engelse Veld' met wiistaande villa's, het voor-

malig spoorbaantracé met wiistaande en gescha-



kelde villa's, het Jacob Kalffplein met aaneengeslo-

ten (hoge) bebouwing, op het parkeertenein socia-

le woningbouw en aan de westkant van het kerkje

wijstaande 'rilla's.

De toelichtíng op het bestemmingsplan - dat ge-

schreven is door het bureau OD 2OS - benadrukt

de biþondere plaats die Bergen aan Zee aan de

nederlandse kust inneemt en onderstreept de

biþondere waarde van de natuur en de duinen.

) Desondanks wordt geconcludeerd - overigens niet

erg overtuigend - dat'De Kuil' en een deel van het

'Engelse Park' bebouwd kunnen worden met vilfa's

en appartementen.

ln de toelichting wordt ook een uiteenzetting gege-

ì/en over de vorm, inhoud, hoogte en ornvang van

de diverse bouwobjekten.

Wat staat u nu ie doen?

Zodra in september a.s. een publikatie in ,de Duin-

streek' heeft plaatsgevonden, kunt u uw schriiteiij-

ke reaktie insturen naar de gemeente. U kunt daar-

in aangeven welke bezwaren u heeft tegen het

voorontwerp. Dit kunnen bezwaren ãjn van ailerlei

aard. Het mogen bezwaren en opmerkingen ãjn
die een algemeen karakter in zjch dragen, zoals
natuurbehoud, behoud van 'De Kuil' of behoud

van het 'Engelse Park'. Het kunnen ook opmerkin-

gen zijn over uw prive-situatie, bijvoorbeeid een te

dichte bebouwing tegen uw eigen huis aan of een

te hoge bebouwing. Aan deze schriftelijke reakties

zljn geen formaliteiten verbonden. U kunt dit dus
gewoon per brief aan de gemeente meedelen.

Overigens ligt het in de bedoeting dat door de

Stichting in seprember - tijdens de in-

spraakprocedure - een avond georganiseerd wor-

dt, waarbij iedereen die ondersteuning behoeft mbt

het geven van een schriftelijke reaktie daartoe hulp

geboden wordt. Daarbii zal ook het formele stand-

punt van de Stichting Bergen aan Zee aan de orde

gesteld worden. Het voornemen bestaat om met

een 'alternatief bestemmingsplan te komen, geba-

seerd op de u bekende uitgangspunten van de

Stíchting.

lndien u wagen heeÍt over het vorenstaande kunt u

kontakt op nemen Leontien van Ëmmerik, pension

de Stormvogel, tel. 12734, een van de bestuurs-

leden van de stichting.

Vebuka

Inmiddels is met de bouw begonnen van het ap-

partementengebouw aan ie Jacob Kalffweg 14.

Hie zullen binnenkort '10 apgartementen gereecko-

men. Tegen deze bouw ioopt nog een be¿aar-

schriftprocedure bij de gemeente 3ergen. Ðoor

ongeveer 40 befanghebbenden en de Stichting

Bergen aan Zee is tegen het afgeven van de bou-

wvergunning bezwaar gemaakt. Ondanks het ;eit

dat deze bezwaa¡schriften al in januari werden

ingediend heert een behandeling daarvan nog n¡et

plaats gevonden. De behandeling is vastgesield

uoot

qemeentehuis in 3ercen. Alle bez¡aarmakerS

hebben daarvoor afzonderliik e€n uitnodiging

gekregen. Deze behandeling is openoaar.

De Stichting heert - rnede ,¡anwege het uitblijven

van de behandeling van de be¿¡¡aa¡schrirten - nog

een schorsingsverzoek ingediend bij de Raad van

State. De Flaad van State heeft dat echter afgewe-



{¡, ¡

zen. De Raad vond dat er in vergeliiking met het

eerdere door de heer Hoogeboom (pension "Het

Anke/') gedane schorsingsverzoek geen andere

omstandigheden waren die een schorsing (van de

vergunning tot dat de gemeente de bezwaren zou

hebben behandeld) rechtvaardigden. Uiteraard

heeft de stichting dat betreurt. De grote angst b¡i

de stichting is nog steeds dat ondermeer de bouw

van dit appartementengebouw als kapstok zel

tengebouwen in de Kuil te rechtvaardigen. Zoals u

weet is de Stichting er fef op tegen dat deze ap-

partementen gebouwen daar zullen komen.

Fínancien.

Er al binnenkort veel wsk vszet moelen worden.

Waarschiinlijk al de hutp van gespeciatíseude

juristen ingeschakeld moeten worden. De fínancien

van de stichting zijn echtx bepqkt. tJw bijdrage is

van harte welkom op rek.nr. U g0 37 ØZ (V.S.S.

Bugen) t.n.u Stichting B*gen aan Zee.
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^-EAGEER NU OP HET 'VOORONTWERP - BESTEMMINGSPLAN!'

Op woensdagavond 8 september aanstaande wordt in de centrale hal van het
gemeentehuis een voorlichtingsavond georganiseerd over het voorontwerp-
bestemmingsplan Bergen aan Zee. Hct bestuur van de Stichting Bergen aan Zee
roept u allen op om daar aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 20.00
uur.

Het is van belang om te weten dat u op deze avond - na een toelichting van de
zijde van de gemeente - utry mondelinge op- en aanmerkingen op het voorontwerp-
bestemmingsplan kunt leveren. Vóór ZZ september a.s. moeten uw op- en
aanmerkingen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan burgemeester en
wethouders van Bergen N.H., Postbus l7S, 1860 AD Bergen NH.

' )or alle duidelijkheid kunnen rve u nog melden, dat pas ná verwerking van
deze op- en aanmerkingen het ontwerp-bestemmingsplan officiëel ter visie
wordt gelegd. Pas dan kunt u uw formele bezwaren tegen dit plan kenbaar
maken. Ruim van te voren zal de stichting u via de onovertroffen ônregelmatig
verschijnende Duinboorn informeren.

Tenslotte: het bestuur heeft zich zeer verdiept in het voorontwerp. Op de haar
inmiddels gebruikelijke wijze zal zij haar op- en aanmerkingen op ã" avond
kenbaar maken.

Mocht u de Stichting Bergen aan Zee financiëel willen steunen d,an waarderen
wij dit ten zeerste. Uw bíjdrage is van harte welkom op bankrek. no. 84 g0 3Z
042 (V.S.B.Bergen) t.n.v. de Stichting Bergen aan Zee.
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STICHTING BERGEN AAN ZEE

Elzenlaan 12 1865 BM Bergen aan Zee

17 september 1993

De Stichting Bergen aan Zee vindt het wenselijk u kort verslag te doen van de informatie-bijeenkomst
over de plannen voor Bergen aan Zee, zoals deze op I september jl. heeft plaatsgevonden. Bovendien

wil de Stichting u er nogmaals op wijzen dat u voor 24 september zelf een schriftelijke reaktie kunt
indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, gemeentehuis Bergen.

De informatie-bi íeenkomst
l-

In tegenstelling tot hetgeen in het verslag van de Duinstreek van 8 september j.l. staat vermeld, werd -

na de toelichting van de wethouder op de plannen - van de zijde van de aanwezigen zeer kritisch
gereageerd op het plan. Van diverse zijden kwamen grote bezwaren naar voren om in/op De Kuil
urban villa's te gaan bouwen. Het is jammer dat een weergave van al deze kritische vragen niet terug te

vinden is in dit verslag van de Duinstreek. Echter, het is duidelijk gebleken dat hetgeen de Stichting
Bergen aan Zee vertolkt wordt gedeeld door een groot aantal anderen, al dan niet inwoners van Bergen

aan Zee. Het is het dus waard om te blijven vechten voor het bijzondere karakter van dit dorp.

Een schriftelijke reaktie vôor 24 september naar B&W

Het is natuurlijk wel zo dat de Stichting Bergen aan Zee een uitgewerkte schriftelijke reaktie tijdig zal

indienen bij het College van Burgemeester en rüethouders, maar het is van belang dat u ook zelf een

schriftelijke reaktie toestuurt aan het College van B & W. Dit is niet een formeel bezwaarschrift. Het is

) alleen maar uu¡ schriftelijke reaktie dat u het bijvoorbeeld niet eens bent met de bouwplannen die

gelden voor De Kuil. U kunt een dergelijke brief - zonder enige formaliteit - afgeven of toezenden

aan het College van B & W, Elkshove l, Postbus 175, 1860 AD BERGEN NH.

Natuurlijk kan de Stichting u bij deze reakties helpen, maar eigenlijk is dat nog niet nodig, omdat er

op dit moment nog geen sprake is van het indienen van formele bezwaarschriften. Wij verzoeken u dan

ook dringend - indien t zich niet met de voorgenomen plannen van de gemeente kunt verenigen - dat

deze week nog zelf kenbaar te maken aan Burgemeester en wethouders.

Indien u over het vorenstaande vragen heeft, kunt u kontakt opnemen met het bestuurslid van de

Stiehting, mw. L. van Emmerik, tel. 12734.

Voor de verdere gang van zaken wordt verwezen naar de Duindoorn van augustus jl., waarin een

geheel overzicht staat van de procedure die nu gevolgd gaat worden.
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Dtr DUTNDOOR.N
Bulletin van de Stichting Bergen aan?æ,
Soc¡rfrrirar F¡ænl-* 12,lB$S BM Bcrgen aø¡-?s

Dulndoorn lO, Oktober 1g93

) LAAT BTE MOGE IJKHEID OM

EEZI^l AAR TE M AKEN TE 6EN

Vanaf 28 oktober ligt het ontwerp-besternmingsplan
Bergen aan ?ee ter inzage op het gemeente huis(openingstijd 9 tot t2 uur) en bij de Storrnvogel
telefonische afspraak, teL IZ7S4.

voor

na

Uw bezwaar moet .voor ZB novenìber bi j de
zijnr Postbus 175 lBóO AD Bergen.

gemeenteraad

Het le de laatEte mogellJkhefd om bezwaar te maken,
daarom i s het bel angr ì jk dat u z i ch op de hoogte si,el tomtrent waår en hoe er gebouwd gaat worden zodat u uwbelang en het algemeen belang van Bergen aan Zee veiligkunt stel len.

op 15 November om 2o.oo uur orgånleeert de atlchting
Bergen aan zee ren lnformatleavond in HoteI Naseau
Bergen,
De stichting zal de consequenties vån het
besternmi ngsplan nader toel ichten en z i j kan u bi jstaan
bi j het forrnuleren van uw eventuele bezwaar. t^li j raden uaan dit alvast op papier te zetten.
Denkt u niet ach de stichting doet het wel voor mij ofach er is nu al zoveel van het oorspronkelijke plan aflaat ze maar bouwen, nee het is en blij+t een voor
Bergen aan Zee zeey ingrijpend plan en het is belangrijk
dat u zich een goed beeld vormt van wat het plan
werkelijk inhoudt.

I

Dus: t ziens Õn 15 vember !



--------+.



D]B ]D[.]T}$DOOF{N
Dullc¡in vm & Srir:lrrürg Bø3cu ua Zcc.
&crq¡ri¡¡¡: Fr'r-ü¡lÍ t3, l¡65 gM fagar uriZcc.

No. tc-r-iz-,ÍîJ

171 fuvtaaræhríften
Tqen let onttêrp futanmíngsplan Engelæ Park en angeving brgen aan Zæ zijn l7l ¡¡¡¡zuaa¡æhríft¡¡n ing6;¿,iend.
Dít ís æn ongeketd grwt aantal- l#;t verleugt de Stichting dat zovæI rrlnsen getwr tqb6(.,n gqgæ, aan |Ï,t
ve¡zæk an tcgen bpalde onderdelen van lF,t fufutníngsplan fuaar te naken-

Hoorzitti noen

De gemeente is inmiddels hard aan het werk om te komen tot een verdere behandeling van de bezwaarschriften. Alje
bezwaarmakenden hebben een brief gekregen. Op 15, 22 en 23 december aanstaande zullen hoorzìtt.ingen plaatsvinden,
waarbij bezwaarmakenden hun bezwaarschriften nrondeling kunnen toelichten tegenover vertegenwoordìgers van de
gemeenteraad. Een dergeììjke hoorzìtting kent een geheel informeeì karakter. U kunt daar zonodig in geheel eigen
bewoordingen uw bezwaren dus nog toelichten.
Indien u op een van de hiervoor genoemde data uw bezwaarschrift wllt toelichten dient u kontakt op te nemen met
de heer,C. Langed.ijk van de gemeente (tel. 90379).

Á
t'¡anneer over het vorenstaande wilt overleggen of verdere informatie wj'lt van de St.icht.ing kunt u het beste even
kontakt opnenì€¡ met mevrouw van Enrnerìk (teì. 12734).

J@¿
de Stìchtìng haar bezwaarschrift toe'lichten op 15 december aanstaande om .19.00 uur.

Verdere oanq van zaken

Nadat de hoorzittingen hebben plaatsgevonden, zal ln de periode tot aan 11 januar.i 1994 door de gemeente bes]ist
worden in hoeverre deze bezwaarschriften zullen leiden tot een aanpassing van het bestenmingsplan.
0p 11 Januari zal dan de Conmissle Grondgebied zich over het besteÍmingsplan enQ¿ventrele aanpassìngen buigen.
Zoals u weet is de Cornrnissie Grondgebied een openbare vergaderìng, waarbìj u allen aanwezig kunt z.iJn (20.00 uur,
gemeentehul s ) .

0p 25 januarl aanstaande za1 de geneenteraad gaan besl'issen over het bestermingsÞlan. Tijdens deze gemeenteraad-
vergadering zaì dus duidel ijk worden of de gemeenteraad het ontwerp bestermìngsp'lan ongewìjzigd zal aanvaarden,
danwel dat de gemeenteraad gevoe]ig zal zìjn voor al]e ìngediende bezwaarschrjften en zal beslujten te komen tot
een aanpassing van het plan. Deze gemeenteraadsvergadering is dus van uitermate groot belang.

In een volgende Duindoorn zult u verder op de hoogte gesteìd worden van de beslìssingen dje de geîeente in
januari zal nemen naar aanleiding van alìe ingediende bezwaarschriften,

b Stichtittg 8eryen aan Zæ ¡lerrst r¡ allen zær gde fætdagen tæ. tiet is duidelijk dat 19g4. vør krgpn aan
Zæ æn zær blangriik iat zal vordlen. b Stíchting zal zích æk in 1994 er vær blijven æ¿ijveren dat
grøtæhalíge bnplannen vorden veñen en læt natuurlijke karakter van brgen aan Zæ ín stand zal kunten
blijven.

h Stíchting haopt op utt aller steun.
Een financiele biidrage ter leniging van onze kosten wordt ten zeerste op prijs getseld. IJv donatie kunt u
overmaken op de bankrekening van de St,ichtíng Eergen aan Zee, VSB-bank Bergen, reknr. 84.g0.32.042.





DE EUNNDOORN
Bulletin van de Stichting Bergen aanZæ.
Secretariaat Elzenlaon 12, L86'5 BM Bergen în /ss.

No.ll januari 1994

Weer een nieuwe lDuindoonn, waarin we u de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de stand van
zaken rondom het bestemmingsplan Engelse Park en omgeving brengen. De laatste versie van het -
aangepaste! - bestemmingsplan is nu ter inzage bij mewouw Leontien van Emmerik, 'De Stormvogel'.
Graag even een telefoontje vooraf naar nuruner 72754! Komt u vooral naar de kommissie- en
raadsvergadering in het gemeentehuis. Noteer de data in uw agenda: 26 januari en I februar! 20.00 uur.
Verder in deze Duindootn enige informatie over het in ontwikkeling zifnde gemeentelijke
groenstructuurplan en de rol die Bergen aartZee daarin krijgt toebedeeld.

BESTEMMINGPLANPËRIKELEN

Bs::¡aarschr.if*qr..' 17i .;l rrks !

De Stichting Bergen aanZee wil u verder op de
hoogte stellen van de gang van zaken rondom het
nieuwe bestemmingsplan. Er zijn in totaal 171
bezwaarschriften ingediend. Op 15,22 en ?3
december jl. vonden de hoorzittingen plaats.
Velen hebben van het recht om nadere toelichting
te geven gebruik gemaakt, zoals u waarschijnlijk
ook in De Duinstreek heeft kunnen lezen.

Kommissie Grondzaken"
Op woensdag 26 januari a.s. vindt de behandeling
van het bestemmingsplan en de eventuele
aanpassingen daarop in verband met de vele
bezwaarschriften plaats in de Kommissie
Grondgebied (20.00 uur gemeentehuis).

Special e raadsvergadering.
Op dinsdag I februari ø.s. vindt vervolgens een
gemeenteraadsvergadering plaats die speciaal en
alleen gewijd is aan Bergen aan Zee. De
gemeenteraadzal dan een beslissing nemen over
het bestemmingsplan.U wordt van harte
uitgenodigd zowelde vergadering van de
Kommissie Grondgebied als de

g,rmeerter-.adsvergadering bif te wo¡en ÞJaa¡ het
oordeel van de Stichting kan de gemeerrle er niet
omheen dat velen bezwaar maken tegen
onderdelen van het bestemmingsplan. De
Stichting heeft inmiddels kennis genomen van een
aantal wijzigingen in het plan: er staan ons geen
grote veranderingen te wachten! Komt uzelf
overfuigen en bestudeer de aanpassingen en
oordeel zelfllndien op 8 februari a.s. door de
gemeenteraad het bestemmingsplan wordt
vastgesteld is dit bestemmingsplan nog niet
definitief.

Nieuwe terinzagelegging, nieuw bezwaar.
De gemeente dient na I februari voor de duur van
één maand het bestemmingsplan ter inzage te
leggen zodat ieder daawan keruris kan nemen.
Ook moet het bestemmingsplan toegezonden
worden aan Gedeputeerde Staten. Publikatie van
deze ter inzagelegging vindt plaats onder andere
in De Duinstreek. Gedu¡ende de periode dat het
bestemmingsplan ter ir:øage ligt kunnen (opnieuw)
bezwaren ingediend wordm. Deze bezwaren
moeten ingediend worden bij Gedeputeerde
Staten. Wat betreft de inhoud van het



bezwaarschrift kunt u - noorzooeÍ de bezwaren
door de guneenteraød in het aastgestelde
bestemmingspløn niet zijn gehonoreerd - dezelÍde
bezwaren aanvoeren die ook in de eerdere
bezwaarschriften zijn opgenomen. Binnen een
termijn van drie tot zes maanden zal
Gedeputeerde Staten vervolgens een beslissing
nemen op de bezwaren. Het besluit van
Gedeputeerde Staten betreffende de goedkeuring
van het plan kan al onherroepelijk zijn voor die
onderdelen van het plan waartegen geen benvaar
is ingesteld, danwel waarop de ingediende
bezwaren geen behekking hebben. Dit kan
betekenen dat - ondanks het feit dat bezwaren
zijn ingediend - het bestemmingsplan al
onherroepelijk wordt ten aanzien van het Engelse
veld, voor dat gedeelte dat aangewezen wordt als
duinterrein. Na 8 februari zult u nog meer

informatie krijgen ooer het (eoentueel) indienen
aan bezwaren bii Gedeputeerde Staten.

Algerrene Wet Bestuursredrt.
Met ingang van l januari zijn er ingrijpende
wrjzigingen in de wetgeving voorhet in werking
heden van een nieuwe wet die ook van toepassing
is op bestemmingsplannen.Op een aantal
belangrijke onderdelen is de procedure veranderd.
Dat is met name aan de orde nadat Gedeputeerde
Staten het bestemmingsplan al dan niet heeft
gcedgekeud e.i c','ent'.ieel in beroep 6eËaan wordt
bij de Raad van State. In de volgende Duindoorn
zult u hier evenzo meer informatie over k"tig"..

T{ET GROENSTRUCTUURPLAN

De gemeente laat momenteel een zogmaamd
groenstructuurplan ontwikkelen door het bureau
Nieuwland te Wageningen. Dit bedrijf gaat zeer
gedegen te werk en baseert een deel van het plan
op de inbreng van een grote, breed samengesteld
platform van vrijwilligerq die op een of andere
wijze met natuur en milieu in onze gemeente te
maken hebben. De Stichting Bergen aan Zee is
daarin ook vertegenwoordigd, evenals de
Stichting Duinbehoud.

Natuurwaarden benadrulckm .

Voor Bergen aan Zee wordt geprobeerd een zo
natuurlijk mogelijke ontwikkeling voor te staan
en vooral ook de unieke waarden van natuur en
landschap te benadrukken. Er wordt geprobeerd
ruimte te scheppen in het plan voor zogenaamde
nafuurontwikkeling. Dat zou bijvoorbeeld een

boeiende ontwikkeling kunnen inhouden voor een

deel van het Engelse park en het Parnassiapark.
We houden u op de hoogte!

FINANCIËN
Dank aan alle gulle gevers. Ook rilv bijdrage is
van harte welkom op rekening U.90.37.M2V5L*
Bank Bergen. Uw bijdrage houdt de Stichting op
de been!
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No. 12 februari 1994

Voor u ligt dc twaalfdc Duindcnm, <lc twcccle van 1994. N¿rar allc waarschijnhjkheicl zullcn cr wcl wcer
mccr volgcn. Onzc Stichting probccrt v(v5r arlles natuur cn landsch¿tp tc bschcrmcn. Daurr kan jc wcl ccns
somberc gedachtcn ovcr koestercn. l¡est u het onderstaande geclicht van J.C.Bloem:

De luinloorn ú[oeit. De luinloom 6[oeile ooLlaan
Da.t is a[ (ang ge[elen. Al aijf jøar.

'I/ijf jaor. En. a[ ftun streaen ging te[oor
On tot lit ni¿ts te ktm¿n, En zuøaruoor?

De luinloom 6íoeít. De strijl ñeeft øflyelaøn.
De utereU za[ ookeens aet{orenXøøn.

r¡i t Vcrz;¡nrcldo gcdichtcrr.

Athc¡ncur¡l - l)olak & Vart Ccrure¡r, l9tìl

Onzc mogclijkhctlcn zijn nog nict uitgcput, lccst u hct ondcrstaandc maar!

I fel¡ruari: de beslissing over Bergen aan
Zee.
Op 8 fcbruari togcn vecl inwoncrs van Bcrgen
u;r:,7-.ce naar het gemecntchuis om blijk tc gc\/en
van hun bczwarcn tegcn hct ontwerp
bcsl.cmmingsplan, waarovcr dic avoncl tijdcns ccn
bijzondcrc raadsvcrgaclcring bcslist zou wordcn.
Als laurtstc aanduchtspunt voor rlc politick in Bcrgcn
harl dc Stichting Bcrgcn uùî7-rc gckozcn vtxrr
ecn presentjc voor allc ra¿rclslerJcn, dat voor
aanvang van dc raadsvergadcring op hun zctcls

wcrd nccrgclcgtl: hct bckcndc t-shirt ovcr Bcrgcn
aanZec: Ncrv York, Parijs, hndcn, Bcrgcn aan
7ne cn ccn ansichtka¿rrt voor¿icn van de tcksL'van
hct donker in hct licht, ruadslcdcn kcnt uw plicht'.
Vccl inwoncrs van Bcrgcn aanZrc waren op
initiaticf van dc Stichting cvcnzo gcklecd in clat
t-shirt. Bovcnclicn had dc Stichting haar spandock
mccgcnomcn cn ccn aantal sandwichbordcn -
v<xrr¿icn van rouwklcurcn - mct clc bckcndc
affiche en vqrrts mct clc tckst'onclanks allcs strijcl
hct ideëlc tcgen hct matcriöle'.



Zrals u':¡^s te r cxrrz-ien mocht het niet batcn, grclnd r an de u'et heel-t Gcrleputeerdc St:rten daar
Ondanks sterke druk en persoonlr.¡ke nvijf el, marimaal een periule r'¿rn 6 maanden nadat het
stemde mevroutv E. Hoeéberge van Liberaal bestemmingsplan bij de gemeente ter inzage is

Bergen vcxrr het bestemmingiplan. Daarmee u'erd gelegd. Naast het feit dat de Stichting - en naar tle
het óntu'erp hstemmingsplan met 8 stemmen en Stichting trooP! u or¡k af,zonderlryk - w'ederom
7 stcmmen tegen goedgekeurd. Tijdens het cJebat, beztvaar z¡l intlienen bij Gedeputeerde SLrten,

dat ruet veel roomlelde, w'erd van de zijde van de heeft de Stichting inmiddels kontakt opgenomen
h'dA cn van het CDA de inspraak op zcer met de 3 r'erantw'tx-rrdelijke gedeputeenlen, te

negatieve u'rjze bekommentarieerd.Z,t> spmk de CDA- $'eten cle heren Tielrooy', de Zeeuw en Achterstr¿at.
cr trryeva:r zelfs r an gucmlla aktiviteiten die Extra bijeenkomst.
vanuiiBergen aan Zee pkntsvonden. Opvallend In verband met deze ontwiklielingen u'il de.

ç,as vercleiin de diskussie dat nauw'elljks Stichtrng u graag uitncxJigen !'(xrr een ertra informaticb
gesproken lverd over het bestemmingsplan, maar komst op vrijdag l8 leþfuan aansta¿nde in Hotel
icxrrnamelijk over de 'gerveldige' Nassau Bergen vpnaf 2Q.00 uur. Tijdens cleze
,'.,{..h.n.lp-linocn ,lie rG u'¡th¡^'.rrder her{ ocvnorrJ avond zal een naderg tcrlichtins seseven rvordenvttu!¡¡¡4¡¡gw¡ÀrÀÈ\vrr "*..-:- -.--__-'_-_"c ë-{f _

met de grondeigenaar, resulterend in dit op de gewrjzigde plannen in het

bouwplãn. Meirecht kan gesproken worden, bestemmingsplan, z<rals dat nu inmiddels door de

zoals Mr 7nller deed, r'an 
-bouwplan 

in plaats van gemeente is goedgekeurd. Er zal een uitleg
bestemmingsplan. De 172 bezwaarschriften zijn plaatsvinden van de beroeps- gn be-zwaarmogelijkhe-
ilcxtr de gemeente op één hoop geveegd en terzijde den bry Gedeputeerde Staten. Er zal een

gelegd! Maar beste irervoners-ván Bergen aanZæe uiteenzgtting geg€ven worden over de

èn bélangstellenden, niet getreurd. Het plan is nog mogelijkheden die de.rvet geeft om. r'ooruitlopend
steeds niét definitief. Op grond van de Nieuwe op de definitieve goedkeuring van het
Wet Bestuursrecht kan iedereen b¡ Gedeputeerde bestemmingsplan al bouwaktiviteiten te mogen
Staien schriftelijk &zxvaar makeniegen liet ontwikkelen, waaronder he-t bouwrijp maken van
plan. U u,ordt dan mk bij deze van harte de grond. Aandacht u'ordt besteed aan de

iritgenodigd en zonodig eì toe opgeroepen om uw eventuele uktigl om lerggl¡ke aktiviteiten tegen te

Uezwaarsðhrift, zoals u dat kort geleden heeft gaan (kort geding). Tenslotte rvordt u \\'eer een
ingediend b¡ de gemeente Bergen, thans toe te handreiking gedaan voor een konsept
sturen aan Gedeþuteerde Staten, Postbus .?, bezu'aarschrift aan Gedeputeerde Staten. U w'ordt
(vooral aangetekend schnjven) . Ook diegenen die allen van harte uitgenodigd gm_dgry
niet eerder èen bezwa¿uschrift hebben ingediend, informatiebijeenkomst van de Stichting Bergen
kunnen dat nu alsnog doen br1 Gedeputeerde aanZæ, bij te wonen. Voor verdere informatie
Staten. kunt u altud kontakt opnemen met mevrou\t' \'an
In het hierna volgende zal in het kort worden Emmerik van pension 'De Stormvogel', fel. 12734.
beschreven de verdere prtxedure met betrekking Vernielingen.
tot het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is De kosteres van het Vredeskerkje, mevrouw
nog niet deflrutief.-De gemeente moct het Siebers, heeft onlangs ontdekt dat er rondom het
beJtemmingsplan namèh1k nog ter gcxtlkeuring Vretleskerkje een aantal vernielinqen zUn

vcxtrleggen ún Gedeputèerde Staten. Maar omdat aangebracht. Onder meer is het informatiekastle \\.'988c

er - onóér meer dcx¡r de Stichting - bezw'aren haøld en is de vlaggemast afgebroken. Een ieder die
tegen het bestemmingsplan zulle n u'orclen infctrmatie kan verstrekken over deze affarre kan
ingediend, znl Gedeputeerde Staten eerst alle kontakt opnemen mel mu' Siebers, tel. 13453
bezw'aarm¡rlienden in de gclegenheid moeten stellen (op-
nieuw) hun bezu'aren mondeling toe te lichten.
Ecrst naclat cle bezu'aarmakenden hun bezu'arcn
mondcling hebben kunnen toelichten, zal
Gcdeputecrcle Suten cen bcslissing ncmcn. Op
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\o. 13 lebnran maart 199+

GAAT VERDER MET UW BEZWAAR, ANDERS Z¡JN WlJ DE

SIGAAR!

Op vrijdagavond 18 februari j.l. heeft de Stichting !e1øe1. aa¡ Zee weer een

succesv'ollð voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Ook dit keer bood hotel

Nassau Bergen ons een gasivrij onderdak, waarvoor hartelijk dank-.

Ongeveer uì¡ftig uun*"tigen namen op deze avond kennis van de in het ontwerP

beiemmingéplãn aangeb;achte wijzigingen; daarnaast werd er een uiteenzetting

gepresent""ld ou"r deluridische gang van zaken met betrekking tot de bezwaar- en

Ë"rouprptocedures. peí t januaril,l. ls de Algemene Wet Bestuursrecht in werking

getreáen. Als gevolg hiervan zijn er tal van procedures gewijzigd.-

öezien de geãompiiceerdheid van deze nieuwe regelgeving zal de samenvatting

van de geñoudeñ voordracht ter inzage liggen bij me_vrouw Leontien van

Emmerik, "De stormvogel". Graag een telefoontie vooraf: 127u.

HOE NU VERDER?

Bezwaar aantekenen bii
Omdat in het ontwerP
ook indien u nog geen

GS.
bestemmingplan wiizigingen zijn
bezwaar heeft aangetekend bii

aangebracht kan iedereen -
de gemeenteraad - bezwaar

aantekenen bij
Doet u dit vooral aangetekend!

Vanzelfsprekend gaat u na uw bez

bezwaren bii CS kenbaar te maken!
bij de gemeenteraad, nu ook door met uw

Advies bij uw bezwaarschrift. 
DE

De Stichting verleent graag hulp bij het opstellen van uw bezwaarschrift; tenslotte is

dit niet ieãers dagelijks ilerk!' U kunt met uw zelf geformuleerde en oP schrift

gestelde bezwaarsÃriit bij ons terecht om advies: oP zondag 13..en.zondag20 maart

ã.r. uun 14.00 - 16.00 uur ten huize van mevrouw van Emmerik, "De Stormvogel".

Ook hier geldt: even een telefoontje vooraf!





+)
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STILTE VOOR DE STORM ?

Maar liefst 132 bezwsarschriften tegen het bestemmingsplan
Onze oproep in DeDtundoorn 13 van febmari / maart jongstleden-heeft een g€weldig resultaat
opgeleverd! Maa¡ liefst L3zþzrttaarschriften tggen ({!eñvan ) het bestemrñingsplin Engelse Fark
en omgeving zijn bij.Gedeputeerde S-taten van Ñoord-Holland ingediend. Oe wõt sctri¡nioor Oai
GS binnen een termijn van zes maanden een beslissing moet nemén tot het geheel of gáCeeldijÈ
gædkeuçn van het besæmminpplan. Het college moet ¿aarUij ingaan op õe ingedie"nde benv'aren

Hoorzltting
De.stichting ry{t kontaft opgenomen met dc provirrcie- De hoorzitting, waarop u uw bezwaar
nader kunt toelichten,zal naa¡ alle waarschijnÛkheid plaatsvinden in õé ffieede helft augustus /
begin.september. We proberen nu dooroverleg met aridere bezwaarmakenden de reaktie"s op de
lmonrning zavæl mogelijk op één hjn æ krijgen
Inmiddels zijn we ook bezig ons te beraden oþ ae situatie, die kan ontstaan als GS een deel of alle
bezwaren nietontvankelijk verklaard en wij ons genoodzaàktnendaartegen bezwaar te maken. Het
it *q mogelijk om binnen een termijn van zes wèken een schorsingsverãoek aan de Raad vzur State
æ richten.

College van B & W op bezoek
Het bestuur heeft het nieuwe college van B & W - mewouw Schaafsma en de heren Ritsema en degJuUl -- uitgenodigd voor een nadere kennismaking. Op 9 juni was het zo ver. In een informele
sfeer hebben we gedachten uitgewisseld; er konden (no-g¡ geen spijkers met koppen worden
geslagen, maar in iedergeval is er sprake van een start van een reþlmatig overleg. De stichting
vindt dat een goede zaak en hoopt op een reeks vn¡chtbare ontmétingeni

Streekplan Noord-Holland Noord
De stichting trcenlaryþzwâar.tegen een deel van het ontwerp stneekplan tijdens een hoorzining in
cultureel centmm De Vest te Alkmaar toegelichr In een volgeìrde Duindoori berichten *" u u"ä"r.

Natuurontwikkelingen
In het ontwerp Grogn¡trucryTrqlan (zie.De Duindoorn no. I l) wordt een boeiende voo{'zet gedaan
voor een ingrijpende herinrichting van het Farnassiapark. Ook hier krijgt de natuur weer een
ste.vigq impuls, maar gezien de bijzondere cultuurhistorische waarden v-oor Bergen aanZ.æ blijft er
ook ruimte voor cultuurelementeñ, zoals het padensælsel enz.
Boeiend zijn ook de plannen voor de duinen iondom ons dorp: toelaten van verstuivingen om zo





meer natuurlUke 9yp+iek in de oecosystemen æ krijgen is daar één aspect van. Een tweede
y.TpvelySgffl¡jk.4 geihformeerd bent via het ti¡Osctrrift'Duin' lSti'chting Duinbehoud, posrbus
I1059, æ01 EB Læi{en) of viahet artikel van Bertde Jong in de Allcrnaarsðhe Courant van 2 juli
j.l. is de eventuele sluftervorming in het grensgebied Berge-n / Schoorl. Al geruime tijd wordt eí
gyerle.qgevçrd, worden er studies verricht sn ziin er verschillende terreinÉzoeken leweest.
Verschillende nota's van d9 rijksoverheid, zoals het Natuurbeleidsplan (Ministerie vãr landbouw,
natuurbeheer en visserij, 1989) en de nota Kustverdediging na l99O (Ministerie van verkeer en
watersta4t, l99O) laten ruimte voor vertuivingen. Het betreft plaatsen waar dat geen gevaar vormt
voor de kustbescherming.
De duinen in onze regro 1$.leg. bij uiwoering-ve{ deze plannen winnen aan waarde. De stichting
vindtdat een goede ontwikkeling. In volgende Duindoorns zullen we u op de hoogte houden vän
deze (en andere) natuurontwikkelingen.

Geld maakt niet gelukkig, maar......
Et ¿j.l heel wat gulle gevers (m/v) geweest. Een batig saldo op de bank is daarvan het resultaat.
pe zijn uiterst zuinigen dat willen we blijven. Maar gezien de onnviklcelingen met het
þstqmryingsplan en de venvachting dat we daarbij eiærne juridische hulp moeten inroepen èn het
feit dat þ"I*nggutl van procedures(zoals schorsiñgsverzoeken indienen) kostbaar is, vragen we u
ons werk fìnancieel te steunen.
Dat kunt u doen door uw donatie over te maken op bankrekening 84.90.37.M2, VSB-Bank
Bergen, t.n.v. de Stichting Bergen aanZ*e. Hartelijk dank!





txtra afleveríng!

Jfoorzítting op I,september in café -
restaurant "Øe futstendeJager",- ßreelaan z
te ßergen.

op 2s iuli.iJ. zln alle 132 bezwaarmakenden tegen het .bestemmingsplan tngelse eark
% ?*Fn .íng' ß|rge,r aaryzee aangeschraryn aþor de erovíncíe, b,ir6au þk"ale
Y':::::-g:t^:-?X 

dr,dienst Ruimte en Groen.. op dg eerste septe.mber kunneizij hunbqwaarschrfi , d.at in openbare vergad.ering zal wordenbehandeld" zonodlg tonitintrn.

Vanzelfsprekn9..r."l de Etíchting ßergen aan z,ee gebruik maken van d.ue
!_g:l!.Y?,i* fli \.eeft (aaryool de5ímsrcrdamse iurist-mr.J.Etnt¡ksmà ingeschaketd- rnsln:enYe\Kmg met artd.ere ben¡taarmakenden zullen diverle deelaspecten"b.a. natuur
en landscnap, verKeer en veroer, zeespíegelstijgitzg) van onz,e bqwàren mede door hennaer voren worden gebracht.

Dtr DIJNNDOOR}S
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QJw aanwætgheid bij døe openbare vergadering ís zeer gewenst. lÐe ord,e van de
vergadering :
- 13.00 - 14.00 bezwaarmakenden. tén uur voor zoveel reakties?
- 1-1.90_- 14.15 gemeente en Emits Gouwbedrijf
- 14-15 - 14.30 gelegenhied voor de commissiõ nt het stellen t)an vrasen
- 14.30 - 15.00 gelegenheid tot het maken van slotopmerkingen a-

'Íegen .het besluít van,Gedeputeerde_Etgten kunt u opnieuw bq,waar aantekenen ,maardan bij de Sand van'Etate. Øit beapaar kuni u rn gnzníd ào,nn ioon van een
schorsingsverzoek In een volgende Øuinàoonz ho. tÐ Iãæn we u d.e"¡uiste procedure
weten.





ó
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rl DEN RAAD VAN STATE GEHOORD...........

Misschien is deze officiële aanhef een wat te formeel begn voor deze vijftiende Duindoom, maar
we hopen dat we over enige tijd onze bezwaren tegen het bestemmingfpþn lng"ttg park en

omgeving - Bergen aanzÃeaãn ¿e afdeling Bestuursrechgpraak van de Raad van State kunnen
voõteggén. Of boven hun oordeel de hier gebezigde aanhef zal staan wachüen we af.

De 132 bedenkenden in het openbaar gehoord.
Op 1 september L994heeft een opeñbare hoorzitting plaatsgevonden, waarbij veel reclamanten hun
bËdenhïgen ûegen het Bestemmingsplan 'Engelse F¿rk en orygev¡gg. - Bergen aarrZ.æ' hebben

toegelichl Oe Stichting Bergen aartZnewas äaar_vanzelfsprekènd bij. enteeft - bij monde van
D.È'uizer, S.Jelgersma, l.tr¡iln, J.StruiksmaenE.T*ller - ruim de tijd gekregen om haar bezwaren

toe te lichten.

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord'Holland-
Allen die Ézwaar maakÈn hebben inmiddels een uitvoerig en gemotiveerd schrijven ontvangen
van voornoemd college.Met betrekking tot verlies vanparkeervoorzieningen en voldoende zicht op
het Vredeskerkje 1'Heîdenkingskerk' glenoemd...) heefi het college van GS besloten goedkeuring

te onthouden ¿üm een tweetal bouwvlakken (deels).
Vooralle overige bezwaren heeft hetcollege van GS geen aanleiding gevonden 'aan enige plandeel

de goedkeuring te onthouden'.

TÍat ons te doen staat laat zich raden: op naar de Raad van State.
Door fegen de beslissing van GS beroep aan te îekenen hoopt de stichting dat het bestemmingsplan

nog verder zal worden aangePast.
Op-grond van de Wet op ¿ð Ruimtelijke Ordening, uttik"f 28, lid 7,kan tegeT een besluit tot
gdeãkeuring brj de afdeiing Bestuurs-rechtspraak van {e Raad van St¿æ een beroep yol{en
ägesteld. lùen spant dan eén procedure aari ægen Gedeputeerde Staæn. Een rechter beslist over

I



aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019.250O EA Den Haag.
Dit heeft financiële gevolgen; zie hierna!

Geen schorsende werking van uw beroepschrift.
Met ingang van I januari j.l. is er door het in werking treden van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) nogal wat veranderd.T,ær belangrijk is dat uw eventuele beroepschrift aan de Raad van
State niet automatisch meer een schorsende werking inhoudt. Gelijktijdig met het indienen van uw
beroepschrift dient u een verzoek om een voorlopige voorziening (een 'schorsingsverzoek') in te
dienen.
Vraagt u in uw beroepschrift uitdrukkelijk om inzet van de terzake doende adviseur van de Raad
van State; deze zal zich zelf op de hoogte stellen van de situæie.

Betalen: het griffierecht.
Het griffierecht voor individuele personen voor ¿uur te spannen beroepszaken bedraagt f 200,00.
Als het beroep wordt aangeûekend door een organisatie bedraagt het recht f 400,00. Voor een
verzoek om een voorlopige voorziening moet nog eens eenzelfde bedrag aan griffierecht worden
betåald. Men krijgt deze bedragen terug wanneer men wint, maar zover is het nog niet.

Gaat u zelf in beroep of gaat u de stichting machtigen?
U kunt zelf beroep aantekenen bij de afdeling Bestuursrechtspraak t'an de Raad van State. U dient
een verzoek om een voorlopige voorziening ook zelf in te dienen en u dient het lage griffierecht te
betalen. Mocht u nog met vragen blijven zittendan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw
van Emmerik, *De Stormvogel'.Z;lj zal dan eventueel andere bestuursleden of adviseurs van de
stichting raadplegen.
U kunt de stichting ook machtigen voor u op te treden. De stichting tekent beroep aan, dient een
verzoek voor een voorlopige voorziening inen betaalt het hoge tarief griffierechten. Als u bezwaar
blj GS heeft ingediend, dan ontvangt u n¿rast deze Duindoorn ook een machtigingsformulier; u kunt
dit na invulling en ondertekening afgeven bij mevrouw van Emmerik, 'De Sûormvogel'.

Geld maakt niet gelukkig, maar......
Er zijn heel wat gulle gevers (m/v) geweest. Een batig saldo op de bank is daarvan het resultaat.
We zijn uiterst zuinig en dat willen we blijven. Voor het bezwaar tegen de beslissing bij GS hebben
we al kosten voorjuridische bijstand moeten maken; datzal ook het geval zijn bij de procedure
rondom het beroep bij de Raad van State. Steunt u orìs werk vooral!

Dat kunt u doen door uw donatie over te maken op bankrekening &1.90.37.M2, VSB-Bank
Bergen, t.n.v. de Stichting Bergen aznZne. Postgiro van de bankZlS9. Hartelijk dank!

****{.**{.***
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Iang geleden sinds u wat yan ons hoorde. Het was oktober toen; verwachtingsvol maåkten rve ons
op om de reis naar Den Haag te maken. Daarover meer in deze zestiende Duindoorn, evenals over
de Natuurbeschermingswqt.

..DUINEN BIJ BERGEN'' ONDER IVERKING NATUURBESCHERMINGSTryET

Insiden waren al langer op de hoogte dat de "Duinen bij Bergen' voor sen zo gloot moge$k gedeelte onder de

werking van de Nauurbeschermingswet zouden worden gebracht Op 18 oktober l99l heeft de Mnister van
I¿ndbouw, Nan¡r¡rbeheer en Visserij, de heer J.J. van Aartsen, de voorþige aanwijzìng behachtigd" In deze
voorlopige aanw[izing zijn onder meer omschreven het ontstaan yan het gebied, het nân¡urschooo, de
natuurwetenscbappelijke waarde, plmnen, wetten en regels die voor het gebied geleden, de exacte begrenzingen van
het gebied, het huidige gebnuik, de gevolgen voor bestaande en nieuwe aktiviteiten en het voor de natuur geweoste

beheer. Na bekendunking kunnen belanghebbenden hun meningen en wensen kenbaar maken. Deze reakties kunnen
leiden tot aanpassing van de aanwüzing. Binnen één jaar wordt tot definitieve aanwijzing overgega¡ur, d.w.z. uiterlijk
op 18.X.1995. In dit korte bestek kunnen we onmogelijk dieper ingaan op dit fantastische resultaat van jaren 'werk
achter de schermen' , maa¡ binnen de bebouwde kom vm Berge a e,,n fee vallen wijwel alle æneinen waarop SBB niet
gaat bouwen onder de aanwijzng! De volgende fase zal zijn de definitieve verwerving van deze gronden door de

provincie en het in beheer geven bij de NV hovinciaal TVaterleidingbedrijf Noord-Holland, de beheerder van de

overige duintereinen.

HET BESTEMMINGSPLA.N VAN KRACHT MAAR NOG NIET DEFTNITIEFI

Nadat de P¡,ovincie in september 1991 door de gemeenæraad aanvaardc bestemmingsplan evenzo had goedgekeurd heeft de

Stichting daartegen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het beroepsscbrift werd mede ingediend nâmens nrim 80

belanghebbende,n die de Stichting hebben gemachtigd nomens hen dit beroep in te stellen.

De Stichting heeft in het beroepsschrift uitgeb'reid gemotiveerd Ìvaarom bezwaren þst¡an tegen de uiwoering van het

bestemmiqgsplan. Deze bezvren richten zich ondermeer orp het natuurbehoud en op het kleinschalige karakter vâtr Bergen ¡¡n

Zee.



Volgens de nieuwe wetgeving kijgt een door de hovincie goedgekeurd besterrmingsplan direkte we*ing tenzij de Voorziaer

van de Raad van State de uitvoering darvan schorst. Omdat SBB - de grondeigenaar - amkondigde het beroep van de Stichting r

niet te willen afwachten heeft de Stichting een dergelijk schorsingsverzoek bij de Voouitter van de Raad van State ingediend- De

behandeling daarvan vond plaats op l3januarij.l.

Via de media heeft u waanchijnlijk inmiddels vemornen dat de Voor¿itter van de Raad van State het door de Stichting ingediende

schorsingsveuoek heeft afgewezen. IV'elke de motivatie is van de Voorzitter, is vooralsnog niet bekend, omdat de beslissing

(voorlopig) mondeling is gedaan en pas over enige tijd de scbrifælijke beslissing komt.

Het gevolg van deze beslissing is dat het nieuwe besæmmingsplan Fngelse Park en omgeving Bergen a n,Zee in werking is

gegeden en dat de grondeigenaar - SBB te Beverwi¡ik - gerechtigd is over€enkomstig het besæmmingsplan bouwaktiviteiten te

venichten- Àa.oi¡ar is hiermec tcvens min of meer defïnitief geworden dat ceri groot gedeelte van nllfndsc Veld de

bestemming àuinterrein heeft gekregen.

Inmiddels is SBB begonnen met enige voorbereidende w€rlzaamhed€Nr voor de bouw van de eerste fase. Dit hô:rdt in de bouw van

omsüeeks 35 villa's, gedeeltelijk op het Engelse Veld en gedeeltelijk in De Kuil.

De Stichting Bergen "^Zo wil echter benadrulcken dat - ondanks het inwer*ing teden vm het bestemmingsplan - de Raad van

Staæ nog een beslissi¡g zal gañnemen op de ingediende beroepcscbriften Dit betreft niet alleen een beroepcchift ingediend

door de Stichting Bergen altr-. 7-æ, mede namens omsteelcs 80 andere,n" maa' ook beroepscbriften vÍm o.a de WV

BergenlBergen aaû,Zee,de Stichting Duinbehoud en een efoot aaûtal particulieren

De Räad van State zal met beuelilcing tot deze beroepscbriften een afzondedijk onderzoek gaan venichten en het is te verwachten

dat omsú€€l$ november van dit jaar de definitieve beslissing zal komen.

Nanlntijk is het te befeuren dat het schorsingsverzoek is afgewezen omdat - ondanks de beroçschriften en de eventueel daarop

te nem€n beslissing door de Raad van State - een onomkeerba¡e situatie gaat ontstaan. Dit beækent echter niet dat hiermee de

hele zaak verloren is.

De Voorzitter heeft alleen het sclwrsingsverzoek afgewezen en heeft alleen globaal beoordeeld of eenjuiste procedure is gevolg

en/of e¡ andere regelingen en ander beleid - zoals nan¡r¡rbescherming - is dat op dit noment beschersd moet worden

De Stichting zal met evenveel deskrmdigheid en lûacht bij de behandeling væ het beroepscbrift - door 3 leden van de Raad van

Søte - de bezwaren tegen dit nieuwe bestemmingsplan blijven benadn¡kken.

Eent aan het eind van ditjaar zal ùidelijk zijn in hoever€ het eigen onderzoek van de raad van State tot een wijziging of aanpas-

sing van het bestemmingsplan zal leiden, danwel dat het bestemingsplan - en dus het daarin opgenomen bouwplan van SBB -

definitief is geworden

WIJZIGING SECRETARIA,AT

Per I januari j.l. gevestigd bij mevrouw L. van Erunerik, Jacob Kalffw eg 12, 186,5 AR Bergen aanZee, tel. U2208'12734.

DONATIE? Heel graag op bankrek . U.n37.042 VSB-Bergen. Giro bank 2459. Hartelijk dank!
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In deze Duindoorn wil de stichting u weer informeren over bouwen, verkeer, natuur enz. in ons dorp. De

laatste aflevering dateert al weer van februari, m¿ulr u kunt er verzekerd vanztin dat ons blad met grote

onregelmatigheid uitzàl komen: na ieder belangrijk overleg of een nieuw plan informeren wij U!

Bouwaktiviteiten
Er verandert veel in het dorp: wegenaanleg, de bouw van de eerste nieuwe huizen, er worden bouwketen

geplaatst en grote hekken omringen het werktenein....

We hebben de afgelopen periode bepaald niet stilgezeten: er heeft voortdure,^d overleg plaatsgevonden

met de gemeenûe en diverse bezwaren zijn inmidels door commissies en rechtbank behandeld. Hoe is de

stand van zaken? Voorop staat dat de uitvoering van het nieuwe bouwplan mag plaatsvinden, echter: het

plan heeft nog geen deñnitief karakter. De beroepsprocedure bij de Raad van State, zie onze vorige

Duindoorn, loopt nog steeds. Inmiddels hebben we van dit hoogste rechtscollege bericht gekregen da| zlj
een adviseur heeft ingeschakeld ctie de gehele procedure gaat onderzeoeken. We verwachten dat de

behandeling van de bezwaren niet voor november aanstaande plaats zal vinden.

Bouwvergunningen: we maakten bezw¿nr tegen de afgifte van bouwvergunningen (1 vurr de Kuil en 3

voor het Engelse Veld). De jurist Jan Struiksma stond ons hierbij terzljde. Op 6 juni j.l. vond een

bespreking plaats met de wethouder, de heer de Bruin. Daags erna diende ten overstaan van de

bestuurrechter Zijp te Alkmaar het schorsingsverzoek. Onze raadsman stelde daarbrj dat het

bestemmingsplan formeel niet goed in elkaar zitendat dit zou moeten leiden tot afwijzing van afgifte van



b,ruwplannen. C)nze formele bezwaren zullen worden betrokken Lf de besluitvorming door de Raad van

State. Dit betekent dat SBB op de huidige voet kan doorgaan; zrj zal dit ook doen. Voorts deelde zij mee

dat in het najaar de verkoop van grond/huizen op de vm. spoorbaan van slarr"zal gaan.

Hekken en bouwketen, containers.' overleg met de gemeente leerde dat zorgvuldige afweging heeft

plaatsgevonden. Er zal met SBB worden overlegd teneinde de overlast zoveel mogeltjk te beperken.

Verkeersplan.

De afgelopen periocle hebben we ons met een verkeersplan beziggehouden. Hoewel de gemeenteraatl

hevig in de problemen zit met het fietspad naar zee, weten we nog steeds niet hoe dit in ons dorp moet

komen úe liggen. Een poging tot vervanging zien we ¿urn het einde van de Kerkstraat...........V/e zullen

proberen in het najaar met een voorstel te komen waarin we op auto- en fietsverkeer willen ingaan. Ook

zullen we bus niet vergeten. We zullen proberen tegen die tijd een presentatie te organiseren.

Natuur en landschap

De natuurontwikkelingswerkz¿amheden ten noorcien van het do¡p zijn inmiddels afgerond;er heeft voor

belangsællenden een excursie onder leiding van de beheerder plaatsgevonden naar dit overigens niet

toegankelij ke terrein.

We weten nog niet wanneer er overdracht plaats zal vinden van het overige deel van het Engelse Veld en het

terrein rond het kerkje Íìan een natuurbeschermingsinstantie (provincie).Znals u zult weten maakt dit

terrein deel uit van de "Duinen bij Bergen" die onder de Natuurbeschermingswet zullen gaan vallen

Eigendomsoverdracht dient o.i. zo spoedig mogelijk plaats te vinden'

Informatie
Onze secretaris, mevrouw van Emmerik, staat u na een telefoontje (12734) graag te woord. Zij is sûeeds op

de hoogte van de laatste ontwikkelingen of wil dat graagzljnl Laat ons uw ideeën en mening weten.

Financiën
Het voeren van juridische procedures kost ook ons handen vol geld. Daarom vragen we u beleefd een

bijdrage aan onze stichting. U kunt dit doen door overschrijving op bankrek. U.9O.37.O42 VSB-Bergen t.

n.v. onze stichting. Giro van de bank 2459. Hartelijk dank!
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No. 18,juüi 1995

Op de valreep van 1995 ontvangt u deze Duindoorn. U wordt in kennis gesteld van de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot de bouwaktiviteiten in Bergen aan Zee., en van de verdere
ontwikkelingen die zích richten op het natuurbehoud.
1996 zal duidelijkheíd brengen. Duidelijkheid over de vraag of het bestemmingsplan "Engelse Park en
omgeving", waaraan momcnteel uinoering gegeven wordt, volledige rechtskracht krijgt.
De Stichting had gelwopt dat de Raad van State al eind 1995, dat wil zeggen een jaar ra het in werking
tredenvan het bestemmingsplan, een beslissing zou hebben genamen. Dit zal zeker in 1996 gaan
plaatsvinden.

Uitvoering van het bestemmingsplan

Tnals eerder medegedeeld wordt door SBB hard gewerkt aan de uitvoering van het bestemmingsplan.

Piug{t" villa s.zijn inmiddsls zo goed als afgebouwd. De vormgevjng van de huizen op de parÈeêrplaats is
inmiddels duidel¡k en de fundamenten van de twee onder één kap/pleinwoningen zijn inmiildels gélegd. De
advertenties voor de_woningeq aa-n de boulevard (De Kuil) zrln infniddels ook geplaatst. Duidetijli is ðat
het dorp verandert. Een verandering die niet meer terug te draaien zal njn.
Toch wordt er gewerkt met een bestemmingsplan dat nog steeds zijn definitieve rechtskracht niet heeft!
9m bU u in herinnering te roepen: de Stichting heeft brj de Raad van State - met een uiwoerig
bezwaarschrift - bezwaar gemaakf ûegen dit besæmmingsplan.
Vanwege dit bezwaar heeft de Raad van State een extern bureau ingeschakeld voor advies. De adviseur
heeft al op 5 okfober jl._een.bezoek gebracht aan Bergen aanZne en onder andere met vertegenwoordigers
van onze Stichting en de Stichting Duinbehoud gesproken. Toen kon nog venvacht worden dat voor het
einde van dll jgrþt betreffende advies beschikbaar zou zijn. Dit advies zou een aanwijzing zijn voor de
beslissing die de Raad van State zou kunnen gÍtan geven.



Helaas speelt ons de Betuwelijn parten. Het betreffende bureau dient veel t-Úd te besteden aan dit projekt en

ài; Ëfi'óigevolg dat tret a¿vieô ouer eéigen aznZæe nog niet g_ereed is. Jámmer. Dit betekent bovendien

dat cle verdere pr,r"JuãúUã" n*¿ van s-tate evenzo vertraagt. Het is dan ook niet te verwachÛen dat

voor maart rq% een-àin¿-driir.ing door de Raad van State za-l worden genomen. Misschien wordt het

nog wel later...
in ã" trtt"nt¡d gaat de bouw gewoon door en verrijst.er een nieuw dorp naast het oude'

Jammer is voorts ¿ut ¿" stt"tttñg 
""" 

klåin u""t1" oä oupe is_gewordenïan.de nieuwe wetgeving. Het is

iñiàd"h gebleken dat de u"rroãk"n, zoals de Stichting-heeflF"d*n,"* Yryflng.van het-u"ri"-.i"gsplan 
op té schorten in één kéer worden be"handelðcloor de voorzitter. Bij aangelegenheden,

zoals het bestemmingsplan in Bergen aanZne,moetenvoortaan eerst adviezen insewonnen worden'

alvorens kan worden beslisr. Men heeft;;;ú;i;"ià ¿ur¿" r;g" Ñ.dg tur¡"i het indienen van het

bczwaar cn de beslissing u* dc Ra¿ct van StateTot onomkeerbare sittlaties kan leiden. Jammer.

óästi"rtti"t";¿¡";"tpñÀtil 49 slbelanghebþndg¡1voor wie zij mede is opgetreden oq dg

l;d;ffi-;".ig""io'g.;i<nti-s-crr ie ur',ly:: y_.,is":,?tt[':-1"":*ii:î:wc1€ebleken dat in de Bergense

pOiitiek Befgen 'aan'/-e.e ruei cchi riieet iili.eieSSâi.ti iS. iainmc¡ \¡.ii ú¡¡çù i"rj 'rîLiiri'

Het fietspad

De Bergense poliriek heeft zich her afgelopenljpr gntzetten-d -druk.g9ryaa.ktom 
hetfietspad van en naar

ã"". ñiãr rr"t fietspad aan zee wel te uèrsrån. 'slechts betrof de po{tr-eke. belangsûelling.qgJraag 9f een

fñüJi*g, á" þ"u*ìg"--i*n moesr komen en langs de Nesdijk. Hoe het fietspad er bij ligt in Bergen

aan¿.eeis de Berge"*'ñrit*ti È**t¡t een zorg. Éoe de fiesêrs in Bergen aa17ne moeten worden

"pg";;;g"n, 
**í("ðøãi U"f""fáe) fidtsenstallin-gen Toete_n 

komen en hoe het fietspad precies zou

moeten worden aangãlðgo; daarovór wordt niet gãsproken. inmiddels is met een vetæ asfaltlaag een

niðu* iiàtrpàd u"rr"r"n]ñ*r oordeel van velerimêt ee¡ gevaarlijke bocht en veel te smal. Pogingen om

hi"rou"r mät de gemeente te overleggen, zijn op niets uitgelopen.

Hotel Meijer

geoordeeld.
öãsiióttilng heeft bezwaar gemaakt ûegen deze gang van ,uk?n. De stichting is,Yan oordeel dat de

semeente eerst met ä g*ã;ft"rono"ptan uooin_gig",1 aanZ.æ, moet komen. Het is het zoveelste

i;;b";lá;ä 
""n;rtup-inap" 

Ëleid. Éovendien lijki dit beleid op het honoreren van het creêren van

bouwvallen.
ó;;g;- h"eft de Raad van.gtuç.dg gemeente hierover al eens eerder op de vingers getikt (uitbreiding

hoæl íDe Dennen"). Kennelijk wil de gemeente niet leren. Jammer.

Politiek

De Bergense politiek bevindt zich op een diepûepunt. Ee.n ni.et slagvaardig college heeft het 9n{ersp¡
moeten delven. o"r< æ sii"trt*g tt"äft moetén 

"*ur"n 
<lat de weihouder van ruimûelijke ordening, De



P||T,aanvankelUke ferme woorden niet heeft w¿uìrgem¿urkt. Integendeel, ook hij werd een loopjongen van
SBB.
Naar alle venvachtingzal Jan Stomps (PvdA) lerygkeren als wethouder op ruimtelijke ordening. Het is in
ieder geval een wethoudgtp:! ervaring en dg.sticliting-hoopt dar hrj - vooi wat beträft overleg ñ"i
belangengroepen zoals de Stichting - geleerd heeft vañhetgèen in hi:t verleden hier is gebeurfi.

Oud en nieuw

.leeS ¡zordJ afgesloten met een dorp dat half in de steigers staat en het oorspronkelryke bijzondere karakter ver
liest. Een dorp.in de overgang tussen oud en nieuw. toctr is de Stichting trots dat door hät vele *"rk dut
door een aantal inwoners en belanghebbenden gedurende velejaren is gédaan een groot stuk natuur is behou-
den T.egenover de bouw staat de natuur waarover gelukkig wel veel põsitiefs is æinelden, zoals hierna
zal blryken.

Natuur en landschap

Na vijfentwintig jaar zal heel binnenkort alle duintenein binnen de bebouwde kom van Bergen aalZæ 6k
een beschermde status genieten. Waren het in de jaren zeventig en tachtig de duinen æn zuiden en ten
noorden van de huidigg Eboyyit_g, thans is het de beurt aan de resterenãe terreinen van het Engelse Veld
en het terrein rondom het kerkje. De eigendom wordt in januari aanstaande overgedragen aan de"
provincie. Op haar.beurt geeft dezehet in beheer aan de NV PWN. Natuurbehoùd en-natuurontwikkeling
komen dan centraal te staan in het beheer yan dgze terreinen, waarbij de toegankehjkheid voor het publiãk
eveneens.eerl belangnik g4 4.fijn. Er is reeds ove¡leg geweest over deze zakerien in de loop van het
Ioolaar tY f"l-er meer duidehjkheid komen over dezè zaken. De Stichting Bergen amZ.ee en de
Stichting Duinbehoud zijn beide nauw betrokken bij de verdere onnvikkelin-gen. Óraag houden we u op de
hoogte!
Een andere zaakdie onze aandacht heeft in de aanwijzing van de "Duinen bij Bergen" trot beschermd
natuurmonument zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet. De beschikking is afgekomen op 12
g_Lt"U".tl t . tvlggefuk heeft u de berichten dienaangaande al uitvoerig in De Dùinstreék kunneniezen.
Y*4 de toelichtiry b1j de beschikking motiveert uitvoerig waaronide duinen zo waardevol zijn.
Een laatstepunt.is het.Pamassrapry!. De gemeenûe wil hetbeheer hiervan afstoten, zoals is gebÏeken uit
haar kerntakendiscussie.-\Vrj zien hierin een interessante mogelijkheid om ook deze duinvaliei op een
natuurlijker manier te beheren, zonder overigens een aantal cultuurelementen te willen verliezen. In de
discussie rondom het Groenstfruktuurplan van de gemeenæ heeft u hierover al het een en ander kunnen
vernemen.
Ook in dit park-ligt een aantal mogelijkheden op het gebied van natuurgerichte rekreatie, educatie en
ontspanning. Hierover houden wij u graag op de hoogte.

Financiën

Ook voor 1996 staat weer een aantal kostenposten op de rol.lJÈeer gewaardeerde bijdrage is welkom op
bankrekeningU.X).37.042 VSB-Bergen t.ñ.v. onzè stichting. Giro van de bank 2459. Éartelijk dank!^
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Dtr DIJND$DOORDS
Bulletin van de Stichting Bergen aan Zee.
Secretariaat Jacob Kalffwe g 12, ß65 AR Bergen aan Zee

No" 19, augustus 1996

Een nieuw Duindoorn. Het orgaan van de Stichting Bergen aan Zee, verschijnt ongeveer een
keer per h¡tartaal.

De stichting wil u ín deze Duindoorn weer informeren over de laatste stand van zaken met
betrekking tgt de bouwaktivíteiten en de laatste ontwikkelingen op het gebied van nntuur en
natuurontwikkeling.

Bestemmingsplan.
Hoewel de bouwaktiviteiten gestadig doorgaan en het dorp op bepaalde plaatsen drastisch
verandert is het bestemmingsplan nog steeds niet onherroepei¡t. Alhoewel je clat haast zou
vergetenligt bij de Raad van State nog steeds ter behandeling ôndermeer hei bezwaarschrift
u3n 9" stichting namens ongeveer 180 bezwaarmakenden. Dè verwachting is dat ergens in
oktober a.s. de mondelinge behandeling daaryal zal gaan plaatsvinden. Hét leidt er-hopelijk
toe dat de Raad van State nog dit jaareen einduitspraak zal doen. Om u even in de heriirneïng
te rTpe.n,.dg stichting he9{t iq november lgg4bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de -
provincr.e Noord-Holland dat het bestemmingsplan Engelse veld enbmgeving goeðkeurde. De stich-
ting heeft dy!þij.met name bezwaren geuit tegen de invulling van de bouwplannen voor het Engel-
se veld en de Kuil.

Advies
Geziende nieurve wetgeving en na een afwijzing van een daartoe gedaan verzoek tot
schorsing yan de bouw is in januari 1995 met dé bouw begonnen.
In maart j.l. is door een extern adviseur een advies uitgebrãcht aan de Raad van State. In dit
advies is aangegeveL qgt de omvang van de bourvplanñen zoals die momenteel uitgevoerd
worden eigenlijk st-rij{ig is met hetzgn. "kleine kernenbeleid", inhoudende dat kleine dorpen en
kernen niet grootschalig mlgen worden uitgebreid. Echter in het licht van het oorspronkef¡te
bestemmingsplan wordt de huidige omvang voor Bergen aanZne aanvaardbaar geäctrt. Wãt
betreft de natuurwaaqden schrijft de adviseur dat hrj daar eigenlijk geen oordeel ñreer over kan
gevT omdat { ryet_de bouwaktiviteiten in de gcbiéden me[ de ñatuurwaarden is begonnen.
Tenslotte oordeelt de adviseur dat de bouw van villa's langs de C.F. Tnilerboulevaid een
goede a{rogding lijkt van de bebouwing van Bergen aan7,ee. Samenvattend is de advieseur
van oordeel dat het bestemmingsplan geheel in stand kan blijven en de bezwaren daartegen
moeten worden afgewezen.

Standpunt van Stichting
De stichting þtreu4 het dat (ooþ de adviseur inzijnadvies weer terug valt op het oude

les.te.mmilgsplan. Volgens de door de stichting geraadpleegde deskuñdige is-dat niet juist.
Ook het niet beoordelen van de natuurwaarden-in de fuil die met de bebõuwing inmiãdels
verloren zijn gegaan betreurt de stichting. Nþttegenstaande het voor de stichdn! negatieve



advies zal de stichting de bezwaarprocedure voortzetten en bij de komende mondelinge
behandeling in Den Haag nogmaals alle argumenten op een rijtje zetten.Tnlang niet alle villa's
gebouwd zijn is er nog niet een volledig onomkeerbare situatie ontstaan. Inmiddels zijn een
aantal villa's gereed en de woningen gebouwd op het voormalig parkeerterrein bewoond,
zodat u zich een eigen oordeel kunt vormen over dit stukje nieuwbouw in Bergen aznZee.
De stichting ziet het mede als haar taak er op toe te z¡en dat op strikte wijze uitvoering gegeven
wordt aan het bestemmingsplan. Dit heeft er toe geleid dat regelmatig overleg wordt gepleegd
met gemeenteambtenaren in verband met de wijze waarop de werkzaamheden worden
uitgevoerd. Voorts zljnbezwaren ingediend tegen verzoeken om te mogen afwijken van het
bestemmingsplan.

Inmiddels is duidelijk geworden dat een zeer vlotte verkoop en bouw niet aan de orde is. Niet is
te verwachten dat voor 1998 het hele bouwplan zal zijn afgerond. Nog niet alle villa's op het
Engelse veld zijn verkocht en zeker niet de villa's langs de C.F. Zeilerboulevard. Ook bleek
achteraf de grote behoefte aan betaalbare huurwoningen in Bergen aanZæe geheel te
ontbreken: aanvankellijk waren er niet voldoende gegadigden voor de inmiddels
gereedgekomen woningen !

Structuurvisie Bergen aan Zee
Begin juii j.i heeft een overieg piaatsgevonden met B&_W,-van Bergen. Het was 'oecioeici ais
kennismaking met de nieuwe burgemecflster (mevr. Güntêr) en de heer Manschot, de nieuwe
wethouder voor ruimtelijke ordening. Met name kwam aan de orde de positie van de stichting
en de toekomst van Bergen aanZne. De wethouder heeft aangekondigd op korte termijn met
een totaalvisie voor Bergen aanZ,ee te komen: dus een nadere invulling van de uitgangspunten
die ondermeer bij behandeling van bouwplannen in het dorp in aanmerking genomen zullen
gaan worden. De wethouder heeft de stichting gevraagd daarin mee te denken.

De stichting zal nu op korte termijn nch gaan buigen over een totaalplan voor Bergen aanZne.
Hierin zullen aan de crde komen: Bergen aanZee als badplaats (toerisme) en als woondorp,
verkeer, alsmede de invulling van cultuur, natuur, natuurontwikkeling en natuureducatie
(Engelse Veld en Parnassiaparþ. Hierbij zal voortgeborduurd worden op de inventarisatie die
in het verleden al door de stichting is uitgevoerd.
In een volgende Duindoorn wordt hier op terugekomen.

IJi tbreidingsplannen.
Afgelopen tljdzljn bij de gemeente diverse verzoeken binnen gekomen voor uitbreiding (Hotel
Meijer) en nieuwbouw ( 2 villa's extra bij de Rehbockweg). Hiertegen zijn door de Stichting
bezwaren aangetekend omdat geen juiste afweging van de diverse belangen kan plaatsvinden
zolang een totaal vi sie ontbreekf .

Natuurlijk natuur
Hopelijk zal binnenkort de eigendomsoverdracht van alle gronden die de bestemming
duinterrein gekregen hebben en sinds enige tijd onder de werking van de
Natuurbeschermingswet vallen, plaatsvinden. Volgens overeenkomst tussen Smits
Bouwbedrijf en de gemeente gaan de gronden in eigendom over naar de provincie, die deze
zal toevoegen a¿ìn het Provinciaal Duinreservaat. Het beheer zal worden gevoerd door de NV
PWN. 'We hopen dat deze natuurbeheerder over niet al te lange tijd met haar plannen in de
openbaarheid zal komen. Voorzover we het nu kunnen inschatten njnze veelbelovend voor
natuur, landschap, natuurgerichte recreatie en voegen werkelijk iets toe aan ons dorp. We
houden u op de hoogte.

Financien
Wilt u ons werk steunen? Graag zien wij uw zeer gewaardeerde bijdrage tegemoet op onze
bankrekening84.9}.37.042 VSB Bergen t.n.v. onze stichting. Giro van de bank 2459.
Hartelijk dank!
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Dtr DIJNDSDOORDS
Bulletin van de Stichting Bergen aanZee.
Secretariaat Jacob Kalffweg 12, 1865 AR Bergen aanZee

No. 20, januari 1997

De Duindoorn, orgaen van de Stichting Bergen aan Zee, verschijnt ongeveer een keer per
huartaal.

De stichting wil u in deze Duindoorn weer informeren over de laatste stand van zaken met
betrekking tot de botwaktiviteiten en de laatste onwikkelingen op het gebied van natuur en
natuurontwikkeling.

Welkom nieuwe bewoners
De.stichting Belggn aanZne wil in de eente plaats de nieuwe bewoners van Bergen aanZ.e,e
welkom heten. Zlj zullen ongetwijfeld op de hoogte zijn van de activiteiten van onze stichting,
die staat voor handhaving van het open en natuurlijke karakter van ons dorp.
Uit dien hoofde is veel tq {oen ger,veest om de bebouwing van de Kuil en ñet Engelse Park en
de bourvactiviteiten van SBB. De stichting heeft daarbij steeds iaitiek geuit op hei beieici van
de gemeente Bergen._Nude bebouwing grotendeels een feit is hoopt dè stichting dan ook dat de
nieuwe belvoners zich achter onze doelstellingen kan scharen. Veel rvoonpleziei in uw nieuwe
woonomgeving: 't is de moeite waard!

UITNODIGING, KOMT ALLEN! zondag 2 februari 1997,16.00 in her
Zeehuis. Presentatie en bespreking van de concept-structuurvisie Bergen aan
Zee.
_Op eigen initiatief en op verzoek van de gemeenüe heeft onze stichting een structuurvisie voor
Bergen aan Zee ontrvikkeld. Het is een conceptvisie en op 2 februari willen we van zoveel

1rggeltjk betrokkenen de mening horen. Zo kunnen we onze ideeën toetsen aan wat bij u leeft.
We presenteren ideeën op het gebied van verkeer, vervoer, natuur en landschap, toeriõme,
onder nadere rondom het Van der Wrjckplein en de strandafgang, wonen en recreëren enz.

Bouwactiviteiten en bestemmingsplan
Nogmaals rygrdt u eraan herinnerd dat het bèstemmingsplan Engelse Park enz. nog steeds niet
onherroepelijk is. Alhoewel je dat dus haast zou vergeten ligt bijde Raad van Statãnog steeds
ter behandeling ondermeer het bezwaarschrift van de stichting namens ongeveer 180 -
bezwaarmakenden. Helaas is gebleken dat de mondelinge behandeling door de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak van de bezwaren erg lang op zich moest laten
wachten: 24 februari a.s., 11.45 uur, Kamer I, Kneuterdijk 22 te Den Haag is het
echter zoveÍ.l-aztnen waårvoor en voor rvie u staat! We rekenen op veel belangstelling -
uwerzijds.
We brengen het graag even in herinnering: ons bezwaarschrift dateert inmiddels van
november 1994,hetadvies van de extern adviseur dateert van maart 1996. We venvijzen naar
de vorige Duindoom rvaarin rve uitvoerig op dit advies zijn ingegaan en dit van commentaar
hebben voorzien.



Vlotte bouw?
Inmiddels is door de gemeente erkend dat een vlotte afronding van de bouwactiviteiten niet te
verwachten is. SBB heeft tot einde 1997 de tijd gekregen op grootschalige wijze te blijven
bouwen. Eventueel dan nog niet verkochte kavels en nog niet gebouwde woningen zullen
daarna geheel individueel ingevuld moeten worden.

\ilitteweg.
Heeft u de nieuwe Witteweg al eens bereden? Znnder aan de daartoe gestelde vereisten te
voldoen had de gemeente het laatste stukje van deze weg 'fuegbestemd" ten behoeve van een
bouwkavel. Daar tvas mevrourv H.Kalsbeek de dupe van. Zijkon gewoon niet meer btj haar
voordeur komen. Inmiddels is deze zaak afgehandeld, zij het niet erg elegant.

Uitbreidingsplannen
Afgelopen trjdzijn bij de gemeente diverse verzoeken binnengekomen voor uitbreiding (Hotel
Méijer) en nieuwbouw (twee villa's extra bij de Rehbock*"g). Hiertegen zijn door de
Stichting bezwaren aangetekend omdat geen juiste afweging van de diverse belangen kan
plaatsvinden zolang een totaalvisie op ons dorp ontbreekt.
Omdat de gemeente - met toestemming van de provincie - een boulvvergunning aan Hotel
Meijer heeft afgegeven is in kort geding aan de bestuursrechter gevraagd de vergunning te
schorsen. De raadsman van onze stichting, mr.J.Struiksma, heeft daarbij een vergelijking
gemaakf met de door de Raad van State afgewezen uitbreiding van Hotel De Dennen. De
behandeling is geschrost tot maart 1997 omdat de heer Meijer heeft toegezegd niet voor I
april a.s. te zullen gaan bouwen. De gemeente werd te verstaân gegeven zekere haast te maken
metde ruimtelijke invulling van Bergen aanZne.

Samenvoeging Bergen / Schoorl
De stichting was door de gemeente ujitgenodigd voor overleg over de gevolgerr van een
mogelijk samengaån van Bergen en Schoorl. Onder leiding van KPMG, die dit proces
begeleicit, lvercl cioor vertegenrvoordigers valr diverse geiedeingen gediscussieerd. De
coñclusie was dat samenvoeging lvellicht tot kwaliteitsverbetering binnen het ambtelijk
apparaat zou kunnen leiden maar dat overigens het beleid weinig verandering zou ondergaan.
Dé cultuurverschillen tussen Bergen en Schoorl zullen waarschijnlijk in stand blijven.

Natuurlijk natuur
Helaas is de eigendomsoverdracht van het onbebourvde Engelse Park en het terrein rond het
ker$e ten gevolge van ambtelijke problemen nog steeds niet gerealiseerd. In feite is er al van
alles rond: begrenzingen, concept beheersplan, ideeën over voorlichting en educatie enz.De
laatste loodjes hopen we maar. Tnals u zich zult herinneren wordt de provincie
Noord-Holland de nieulve eigenaar. Deze zal op haar berut het beheer overdragen aan de NV
PWN, de beheerder van de ons omringende duinen. Als het zover is zal de nieuwe beheerder
zich aan u voorstellen !

Financiën
Witt u ons werk steunen? Graag zien rvij uw zeer gewaardeerde bijdrage tegemoet op onze
bankrekening 84.90.37.O42 VSB Bergen t.n.v. onze stichting. Giro van de bank2459.
Hartelijk dank!



Dtr DUNDSDOORN
Bulletin van de Stichting Bergen aanZee.

Secretariaat: Jacob IGlffwegL2, 1865 AR Bergen aanZee

No. 21,0ctober 1997

De Duindoorn, orgaan van de Stichting Bergen aan Zee, verschijnt ongeveer een keer per

huartaal.

Bestemmingsplan Engelse Veld. e.o. afgerond
Deze aflevering van De Duindoom is geschreven vanuit de zekerheid dat de Raad van State enige tijd
terug uitspraak heeft gedaan n¿rar aÍlnleiding van debezwarenvan onder meer de Stichting tegen het bestem-

mingsplan betreffende het Engelse Veld en de Kuil en waarbij in overwegende mate de bezwaren van de Stich-

ting werden afgewezen en dus de bouwplannen door de Raad van State werden aanvaard.

Na de inzet die door en namens de Stichting Bergen aan Zne door velen heeft plaatsgevonden heeft het

enige tijd gekost om U weer te voorzien van een nieuwe Duindoorn.

Uiteraard was het bestuur van de stichting in deze uitspraak teleurgesûeld.

De realiteit bracht echter mee dat genen de inmiddels aangevangen bouw er weinig verwachting was dat

het onomkeerbare daarvan alsnog ongedaan gemaakt zou worden.

In de beslissing van de Raad van State is eigenlijk uitsluitend ten aanzien van de Kuil een aantal

bedenkingen geuit van formele aard (invulling van de plankaart, behorend bij het bestemmingsplan).

Het beeld van Bergen aan Zne is inmiddels gewijzigd en een ieder kan een eigen oordeel vellen over

het (veranderde) karakær van het dorp.

Met een afronding van het bestemmingplan heeft de Stichting een eerste periode van 5 jaar afgesloten.

Het bestuur kijkt - in weerwil van het resultaat - terug op een bijzondere periode in de geschiedenis van





Bergen aan 7ne. Immers na 4O jaar plannen maken is nu sprake van een meer definitieve invulling van

het dorp als badplaats, woongemeenschap en natuurrrijk dorp aanze,e.

De activiteiten van de Stichting hebben er ondermeer toe bijgedragen dat uiteindehjk het Engelse Veld
grotendeels onbebouwd is gebleven, is overgedragen aan de Provincie Noord-Holland (in beheer bij
PWN) en inmiddels onder de Natuurbeschermingswet valt .

Hierbij heeft de Stichting zich gesteund gevoeld door velen van U door middel van het bijwonen van de

diverse bijeenkomsten, de financiële bijdragen, de brieven en ondersteunende woorden.

De stichting werkt gewoon verder
De stichting zethaar activiteiten voort en blijft erop toezien dat het unieke karakter van Bergen aartZne
zoveel mogelijk in stand bluft. Dit was ook aanleiding voor de stichting om bezwaar te maken tegen de

bouwplannen naast de Alexanderflat (uitbreiding Hotel Merjer) en tegen de verdere woningbouw aan de

rand van de Kuil (project Schmiedel).

De gemeente Bergen en de Provincie hebben deze uitbreidingsplannen c.q. bouwplannen - met
wijziging/aanpassing van het bestemmingsplan - echter aanvaard. De stichting heeft met deze bezwaren

met name willen aankaarten het gebrek ¿urn een totaalvisie voor BergenaanZr.e.

Dit was dan ook de reden om tot eenaanzette komen voor een verdere visie op Bergen aanZæe.

Om U als bewoners/belangstellenden erbij te betrekken vond op 2 februai van dit jaar een bijeenkomst
plaats in het NIVON Natuurvriendenhuis. Uw opkomst was groot en vele op- en aanmerkingen van uw
zrlde njn uiteindelijk verwerkt in onze 'Visie op Bergen aanZne'.

Conceptplannen werden gepresenteerd. 7n zljn inmiddels verder uitgewerkt. Op 3 juni j.l. werd de

visie op Bergen aan7,ee, neergelegd in een rapport, aangeboden aanhet College van B & W op bezoek

in Bergen aãnZ.ee, op uitnodiging van het stichtingsbestuur.

De visie is met enthousiasme ontvangen. De gemeente heeft kenbaar gemaakt de stichting zo spoedig

mogeltjk bij de verdere uitvoering van de plannen voor het centrumgebied van Bergen aan Zæe tn

betrekken. In dat verband is gebleken dat de uitgangspunten zoals deze door de stichting te Bergen aan

Znenaar voren zijn gebracht, in zekere zin overeenkomen met de gedachte die daarover bij het College en

binnen de politiek van de gemeente Bergen bestaan.

Verkeer en parkeren
Afgelopen lromeÍ kwam - met name in de warme en drukke maand augustus - ook de

verkeersproblematiek weer in de aandacht. De plannen voor een parkeergarage onder het Engelse Veld
werden door enkele ondernemers ontyouwd.

Het standpunt van de stichting is dat dergelijke plannen moeilryk realiseerbaar zullen zijn gegeven het
feit dat het Engelse Veld inmiddels eigendom van de Provincie is en valt onder de





Natuurbeschermingswet en voorts de financiële haalbaarheid van een dergelijke grootschalige

parkeervoorziening moeihjk zal njn te realiseren op basis van het beperkte gebruik en zonder dat andere

maatregelen (parkeerverbod voor geheel Bergen aan Zne) zouden worden getroffen. Bovendien is het

beleid van onze provincie om het autoverkeer n¿utr de kust te beperken.

De verkeersdrukte heeft wel nog eens benadrukt de noodzaak om tot een goed verkeerscirculatieplan ûe

komen. Ook æn aanziendaarvan heeft de stichting voorstellen gedaan die in de visie over Bergenaanz.e,e

(zie hiervoor) tot uitdrukking zijn gebracht. Van gemeenûezijde werd vernomen dat een momenteel een

notitie in ontwikkeling is betreffende verkeerskundige zaken; hieronder vallen zowel de

parkeerproblematiek als de verkeersveiligheid. Dit najaar wordt hierover duidehjkheid verwacht.

Het Parnassiapark
Binnen het stichtingsbestuur is al verschillende malen gesproken over het Parnassiapark. Zoals velen

van u zullen weûen is het oorspronkelijke idee van mevrouw Van Reenen-Völter hier een park æ
realiseren om tot rust te komen, maar ook om de natuurbeschermingsgedachte uit te dragen. Læuk is dat

tot op de dag van vandaag dit laatste wordt uitgevoerd door de gebruikers van het voormalige

Duinmuseum. Het zijn vrywilligers van het IVN die het veldstudiecentrum draaiende houden en vanuit'
Parnassia' - de inmiddels al jaren in gebruik zijnde naam voor het oude Duinmuseum - vinden ook de

verschillende succesvolle duinwandelingen in de omgeving plaats. Onze stichting denkt via één van

haar terzake kundige bestuursleden mee met het IVN en gemeente om tot een visie op de toekomst voor

het park te komen. In het Groenstructuurplan van de gemeente heeft u hierover al het een en ander

kunnen lezen.

Financiën

Wilt u ons werk steunen? Graag nen wij uw zeeÍ gewaardeerde brjdrage tegemoet op onze

bankrekening 84.90.37.042 VSB Bergen t.n.v. onze stichting. Giro van de bank7159. Hartelijk dank!





Bulletin van de Stichting Bergen aanZee. No. 23 - febnlari 1998

Secretariaat: Jacob Kalffrveg 12, 'De Stormvogel',186-5 AR lSergen aanZee
Telefoon (072) 5812734

De Duindoorn, orgaan v(tn de Stichting Bergen a(tn Zee, verschijnt ongeveer één keer per
huartaal

Parkeren in Bergen aan Zee 28 juni I93t : Deze zondag is er in Bergen aanZee s¡trake

gev'eest van een topdrukte. Volgens officiële tellingen van de verkeerspolitie passeerden vandaag bi.j boerderij De

Franschman ruim 1000 auto's, 318 nzotoren en 4900 rijv,ielen, tent'ijl dc tam l7 324 passagiers vervoerde.
(A.A.Veer - Kroniek van Berge¡t aan Zcc 19A6. 1946. In: Ilergen aan Zee, badplaats sinds 1906. Schocrl, Í981)

Deze eerste Duindoorn van 1998 zal vcxrrnamelijk geweid zijn aan de parkeerperikelen in ons
dorp. De stichting rekent het tot h¿rar taak om ook voor dit probleem, dat een sterk
maatschappelijk karakter draagt en grote ruimtelijke gevolgen heelt, tot een voor zoveel
mogelijk partijen bevredigende oplossing te komen. In het navolgende vragen lvij uw aandacht
voor de visie op het parkeren. We proberen de stand van z.aken zo compleet mogelijk weer te
geven; plaatsruimte beperkt echter de mate van detaillering! Op dezewijze probeert onze
stichting een zo breed mogelijk draragvlak te creëren br¡ de bewoners en ondernemers in Bergen
aan7.ee. Mocht u op ons ståndpunt r,villen reageren, doet u dit dan bij onze secretaresse! Ook
de in deze atlevering van De Duindoom a¿ngehaalde 'Visie op Bergen aanzee,januari 1997, is
bi¡ haar voor de kostprijs van f 5,00 te verkrijgen.

Voorgeschiedenis.
In Bergen aanZ,ee was reeds voor de Tlveede Wereldoorlog (zie citaat hierboven) spruke van
een geweldige toestroom van gemotoriseerd verkeer. Ook \,vas in die ü1d sprake van betaald
parkeren, een situatie die in feite heeft voortgeduurd tot de bouw van het huizenblok aan de
Kerkstraat / Van Hasseltlveg. Eén van onze plaatsgenoten, exploitant van de bei<le
gemeentelijke parkeertereinen, raakte door de huuropzegging gedupeerd. Een groot aantal
parkeerplaatsen ging verloren. Gekoppeld aan het bestemmingsplan Engelse Veld en omgeving
is een aanlal werkzaamheden gekoppeld, r,vaaronder herbestrating en herinrichting van een deel
van de openbare ruimte. Hierdoor raakte een nog groter aantal parkeerplaatsen verloren. Naar
verwachting zal einde maart, begin april het grootste deel van deze herinrichtingswerkzaam-
heden afgerond zijn.

Regionale ontwikkelingen.
In de regio Noord-Kennemerland is de bevolking sterk toegenomen; daaraan komt voorlopig



geen eincle. Daarbij is, ook landehjk, de automobiliteit sterk toegenomen, evenals de I'rije tijd.

Een sterke toename vä kustgeri"lit" r"creotie is hiervan onder anderg het gevolg. De gemeenten

nãrg*, Èg,non¿ 
"n 

S"tr*rr? agen zich geconlionteerd met een uit de hand lopend t'erkeers- en

oarkeerprobleem. h;à;;ir"g Sverreg -îa de voorgenom.en rusie behoort dat tot de verleden

üä- Ëä"ojf,¡oi ufrprur."n femaaktõver het parkeren. Bijvoorbeeld inzake tarieven voor

üåi*iä;;;kÄ p" i,r*i"."* wil dc autornobiliteit naar de kust vcrcler bcperkcn. Daartoc

"ðirü"tï 
i¡ onder ";å;;; 

r"lri¿i" o* cle to^egankel¡k per fìets te verbeteren (onder andere de

;;l;s;;;ióf iÈt.pJi;sr ã" Ñ";ã¡t;. ou""geni v'erscheen reeds in april 1ee3 bij de

pr""lñ"i* No"r¿-uoiiánlrtît rapporl ;Rôcreatielerkeer B".q:l lgi?*:lY.l^..îrl' Castricum'

Mobiliteitspr* u*t iåäåuti* 
"ti 

i*.tt.ná; uan de hand uan ðe qet¡fnapl.qe rverkgroep' Alle.
^¡"i*g¡:tJuitgungrpu#;;; 

;"bevelingen 9i: """1q :!i:Ilt:g1"ñteert 
zijn ook terug te vinden

rn ãiiitü¿r"*pþrã' äat nog niets aan actuáliteit heeflt ingeboet!

Planologie
Als uitvloeisel van de gecleeltehjke herziening van het bestemmingsplan Ber,89n,aan 7r'eheeft

ir; g;;l";tdeel - 
";. 

iã ü - uån n"t engglsã Velcl de.bestemming 'Duingebied' gekregen'

vórË"n, het bestemmingsplan Engelse vétcl en omgeving, z-oals dc¡or onz,e raad is aangenomen,

;fhËr"p e*,' U"-bóÑ;ii,g 1,"t.í'"n opqglgqt In,õvereãr'stetnnting tTgt.d: randvurnvuurden

semeente / Smits eouwUøí¡f is in m"iiggl het deel van het _Engelse Veld met de

ilu",ii;oç1|ä" uãriå.-lni in eigenclom overgedragen aan de provinci.". Pgt" heeli het

beseù)esd aan het Nærd-Hollands Duinreservaat en volgens atspraaK ln oeneer Segevell ¿1illl

äîÑïl;ffN il'.ãã, in her najaar van r995,is door de Minister van L-andbouw, Natuurbeheer

"n 
Virr"r,¡ het Engelsà veld, aís c'rnderdeel van de 'Duinen bij Bergen',onder de werkingvan

cle Natuurber"tr"r.ingr*ãig"pf*tst. In dez,e wet en de br1-deze beschikking aangennde de

ãuin"n bii Bereen uetrire"¿ã toelichting zljn de rechtsgevolgen vergaand. Er is geen betere

;L#i;gì|"h."ü.hñ*g à"nr.u*r in"ons land. Het ioormalige tramtracé naar Bergen geniet

dezelide beschermtng'

S

6.){L.1997

parkeerterreinen en 1900langs de wegen'



De parkeerders kunnen we o.i. verdelen in enkele groepel. Direct belanghebbend tUn cte

bewoners die niet over parkeergelegenheid clp eigen terrein beschikken, de verblijfstcreristen die
niet op het terrein van hotel ol'appartement / huisje kunnen partrieren, exploitanten /
werknemers van de verschillende bedrijven en diensten als politie, ambulance, nutsbednjven
etc. Ook de het openbaar vervoer, de bus, behoort hiertoe (samen te vatten als Groep I). Voo¡
deze catagorie moeten voorzieningen getroffen lvorden in de nabijheid van rvoning en bedrijl.
De resterende ruimte is beschikb:nr voor de dagrecreanten (Groep II).

Recent konden gerhteresseerden over parkeren in een ondergrondse garage van gedachten
wisselen trjdens een avond belegd door trvee ondememers ter plaatse.
Omdat (a) het gedeeltelijke gebruik van het Engelse Veld vcxlr de boulv van een grote
ondergronclse parkeergarage op dit moment als onrealistisch is te beschoulven en (b)
provinciaal beleid autoverkeer naar de kust ontmoedigt bieden naar de mening van de stichting
de volgende elementen uitgangspunten voor de best mogelijke oplossing voor de
pnrkeerproblematiek. Als randvoonvaarden gelden parkeerbelangen voor de genoemde groepen
en de veiligheid van de talloze r,vandelaars en fietsers.

Het standpunt van de stichting inzake het gewenste parkeerbeleid is gebaseerd clp hetgeen wr1 in
onze 'Visie op Bergen aanZ-ee' hebben vastgelegd. Hierb¡ wijzen \,ve op de onlosmakeltlke
verbondenheid van autoverkeer en parkeren. Aan de visie ontlenen we de volgende
uitgangspunten:
- Bêreikbaarheid van het openbaar verv'oer vergroten, inclusief'treintaxi en de servicetaxi.
- Veiligheid voor voetganger en lìetser vergroten. Nu is het zo als je eenmaal fìets- of voetpad
hebt verlaten je vogelvrij bent voor autoverkeer.
- Samenhangend met bovenstaande is de aanleg van een rotonde op het kruispunt El'zenlaan I
Tneweg en de invoer van een 30 km zone voor het gehele clorp.
- l.ogische routing vcxrr het autoverkeer.
Verder is de stichting van mening dat Bergen 'aan7æe een beperkte parkeercapaciteit heeft
waarin op topdagen niet kan lvorden voorzien in de behoefte. Bovendienzal iedere uitbreiding
van parkeemrimte ieiiien tot sterkere verkeersstromen over de Zeerveg, Euwigelaan / Bergen en
de Herenweg.

De stichting stelt I'oor:
1. Optimale inrichting van parkeerstroken / wegbermenzndateenzo groot aurntal mogelijke
voertuigen geparkeerd in plaats van achter gelaten kan lvorden. Wij vragen ons af waarom het
dwarsparkeren lvordt vervangen lvordt / is dclor langsparkeren. Naar onze mening valt hier veel
winst te behalen zonder cle verkeersveiligheid uit het oog te verliezen en zc-¡nder geweld te doen
aan de provinciale uitgangspunten. Per slot van rekening dient de gemeente ook rekening te
houden met haar bewoners en ondememers.
2.Verder stimuleren van fietsvervoer en te komen tot verbetenng van fietsenstallingen, zo
mogelijk met bewaking. Vergroting van veiligheid van fietser en voetganger. De zuidzijde van
deZeewegdient dan ook geschikt te blijven vcxrr voetgangers door parkeren op eenvoudige
rvijze onmogeltjk te maken.
3. Herziening verkeerscirculatie en aanleg rotonde bry kruising Tneweg I Elzenlaan Instelling
30 km zone voor het gehele dorp. Rondjes njden wordt hierdoor ontmoedigd en een logische
verkeersaf-wikkeling gestimuleerd. De rotonde dient de veiligheid en biedt keermogelijkheid.
Tevens kunnen hier voorzieningen worclen getroffèn om voor fietsers en voetgangers veilig
over te steken. De huidige situatie is zeer ongewenst.
4. Ruime gegarandeerde parkeergelegenheid voor belanghebbenden, waarbij valt te denken aran

optimale innchting van het resterende parkeerterrein. Daarbrl vragen we ons af of de
reddingsbrigade daar echt een onderkomen moet hebben en of de VVV de juiste exploitant is
voor dit terrein.
5. Stimuleren van openbaar vervoer, waarbij ook alternatieven voor busvervoer mogelijk
moeten zijn. Nauw hiermee samenhangend is de etanleg van parkeerterreinen met grote
capaciteit in het achterland. Ook in Schoorl en Egmond denkt met hieraan. Intergemeentelijk
overleg met Alkmaar over dit onderwerp is noodzakelryk om deze transfèria aan de randweg aan
te leggen. Overigens bestaan deze grote parkeervoorzieningen al op tztl van plaatsen in binnen-
en buitenland. Vervoerstarieven dienen zolaag mogelijk te zijn, of'te zijn inbegrepen b¡ het



parkeergeld. interessantz11n de trariSferiurnbevinclingen in Renesse (provincie Zeeland)
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kustðag .in Katwrl ! aan 7ne. op 6 november j' l. vertelden

;#;g;*".ordigeîs uit dezJàrukbezochte kustplaats onder andere over de vergrote

bereikbaarheid

Conclusie
Tì^^. l-,n'oncrrrnrJp ni!oen.qnrrnlen ril le u,erken k¿tn in Bersen alnZee de parkeeroverlast
lJ\^Jf [^J I L I lò @llu! u¡ rË,urrE\r y s c

ão"gùf"".J worclen erizulieir onacceptiìbele toeshnden tot het verleden behoren. Het

ivétËvin4en van bewt-rners, de exploitatieresultaten van cle ondernemers en het pler'ier van de

dagtouri sten z.ullen foenemen.
V.ili998;ul ,tlt plun wel kunnen tr,orden uitge.werkt Tag log $e-t¡Y9rÇ9n gerealiseerd. Met

.;Á;lijk" f*"n"ldt" steun v_an provinciale- enî¡ksoverheid kan in 1999 dit systeem operabel

;ù;: Hï;.or is een creatief en krachtig gemeentebestuur onontbeerlijk. Daarom: tref voor het

séizoen 1998 voorzieningen voor de beiaîghebbenden uit groeq 
f , s!e] bij het.Van der

Wiickplein een zone in lõor kortparkeren én zie verder af van uitbreiden van bemetenng en

;rËËñ;Aporril* "t¿" 
weg. In 1999 rimmerr Bergen aanzne op opzienbarende wljze aan de

weg!

x,.1**r(******
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Bulletin van de Stichting Bergen aa¡Zee. No. 24 - februari 1999
Secretariaat Jacob Kalffweg 12, 'De Stormvogel',1865 AR Bergen aanZee
Telel'oon (072) 5812734

De Duindoorn, orgûan van de Stichting Bergen aan 7ße, verschijnt ongeveer één keer per
l<wartaal

Geachte dames en heren,
Inmiddels is het een jaar geleden dat u de laatste Duindoorn - nummer B - inuw brievenbus
hebt gevonden. Dat wil niet zeggen dat er in die tijd niets is gebeurd dat het algemeen belang
van Bergen aanz.ee betreft. Er zijn diverse zaken clie de aandacht van bestuur en adviseurs
hebben. In deze nieurn'sbrief stelien we u daanvan op de hoogte.

Werkdocument "Bergen aan Zee, bereikbaar voor iedereent'
Verkeer
De laatste Duindoorn stond geheel in het teken van de parkeerproblematiek. De zomer van 1ÐB
heeft voor wat betreft het parkeren niet al te veel problemen opgeleverd. Dit hangt mogelijk
samen met het weer. Wel blijft de regelgeving - en dan bedoelen we sommige
'vergunninghouderplaatsen' - onduidelijk, met kwade gezichten van bezoekers tot gevolg. Het
bestuur heeft het initiatief genomen een visie op parkeren en verkeerscirculatie op ûe stellen. In
<lit werkdocument, 'Bergen aanZ.ee, bereikbaar voor iedereen', wordt in twaalf punten
uiæengezet wat naar onze mening de beste oplossingen zijn om de verkeersproblemen (onder
andere veiligheid voor fietsers en voetgangers, correct parkeren, bereikbaarheid i.r,.m.
calamiteiæn, geluidhinder enz.) zoveel mogehjk ûe beperken.
Enkele van de uitgangspunten bij het opstellen van deze notitie hadden betrekkingen op de
volgende onderwerpen:
- behoud en versterking van het duinlandschap binnen de bebouwde kom; d.w.z. geen
parkeerpleinen en rechte, brede wegen;
- logische verkecrsstromen om zo autobewegingen te beperken en doorstroom ûe bevorderen;
- alle verkeersdeelnemers moeten zich veilig kunnen bewegen;
- bereikbaarheid voor bus, brandrveer en ambulance moeten gegarandeerd zijn;
- beperking van geluidshinder.

Parkeren
Met betrekking tot het parkeren is het volgende in de notitie opgenomen. Onze stichting acht het
niet zinnig en niet haalbaar om voor het relatief kleine aantal dagen dat de maximale (parkeer-

)capaciteit voor auto's bereikf wordt ingrijpende infrastructurele maatregelen te treffen. Wel
moet de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk gebruik:t worden. Wij accepteren de huidige
parkeercapaciteit van de openbare ruimte (ca. 20@ plaatsen)en handhaven ons voorstel zoals
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onder andere is venryoord in De Duindoorn 23: btj de entree van het dorp plaatsing van een
parkeerkaartafgifteautomaat, een bepaalde tijd vrijstelling van betaling te verlenen, een
ontheffingssysteem voor belanghebbenden
Tenslotte gaat de stichting uit dat bereikbaarheid en parkeermogelijkheden voor bewoners en
verblijfstoeristen gegarandeerd moeten zijn

Voorstellen voor maatregelen
In de notitie zijn de volgende voorstellen globaal uitgewerkt.
- marimum snelheid wordt voor alle verkeer in het dorp treruggebracht tot 30 kilometer per uur.
De rijafstanden zijn zo klein, er zijn geen doorgaande verbindingen en rust en veiligheid zullen
toenemen;
- op de kruising Elzenlaan lZeewegwordt een rotonde aangelegd. Snelheid wordt afgeqemd,
de verkeersstroom wordt beter afgewikkeld en het vormt een logische binnenkomst in de 3O-

km-zone en bebouwde kom;
- logische verkeercirculatie. Het meeste verkeer gaat via deTneweg naar de rotonde Van der
W¡õkplein. De verkeersafwikkeling gaat dan via een zuidelijk lus en een noordelijke lus.
- fiêtsverkeer verder stimulerer¡ w.o. bi.i alle sfandafgangen fietsenstallingen realiseren;
- voetgangers een veilige wandeling door dorp en naar duin & strand garanderen, te bereiken
door vnlli g gende, autovrij e wandelpaden langs Verspeyckw eg en Z.e9weg- De getroffen
maatregêl langs deZæewégis niet erg succesvol en oogt vooral visueel heel zwak bi-i

aanstormend autoverkeer.

Afronding plannen Bergen aan Zee
De stichting is rechtstreeks betrokken b¡ de door de provincie gesteunde visie-ontwikkeling
voor ons dorp. Alle tot nog toe gemaakte plannen richtæn zich niet zozeeÍ op uiWoerilg; dat
dient nu wel het geval t9 worden. Er is al gebrainstormd en in de loop van de komende
maanden zal de visie door een extern buro worden opgesteld. Hierb¡ is van gemeentezijde
uitdrukkelijk aangegeven dat onze stichting nauw wordt betrokken bij de hele ga9g van zaken.

De recente stand van zaken is dat de drie BES-gemeenten gezamenlijk een subsidie-aanvl:ulg
inCienen bi; dc prc.vincie îûct ecn','crgrctc kans cp tcekenrrii:g ven Hllll-gclden Ð¡it zal in
week 9 gebeuren. Men verzekerde ons dat het plan een totaalvisie moet vonnen waaftuln een

actielijsiis toegevoegd, waarbij alle relevant gevondenonderwerpen de revu passeren, ulaaptj
een iniegrale aanpak voorop staat en waarbij de uit de plannen voortvloeiende werkzaamheden
de komende jaren afgewerkt zullen worden.
Wij houden ú op de hoogte en stellen uw inbreng zeer op prijs. Op welke wijze dat laatste zal
gebeuren hoort u ook van ons.

Jaarlijks overleg met burgemeester en wethouders
Uet jaartrjks overleg dat de stichting met het college van B_& W voerl heeft in het afgelopen
najarär plãatsgevonãen. Hoofdpuntén van gesprek waren de inhoud van bovenbesproken- 

.

werkdócument en de planontwikkeling in het aanstaande voo:jaar. Van beide zijden werd het
jaarlijkse onderhoud gewaardeerd en de hoop uitgesproken dat de stichting.in versterkte mate

de 'sþreekbuis' voor inwoners en ondernemers van Bergen aznZne zal blijven.

Ideeën, commentaar, initiatieven?
Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Daarvoor kunt u het besle cgntagt opnemen met de

secretaris, mevrouw Leoñtine van Emmerik in'oDe Stormvogel" (adres in briefhoofd).

Financiën
Wilt u ons werk financieel steunen? Graag zien we uw zeer gewaardeerde btjdrage tegemoet op
onze bankrekening U.9O.37.042. VSB Bergen t.n.v' onze stichting.



DE DUNNDOORN
Bulletin van de Stichting Bergen aanT'ee.

Secretariaat Jacob Kalffweg 12, 1865 AR Bergen aanZæe.
No. 25, januari 2000

Beste lezer,

Allereerst wenst het bestuur van de stichting Bergen aanzee u een goede gezondheid en veel

geluk voor het komende jaar.

iVij tijL.n met een geuoel van voldoening terug op onze aktiviteiten. De. s19m van de

stiõhting is goed gehoord en heeft de plannen voor Bergen aan Zee positief beinvloed.

Nu de úootictratige bouwakfiviteiten op zijn eind lopen is het tijd om een totaalvisie op de

verdere ontwikkelingen van Bergen aanZee te maken.

De stichting heeft haar visie vastgelegd in twee rapporten, ter ituage bij het secretari¿u[. Een

aktueel onderwerp hierin is het verkeers- en parkeerprobleem'

Onze visie wordt ook door de gemeente betrokken bij de ontwikkeling van haar visie

waarvoor nu een extern adviesbureau is aangetrokken. Dit bureau zalhaat advies in juni

afronden.
Via de provincie is gezocht naar Europese subsidiemogelijkheiden om de hiervoorbenodigde

kosten ie dekken. Hiertoe is een zogenaamd "Interreg"-faject in gang gezet. Dit vvil zeggerr

dat er samenwerking wordt gezocht tussen de regio's in Europa waar sprake is van een

vergelij kbare problematiek.
Oeãe ii ger,'onãen in een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland/
foksijdã/ Isle of Wight/ Bergen NtV SchoorV het PWN/ Sefton in Engeland en Down District
Iedand.

Bestuursverandering.

Met ingang van I januari 2000 zijn Bard Breederveld en Bert Buizer afgetreden. Wij danken

hen hartelijk voor de enorïne hoeveelheid energie en kennis die zij in de stichting hebben

gestopt. Maar zij gaanniet helemaal voor de stichting verloren. Er is besloten tot de

ãpricirting uan eeã Raad van Advies, daarin nemen zii zitting samen met Jetty Min en blijven

daarmee met hun expertise beschikbaar. De samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt

uit:
Hans Tegelaar
Fred-Jan Twigt
Léontine van Emmerik
Ditte van West

Een ieder die belangstelling heeft om energie en of kennis bij te dragen nodigen wij uit om

zich schriftelijk op te geven voor de Raad van Advies.

Rest ons de donateurs van de afgelopen eeuw hartelijk te danken voor hun onmisbare

bijdragen. Ons bankrekeningnummer blijft 849037042 bij de VSB te Bergen NH.

voorzitter
vervangend voorzitter/lid
secretaris
penningmeester





DE DUNDSDOCIR}$
Bulletin van de Stichting Bergen aanTÆ"
Secreta¡iaat Jacob Kalffweg 12. l8ó5 AR Bergen aanT*e. No.26 juni 2000

Geachte lezer,

Het bestuur van de stichting "Bergen aanZæ" heeft op maarñag 26 juni, de presentatie
bijgewoond van de concept-ontwikkelingsvisie Bergen aanZee. Deze visie is ontwikkeld
door de landschapsarchitecten van het bureau Veenenbos en Bosclq in opdracht van de
gemeente BergenNH.

Ten tijde van de voorbereiding van deze visie is het bostuur van de stichting, versterkt met
leden van de Ra¿d van Advies, bezocht door de medewerkers van het bovengenoemde bureau.
Tijdens dit bezoek heeft de stichting haar standpunten kunnen uitdragen en desgewaagd een.
grote howeelheid informatie kunnen aanreiken.
Tot ons genoegen hebben wij kunnen vaststellen dat hier nuttig gebruik van is gemaakt. Het
in grote lijnen overnemen van de stichtingsvisie omtrent verkeer en bereikbaarheid,
vastgelegd in de rapportage "Bergen aan Zee bereikbriaf, voor iedereen" stelde ons teweden.

Bij deze presentatie is gesteld, dat de rapportage pas compleet is als er zeer breed op
gereageerd is, met andere woorden, uw mening en visie wordt betrokken bij het tot stand laten
komen van de definitieve versié, aan te bieden in september 2000.

Hiertoe is een aantal discussiestellingen opgønaakt, met als onderwerpen algemeen, natuur,
dorpskern, l$ststooh openbare ruimte, toeristisch profiel en verkeer.

Bewonensbijeenkomst

Gaarne willen wij uw visie hierover vernemen, tijdens een bijeenkomst in het Zeehuis, op
zondag, 3 september te 16.00 uur. @it kon niet eerder in verband met de seizoensdrukte)
Vanzelfsprekend kunt u uw visie ook zelfuandig ventileren. Hiertoe kunt u bij het secretariaat
van de stichting, J. Kalffinreg 12, een formulier met discussiestellingen wage& in te leveren
bij het college van burgemeester en wethouders te Bergen NH.

ISV-programma

Voorts heeft het bestuurvan de stichting kennisgenom€n van het zogenaamde ISV-
prograriuna (= Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Dit is een gemeentelijke notitie
waarin "prestatievelden" worden omschneven teneinde in aanmerking te mogen komen van





door de hogere overheid te vergeven subsidiegelden. (Niet te verwarren met de eventueel te
verkij gen Europese subsidie (Inteneg))

Feitelijk is deze notitie een "verlanglijstje" van de nieuwe gemeente Bergen NH, waarbij nog
niet vaststaat welke onderwerpen van dit lijstje uitgevoerd gaan worden. Enkele kansen die
genoemd worden zijn:

herinri chting kuststroken;
structurele aanpak toeristische automobiliteit.

Een aantal ondøwerpen van het "verlanglijstje" zijn terug te vinden in de
conceptontwikkelingsvisie van Bergen aan Zee, zoals:

- rlanpessenstrandopgangen;
- herinrichting van der Wijckplein;
- uitbreiding bebotnringParnassiapark;
- verbeteringverkeerscirculatie;
- uitbreidingfietsenstalling.

Gelø op het feit dat gesteld wordt " een specifiek probleem voor de BES-gemeenten is de
bedreiging van de leefbaa¡heid in de dorpen als gevolg van toeristisch verkeer" zalhet
bestuur van de stichting Bergen aanZee deze materie zorgvuldig blijven volgen. U hoort van
ons!

N.B. Alle genoemde rapportages en notities liggen bij ons secretariaat ter inzage.





DE DUN}SDOO]R.}$

aan 7-æ een bewon€rsbijeenkomst wor& gehoude,lr

centra¿l bij deze bewonersbijeenkomst sta¡t hct behandelen van de discr.-
gebruikt a¡llen worden bü hst vaststellen van eÊn ontwilckelingsvi¡ie roor Bery.

De¿e ontwikkelingwisie is ontwild$ld door de lurdschapsarchiæctør van hc bureau
Veenenbos en Bosch, in opdractrt van degemeente Bergcn NH.

Nog orrcn in het kon:

Het g¿at ovtr ecn aaftal disct¡ssiecellinçn mct als onderwerpen: algemeer¡ nafuur,
dorpsker& kuggooh openbare ruimte, toeristisch proûel en v€rt(eer.

Naast hst daelnemen ryole reactics op de discussiestellingeir van dç Stiching Bergen ann
Zec bestad de gÊlegÊnheid om zclßtandig uw reactie am ûo leve¡en bd de geøreente.

Informatie hierover kunt u verlcrijgen bij ons s€crctariåat, J. K¡tftpg 12 alhier,





Dtr DIJNE$DCICIRD$
Bulletin van de Stichting Bergen aanZne.
Secretariaat Jacob Kalffweg 12, 1865 AR Bergen aanZ'ee. No. 29, seprtember 2000

Heeft u hart voor ulv dorp?

Kom 11 september om 20.00
uur naar het Zeehuis!

Crra¿g herinneren wij u eraan dat op ll september 2000 tc 20.00 uur in het Zeehuis te
Bergen aanZee een bewonersbijeenkomst wordt gehouden.

Cent¡aal bij deze bewonersbijeenkomst sta¿t het behandelen van de discussiestellingen die
gebruikt zullen worden bij het vaststellen van een ontr¡vikkelingsvisie voorBergenaanTæ.

Deze ontwikkelingsvisie is ontwikkeld door de landschapsarchitecten van het bureau
Veenenbos en Bosclr, in opdracht van de gemeente Bergen NH.

Nog wen in het kort:

Het gaat over eÊn aantal discussiestellingen met als onderwerpen: algemeen, natuur,
dorpskerrg lrustsrooh openbare ruimte, toeristisch profiel en verkeer.

Naast het deelriÊmen aan de reacties op de discussiestellingen van de Stichting Bergen aan
Zee besta¿t de gelegenheid om zelfstandig uw reactie aan te leveren bij de gemeente.

Informatie hierover kunt u verkrijgen bij ons secret¿riaat, J. Kalffireg 12 alhier





Dtr DIJNDSDOCIR}$
Bulletin van de Stichting Bergen aanT*a
Secretariaat Jacob Kalffr¡æg 12, 1865 AR Bergen aan'!*e. No. 30 decçmber 2000

Geachte lezer,

Eçn extr¿ dikke Duindoom. In hct kadcr van de ontwilçkelingsvisie Ëergen såri Zee.
tp de eerËte plaato Õnue €xcuses voor de trage realisetiç van dit ü¡m¡Írtsr, maar de bus ging
gven voor.

Vervolgens de mening yan dû Stichting Bergen a&nãee, zoals gopres€ntÊerd tijdens de
bewonersbijeenkomst in het Zeçhuis op I I september 2000, ûnderstaande tekst is in d* vorrn
van sen brief aan de gerneente Bergecr NH eu het ondcrzocksbureau toegezonden.

"åangezien er in de ge,troemde ontwikkelingsvisie en in dc díscussiestellingen zeer ruimq niet
nadcr toogslichte begrippen gehanteerd worde4 bepetken wij orue rcactie tot hat volgende:

1. Verdiehting vffn h*t centrr¡ru

Eezwaar:
Þe stichtingBergen aanZee kan zich in mindere mate vinden in de op pagina 21 van de
gÊnoemde ontwikkelingsvisie aangehaalde "verdichting van dç bebouwing - van d€
dorpskern -" en het toestaan van de "expressiov€ extra verdiepingen".
Het is onze mening dat dit kan worden toÊgesaan op incidentele basis bij een individuele
noodzaak, slechts nadat dit met een stedebouwkundigplan onderbouwd wordt. Bo',¡endien is
het strijdig rnet het Plan van Ferlage, dat in I à 2 bouwlagen het çentrum destijds
viil¡aliseerdc.

Alternatief:
lVfet betrekking tot het cer¡trurrr lijkt het ons beter om het gebíed ü¡sssn het Van der
nVijckplein eu de C.F.Zeilerboulevard tot aån de voormalige "Spin" te onfwikkelen als
boulevard en dit te zien als het cestrum rran het dorp. Ðe "boardwalk" tussen de hcofdafgang
richting "Vílla de Horizon" zal hier daa een prominente rol in spelen. Deze "boardwalk" is
eventueel uit te breiden met een uitkijkplatforn, zoals pagina23 vande ontwikkelingsvisie
dcze toont. Gaarnc vennrijzen wij bovendien naar de destijds door de Stichting Bergen aar.ile,e
opgestelde visie (anuari lW7).



2. De dubbeldela fietsparkeergarnge bij de hoofdafgang

Ben¡vagr:
Op pagina 24 vande genoernde ontwikkelingsvisie wordt gesproken ovsr " een stapeling v*n

¿*l"i voor * een fieiscn$talling * op een plek aan de noordzijde van de afgang -*Hçt Rode

Plein"-.
..Teneinde de çentrale strandafgang Het Rodc Plcin als het verlengde van de Zeeweg te

kunnen blijven zierf', spreekt de genoemde ontwikkelingsvisie zich hier dus tegen, Twee

dekken veihoudcn zich niet met de beoogde wije doorkijk'

Altern¿tief:
Het lijkt de stichting Bergen aanZeebeter om op de huidige lokaties de

fïetsparkeerfaciliteiien (ook visueel) te vsrbeteren en de door hst burcau Rempt van de Donk

genoemde plek (tegenover Hotel Meier, weggowerkt in het duin) te overwegen.

3. Cultuurímputs middels een kunstloknal Prrnassiapark

F,erwaar:
.. De cultuurimpuls middels een kunstlokaal" aãfide westelijke zijde.van het Parnassiapark

acht de Stichting Bergen aønaçe strijdig met de door ons nagestreefcle restauratiegedachte

van het parnassi=aputlirn de huidige belangen van de expositieruimte van de Bergense School,

kasteel "Kran€nburgi'.

Alternatief:
Wellicht is het zinnigÊr om het Parnassiapark slechts te bestemmen voer dç "natuurimpuls" en

de aktiviteiten inheflVN.gebouwtje aktief te ondersteunen. De "cultuurimpuls" kan zijn plek

ook vinden in het Vredeskerkje.

Overig commcRtnnr:

De ontwikkelingsvisie doel een aantal zuggesties op het gebied van parkeerfaciliteiteru

fistsrûutçs, hat uiterlijk van panden cn erfafscheidingen'

De stichting vindt deie voorstellen niet realistisch omdat het grondlpanden betreft in

eigendom iun ,*n ander bevoegd gezagdan de gsmeeflte of een particuliere eigenaar en deels

oñdut vigerend beleid, zoals de Natuurbeschermingswet, zß'nexploitatie verbied.

Met betrekking tot het parkeron merkerr wü op dat de nog beschikbare ruimte optimaler kan

worden aangeãend doór rniddel van toepassing van zogenaarnde halfverharding'

Het aanleggen van duintjes op het van der Wijckptein ten nadele von de parkeercapaciteit

¿ldaar $r;;h nier met db gedachte van de Stichting Bergen aanZee óat deze ruimte,

indachtig onze centrumgeã'achte, bestemd rnoet blijven voor kort-p¿rkeren (mogeldk verdiept

aangetefd) en eventueeivoetgangersgebied voor het houden van een markt.

Tot ons genoÊgçn hebbcn wij kunnen vaststellen dat in de ontwikkelingsvisio nuttig gebruik is

gemaakt-van o*e visic omtr€ût verkeer cn bereikbaarheid, verwoord in de rapportage
;Betg*n 

aan Zeebereikbaar voor iedereen" (september 1998)

Stichting Bergen aanZee, oktober 2000."



1

Gemeentelijke discursieavond, d.d. 12 oktober 2000.

Tijdens deze avond deelde het onderzoeksbureau mede duidelijk te hebben begrepen dat
bebouwing van het Parnassia'park als niet gewenst werd geacht.

Ond¿nks de toezegging om de overige bedenkingen in de definitieve visie op Bergen aan Zee
o'mes te nernËn", meenden wij alsnog schriftelijk te moet&n reag€rert. Ondersta¿nde tckst is
onlangs verzonden a¿n dç wethouder A.lV.M. Oooijevaar, de fractieleden van de
gemeenteraad en de behandelende ambtenaren.

"Hierme€ willen wij nog graeg terug komen op bovengenoemde avond. Een a¿ntal van de
besproken ondenverpen blijven nog controvcrsieel" Ilieronder noem€n wij de belangrijkste:

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over hoe en de plaars waar de verlevendiging van
het centrum van Bergen aanãee geconcentreerd zal worden. De door de
landschapsarchitect voorgestelde verlevendiging van de kop van de Zæweg stuit op
een aantal praktische bezwaren. Alle gebouwen en ruimtes zijn in handen van
particulieren en plannen hiervoor maken lijkt niet erg realistisch. Bovendien staan er
nog grote vraagtekens bij de wenselijkheid om juist dezo plaats aan te wijzen als het
kloppend hart van Bergen aan Zee. Het is immers de belangrijkste aånvoerroute voor
auto's. Autoverkeer is moeilijk te rijmen mct de beoogde verlevendiging. Veel
natuurlijker en voor de hand liggender lijkt het om de verlevendiging van het centrum
van Bergen aan Zeç zich op en rondom het van der Wijckplein tot aan voorheen " De
Spin" te laten afspelen zoals e€rder voorgesteld door de Sticlrting Bergen aan ZEe. Een
duin midden op het plein ligt niçt voor de hand, een grûene voet voor de Alexanderflat
lijkt ons wçl een mogelijkheid. De eerder voorgesteldc culturele en milicuaktiviteiten
in het Pamassiapark zouden ook een plaats aan het van der Wijcþlein kunnen knjgen.
De verlevsndiging moet er niet uitzien als çen winkelwand mrr,ar een gebied waarin
aktiviteiten geconcentreerd zijn als lcralen a¡m eçn ketting, in sdl met de rest van
Bergen aafiZ-ee. Het lijkt ons nodig om beidc opties verder uit te werken en de voor en
nadelen te benoemen en afte weg€ri.

7 Ook omstreden bleefde voorgestelde fistsenstalling aan het "rode plein'. Þe eerder
ge'poneerde stelling om de zoçreep niet verder te bebouwen is in tegenspraak met de
bouw van oen uit twee lagen bestaande fietsenstalling. De geprojecteerde stalling staat
op een plaats die nu als uitzichtpunt en verlaadplaats gebruikt wordt voor de

bevoorraading van het strand. Komende vanaf dc T,eewegwordt hst uitzicht op zee
belsmmerd. De stalling zal volwaaien met zand en afval, de exploitatie zal niet
kostendekkend kunnen zijn. De door R. van der Ðonk en de Stichting voorgestelde
plaats tegenover hotel Meijer lijkt een ideale plaats, aan het cinde van het fietspad,
ingebouwd in het duin. Bovendien ligt de stalling zo tussen twee strandafgangen en
"bediçnt" beide. De combinatie met e€n andere aktiviteit lijkt voor de hand liggend, zo
kan een stalling kostçndekkend worden gemaakt. Ook dit onderwerp waagl verdere
uitwerking en afweging.

Eçn boardwalk voor de verbindirig van het "rode plein" en de boulevard lijkt ons
zinniger dan een uitzichtplateau op een plaats waar toch al een goed uitzicht is.

J



4. Het Amoco-terrein als parkeerplaats lijkt een optie met veel nadelen. De mogelijkheid

lijkt bovendien nict realistisch. De ligging als parkeerplaats in een uithoelc van Bergen

*nZ"*trekf extra verkeer wat niet wenselijk is in het toch al dichtslibbcnde dorp.

5. Þe vçrkeersafwikkeling en de snelheidsremmørde middelen zullen vcrder uitgewerl:t

moeten worden om tot eerr samenhangend beetd te komen. Dit geldt ook voor de

parkeerproblematiek en het aanbieden van v€rvoersaltematieven voor de auto.

Over de mee$te andere punten leek weinig controverse te besta¿n. De rotonde bij de

Elzenla¿n, dc snelheid terugbrengen tot lb kilometer per uur, verbeteren van dç fietsroutes en

een fietspad naar Egmond nZuvielen in goede_aarde, De avond leek een wat wijblijvend

karaker ie hebberL-het is niet erg duidelijk geworden wat de invloed van de bewoners is en

hoe de procedure nu verder gaaf.

Wij zün van mening dat veei onderwerpen verdere uitwerking behoeven alvorflrs een

*ui**og€n uesñit genomen kan worden. lvij worden gaarne op de hoogfe gehouden en

we zien eerivolgende bijeenkomst voor de bewoners van Bergen aanZçp fJ:a;ai$ tegemoet,

*"*Ur.i w¡ eenîitgebriidere aankondiging voorstaan zodatmeer inwoners mee kunnen

denken.

Stichting Bergen aanZee, december 200Û''

Res[ ons nog de donateurs van aþlopen jaar te bedanket voor hun bijdragen en onder

vermelding oan ons bankrekening nrmmer 84.90.37.042 VSB Bergen NH t.n.v. onze stichting

noJ¡æn oi¡ *.n ieder, die de Stichting Bergen aanZee een warm hart toedraagf een bijdrage

te doen.

Vsor de komende feestdagen alvast de beste wensen'

Het bestuur van de Stichting Bergen aanZea



DIE rDu]th$lDoolRls
Bullain va¡r de Stichting Bergcn aanZr,e'
Secreteriaât Jac¡ü l(alffçæg 12, lE65 AR Bergen aan'/rr. No. 3l docember 20AO.

Geachte lezeÍ,

\ileet u det er ne l0juni 2001
- gecn bussen moer rijden van Bet3etr natr Bclgen ¡en zec* cn Schoorl?

- de bus naar Alkmeer nog maar twce kccr per uurz¡l rijden v¡nuitBelgen?
- veel bushaltes in Bergen velvallen?
- de provincie dit in januari gaet besluiten omdrt er goen gdd genoeg is.

Zoals de meeste mensen denkt u waarschijnlijk dat zoiets in het rijke Nederland anno 2000
niet wa¡r kan zijn. Maar er zijn al glossy folders waarin dit plan mst een paar doe\ies voor hst
bloeden (zoals de promotie van de Ovtatd) is uitgewerkt.

Een fusie (door diezelftle provincie goedgekeurd) van drie gemeenten, landelijke plannen om
het autoverkeer terug te dringer¡ een groeiend parkeerprobleem in de woonkerner¡ maar toch:
de bus gaat grotendeels verdwijnen!
*[n het guostigste geval staat er voor Bergen aïÃzee een z.g. Special gepland, voor de vele
badgastør in het hoogseizoen.
Er is weinig fantasie voor nodig wat dd gaat beeke,nen voor b.v. schoolkinderen, gezinnen

zonder of met "mas¡" eén autq de vele asielzoekers inBergen aân zse: niet meer even met de
bus op en neer voor boodschappeq e€n wandeling aan zee, ofwoonÅrertverkeer tussen de
woonkgrnen.

Een eenvoudige rekensom leert dat de OVtaxi in veel gevallen trvee tot drie keer zo duur is,
afgezien van de planning en wachttijd die je er voor uit moet trelfcen. (ruim oen uur van te
voren beller\ en gedurende een kwartier voor eri n¿ de opgegeven tüd klaar sta¿ri) .

Wat bçtekent dit nou in de praktijk:
Neem bijvoorbeeld een ritje Bergen aan zee - Alkma¿r.
Nu kost het je:
Met de bus 3 zones = fl 3,20 en25 minuten om van Bergen aan zee in Alkmaar te komen.
Straks kost hetje:
OVtaxi tot Bergen: 2 zones à fl 5,00 * bus Bergeh-Alkmaar à fl ¿40 = fl7,40.
Ovtani Bergen aaû zeo tot Alkmaar 3 zones - fl 10,00.
Da¿rnaast moet je dus altijd minima¿l vijf hn'artier vaû tsvor€ri de taxi telefonisch (22 çffi¡.
per ninuut) bestellen. Je kunt dan de turi verwachten orond" 

een uur later, dus moet je een
halfuur lang rnin of meer paraat zijn.
Thuis is dat nog tot daar aan toe, maår buiten bij een eindpunt van een bushalte een heel ander
verhaall
Kortom een retourtje Bøgen aan zee-Alkma¿r kost straks fl 15,00 en een hoop gedoe en
geregel. Waårbij er blijkbaar varuit wordt gegËåri d¡t iedereen inmiddels in het bezit van een
GSM is, want telefooncellen in de stad zijn soms verte zoeken.



Zoals veel, voor grote groepen kiezers impopulaire maatregelerU is de voorlichting naa¡ het
publiek rninimaal. Een advertentie in de Duinstreek berichtte over een voorlichtingsavond van
de provincie, waarin gesproken werd over vernieuwing van het Openbaar Vervoer en niet
werd vermeld dat het in feite ging over het sohrappen van een heleboel buslijnen. Ten gevoþ
daarvan wa.r¡ er een handjevol belangstellenden waarvoor de plannen uit de doeken werden
gedaan met de mededeling dat deze al in een finaal stadium waren, dat er verdergeen
inspraaksær-kogt en

Holland Noord, niet te tornen viel. Wel mochten we nog met goede adviezen komen. lvla¿r
dan wel snel want binnen en week moest het plan klaar zijn voor uiteindelijke presentatie...
Een van de gedeputeerden van Provinciale Staten daarentegen liet weten dat 'Je stem laten
horen" wel degelijk zin heeft, aangezien zij degenen zijn die in januari pas echt besluiten hoe
de plannen definitief zullen worden uitgevoerd.

Het is dus 5 voor 12 en nu kunnen de vers gekozen vertegenwoordigers van de nieuwe
gemeente meteen laten zien wat zij waard zijn, wat zij bedoelen met een leefta¡e gemeente.

Betekent dit niet ook een betaalbaar Openbaar Vervoer dat op vaste tijden beschikbaar is en
de goede bereikba¿rheid van de verschillende woonkernen binnen de BES-gemeente
garandeert?

Het wordt hoog tijd dat de politiek ervan doordrongen raakt dat niet alle publieke
voorzieningen op rentabiliteit moeten worden beoordeeld, maa¡ dat Openbaar Vervoer een
belangrijke sociale fu r¡ktie verv¡¡lt.
Het begint erop te lijken dat een behoorlijk Openbaar Vervoersnet, in ontwikkelingslanden
een basisvoorziening, hier in het rijke v¡esten tot een luxe wordt, letterlijk of figuurlijk niet
meer bereikbaår voor iedereen en dus niet meer openbaar!

U kunt uw bezwaarschrift zenden naar:

Provincie Noord Holland,
Af<leling nrimte, wonen en bereikbaarheid, t.a.v.
De heer C. P. de Vries
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Voor het overige wijzen wij u er gaarne op dat op 7 december 2000 in de Alkmaarse Poorç
Omval 72 te Alkmaar een openbare vergadering over dit onderwerp wordt gehouden door de
Provincie Noord-Holland.

Wij wagen u als inwoner van Bergen aanZæ uw stem te laten horen en te reageren op dit
onzalige plan, middels een persoonlijk schrijven of anderszins naar de Provincie of de
gemeente.

De Stichting Bergen aanZee stelt u graagin de gelegenheid om uw protest middels een
handtekeningenactie te ondersteunen. De vergaarde handtekeningen zullen worden
aangeboden aan de provincie.

Stichting Bergen aan Zee

IK PROTESTEER TEGEN OPIIEFFING VA}I DE BUSLIJN BERGEN- BERGEN AAI.I
ZEE EN PLEIT VOOR BETAALBAAR OPENBAAR \¿ERVOER OP VASTE TIJDEN.

Handtekening



DE DUIÐ$DOO]RìN
Butlctin væ de Stichting Bërgcn aan?æ.
Secretariaet Jacob l&lffweg l¿ 1865 AR Bergen aanZæ' no.32 juli 2001

Geachte leze4

U heeft geruime tijd niets vaû ons Y€rnomen.

Dat wil echter niet zeggen dat wü stilgezeton hebben! Deze stilte was het gøvolg

van de gemeentelijke fi¡sie.

Gebiedsvisie

Op 17 mei jongstleden hebben wij op uitnodiging van d€ Milieu Federatie Noord-
Holland een bijeenkomst bijgewoond in het Animo gebouw in Alkmaar.
Stichtingen en verenigingen van de oude geÍre€nten Berger¡ Egmond en Schoorl
1ryaren hiervoor uitgenodigd teneinde vast te stellen of çr overeenkomsten $¡âren

in de te behalen doelen sn doelstellingen en of er een mogelijkheid tst
samenwerking is.

Met betrekking tot dit laatste ajnwij overeengekomen dat vier doelnem€f,$,

gekozen uít voornoemde organisatieg het idee v¿m een gcbiedsvisie uitwerken.
Vervolgens kunnen alle organisaties aangeveo of ze willen participeren in de

totstandkoming van de visie.

Wijkgerieht werken

Verder vond op 3 juli jongstleden in dc Blinkerd in Sohoorl op initiatief van de

gemeentÊ Be¡gen een bijeenkomst plaats. Onder voorzitterschap van wethouder
Kees Zwakman w€rd duidelijk gemaakt dat de g€meente de cor¡tacùen met
dorpsraden of andere locale vertegenwoordigingen wil opstarten of herstellen. Na
de fusie is namelijk gebleken dat deaç coffacten ernstig te lijden hebben gehad

van de BES-samenvoegng.
Hst is de bedoeling de gemeente Bergen in 11 wijken op te delen @ergen aanZea
wordt wijk 4) en vanaf naja¿r 2001 het zogenaarnde "wijkgericht werken" op te
starten. Op de voorpagina van de Duinstreek van l1 juli werd deze materic
uitgebreid toegelicht.

Bestemmingsplannen

Voorts memoresrdc de wethoudcr de achterstand op het gebied van de

bestemmingsplannen. Hij onderschreefde lryens uit h* verleden vsn de Stichting
orn het nieuwe bestemmingsplan voor heel Bergen aanZæ te laten gelden.



Desgevraagd hebben wij toegezegd de reacties van de Stichting alsnog in te
dienen.

I$V-programms en Interreg

De evcntuetre subsidiegelden van de hogere overheid, het Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing, het zogenaamde lSV-prograflrmâ en de Europese
subsidie Interreg zijn nog steeds niet afgerond.

Het openbaar vrrvoer.

Is het niet beschamend dat eenbadplaats als Bergen aanZee vanaf eind augustns
tot dE Sote vaksntie tnZAAZ verstoken aa| zs¡n van eçn busverbinding? De
gÊmeente is er nog mee bezig. Wij zijn zeer bçnietrwdl

Onder vermelding vðn ons bankrekeningnummer 84.90.37.042 VSB Bergen NH
t.n.v. oflze stichting nodþn wij een icder" die de Stichting Bergen aanZee een
waün hart toedraagt een bijdrage te doen.

Rest ons nog u een fijne zomÊr te wens€n.

IIet bestuur van de Stichting Bergen aanZee.



{

IDIE DIJNDSDOOIRFS
Bulletin va¡r de Stichting Bcrgen an7¡n.
Secretariaat Jacob Kalffweg t2, 1865 AR Bergen aanZee. No. 33, december 2001

Geachte lezer,

Na het verschünen van de laatste Duindoorn heeft het bestuurvan de Stichting Bergen aanZee
een aantal bijeenkomsten gevolgd waar wij u van op de hoogte willen stellen.

De Bus.

Zoals bij velen reeds bekend is, is het een gelopen koers. Slechts een zomerbusdienst van 6
weken is overgebleven. Dit tot groot ongenoegen van bewoners en ondernemers van Bergen
aan Zee, als ook van onze toeristen en dagjesmensen.
Tijdens de commissievergadering Ruimtelijk Beleid van 6 november 2001 waar onder andere
het openbaar veryoer op de agenda stond, kwam alles nog eens op tafel.
De Stichting heeft een schriftelijke bijdrage geleverd aan de discussie. Conclusie: er is geen
geld. Punt uit. Op 27 november 2001, Raadsvergadering/hamerstuk. lVij hadden spreekrecht
aangewaagd om een laatste poglng te uiagen. Het mocht echter nia baten.
De provincie Noord-Holland organiseerde 19 november 2001 een discussieavond over het
openbaar vervoer in de Vest in Alkmaar. Zij wilde weten hoe het nieuwe lijnennet ervaren
wordt. Zij kreeg een klachtenregen, onder andere over het functioneren van de OV-ta,xi, over
zich heen. Gedeputeerde H. de Boer was niet onder de indruk en verwees naar de gemeente.

Voor de Stichting is het moeilijk te verteren dat een bijdrage van fl. 53.500,-- op jaarbasis,
voor de buslijn Bergen - Bergen aanZee, door de gemeente niet haalbaar wordi geacht. De
provincie legf de andere helft erbij! Het is schrijnend dat het onze gemeente wel goed uitkomt
om de zone van het betaald parkeren in Bergen aanZeeuit te breiden en de toeristenbelasting
te verhogen.
De vergelijking dat wij gelijkgesteld worden met een koloniaal wingewest dringt zich bij ons
op.

De buuftbus.

Een mogelijke noodoplossing. Op de informatieavond van 25 oktober 2001 in het witte kerkje
te Bergen N.H. waren slechts ongeveer l0 mensen aanwezig uit Bergen en Bergen aanZee.De
informatieavonden in schoorl en Egmond waren veel beter bezocht.



Dan was er op 6 november 2001 inElkshove een avond over de oprichting en op 27 november2001 was het zover' de leden van de Buurtbus Bergen gingen 
"kd;;;"i ã" Jruturen van devereniging en op 28 november 200r werd er getekãnd.L Á*rt 2002hopenzij te starten metongeveer 50 wijwillige chauffeurs. Misschien voldoende voor 2 busjes?

verder onderzoekt het vervoersbedrijf ssK BV uit Broek op tangódijk of buslijnen in onzegemeente voor hen rendabel zijn. De gemeente betaalt fl. 10.000,-- mee aan het onderzoek.

De kustvisie.

Meeuwenlekken.

Bij de derde en laatste bijeenkomst van de provincies Noord- en Zuid-Holland op l0 olçtober2001 in de Blinkerd in Schoorl hebben wij kennis genomen van de mogelijkheden van
Rijkswaterstaat op het gebied van dynamilch kust6eh eer. Zoals het er nu uitziet zal voor
Bergen aanzee geopteerd worden voor€en zeewaarts gerichte verdediging Joor middel van
suppletie' ook zijn eT zeer beperkende uitgangspunten ioor bebouwingîun'o-. kuststrook
genoemd.

Als voorbeeld moge Egmond aanzee dienen waar het de gemeente niet toegestaan werd om
de parkeergarage in de zeereep nabij het Lido te realiserenl

De tweede kamer heeft het laatste woord en nÍùar wij hebben vernomen gaat hun voorlopige
voorkeur uit naar landwaartse uitwerking, in tegenstelling tot de visie uu], ¿. provincie.

De Animobij eenkomsten (Milieufederatie).

Op 26 september 2001 in Alkmaar en op 7 november 2001 in Egmond aan de Hoefl Hier werd
9rytl andere afgesproken om een samenwerkingsverband aan te ga^an met behoud van de eigen
identiteit. De Stichting draaE bij in de overheadkosten plus de vo-or Bergen aanzeegeldende
projectkosten.
Het overlegplatform heeft tot doel om zelfstandig visies over gebiedsontwikkeling op te stellen
voor het gebied van de hele gemeente Bergen. Hierna worden deze visies aangeboden aan de
verantwoordelijke beleidsmakers. Gesteld kan worden dat dit efficiënter *"rÈ dan achtera{
dus nadat het beleid is vastgesteld, met bezwaarschriftprocedures te moeten werken.
Er wordt nog gezocht naar een passende naam voor dit overlegplatform. Heeft u nog
suggesties? Laat het onze secretaris weten.

Dorpsraad.

Deze is op 19 okfober 2001 in hotel Meijer onder grote publieke belangstelling, ook van ons,
opgericht. In het voortraject op 25 juli 2001 heeft de.Dorpsraad met OJsticfrting overleg
gevoerd. Afgesproken werd om daar v/¿ùar mogelijk eenduidignaar buiten te treäen.

De Stichting wil hierover het volgende opmerken naar aanleiding van dit punt, besproken
tijdens de vergadering van de Dorpsraad.
Een dennenbos (Corsicaanse den) van ca. 2,3 hectare is gekapt. Van verschillende kanten
wordt ons verweten dat wij hier niets aan gedaan hebben. Om dit voor eens en voor attijd te
ontzenuwen. er is geen inspraak mogelijk geweest en wij hebben nooit een uitnodiging van het
PWN gekregen voor de informatiebijeenkomst



Op 30 novsmber 2001 hebben wij een brief van het PWN ontvangen waarin aj nchhebben
verontschuldigd voor dit verzuim. Verder was de nachtzwalu* hi", niet aanwezig, doch een
paddensoort, die dezelftle geluiden ma¿kt.
Wanneer u over het hoe en waarom meer wilt weten kunt u dit op ons secretariaat nalezen.

Wijkgericht werken.

Op 6 september 2001 werden wij door de Vereniging Dorp$elangen Egmond Binnen
uitgenodigd voor een voorbespreking voor 13 rcpt.*u., z0ol.
op 13 september 2001 de tweede avond in de glinkerd over dit onderwerp. De eerste avond
lilas op 3 juli 2001, zie hierover de Duindoorn nr. 32 van juli 2001.
Wethouder Zwaþ'rrtanopende de discussieavond. Er waren twee sprekers uit Beverwijk en
Ronde Venen die uitleg gaven hoe het wijkgericht werken in hun gemeentes functioneert. Ook
loæsbelangen Egmond Binnen liet van zich horen n¿ùmens onder andere onze Stichting.
E-$e!e belangrijke punten: de leefbaarheid moet centra¿l staan en de burgerparticipatiJmoet
effectief zijn. De noodzaak van een convenant (samenwerkingsovereenkJrrì) werd naar voren
gebracht' Tenslotte werd er in groepjes gediscussieerd. Het rèsultaat van dezíavond ging naar
het College.
Enkele dagen geleden, op 13 december, werd de derde avond over dit therna gehouden in
Elkshove. Voor ons lag een concept discussie notitie wijkgericht werken opgJsteld door de
gemeente. Ook nu zat wethouder Zwakman de avond vooi. Het werd een ievendige discussie.
Enkele afspraken die er gemaalct werden;
- In het eerste kwartaal van 2002 worden er €en drie tal bijeenkomsten door de gemeente

georganiseerd. Er zijn 3 wijkteams bij de gemeente, da¿rom drie avonden.- Het wijkteaûr, aanspreekpunt van de gemeente, zal zichhier presenteren en aan de
bewoners van de betrefFende wijk hun werhrijze uitleggen.
Plannen die op dit moment voor de wijk worden g"rnuukt worden besproken, oude
lij sten worden doorgenomen.

- Over de structuurvisie van Bergen aanZeegaat helderheid verschaft worden, ook
wordt gekeken naar de ptanning hiervan.

- Er worden twee pilot (proef) projecten gestart. De eerste voor wijk 2 (Egmond Binnen)
en de tweede voor wijk 2 (een deel van Bergen NH).- Een werkgroep gaat proberen een eenvoudig convenant (samenwerkingsovereenkomst)
op te stellen, waar de diverse partijen zich in kunnen vinden.

Zeehuis.

Op zondag, I I november 2001 vierde het Zeehuis zrjn a0 jang bestaan. Enige bestuursleden
van de Stichting rryaren aanwezigmet een bloemetje.'Tijdens de genoeglijke ochtend kwamen
diverse sprekers aan het woord die vooral kond deden van het verleden. In dit verleden hebben
de vrijwilligers van het Zeehuis een zeer actieve rol gespeeld voor het behoud van dit
karalcteristieke gebouw.

Open dag Parnasssiapark

Afgelopen zomer werd een open dag in het Parnassiapark bezocht. De aanbouw van het IVN-
gebouwtje werd onder grote belangstelling geopend voor het publiek. Het is een a¿nwinst om
dit leerzame gebouwtje, dat ook toegankelijk is voor de in zijn bewegingen beperkre mens, in
Bergen aan Zee te hebben. Een aanrader voor iedereen.



De openingstijden zijn op zondagvan 12,00 tot 16.00 uur

Elkshove

Wij zijn op 28 november 2001 aanwezig goreest op Elkshove, waar op uitnodiging van Groen
Links onze dorpsgenoot en architect Maarten Min een presentatie hield over de mogelijkheden
van het pand "Elkshove". De boodschap die hij de gemeente Bergen hierbij gafwas onder
andere "slopen is net zo ingewikkeld als bouwen", "laten zien dat je duurzaam bezig bent".
Verbouwen en uitbreiden van de huidige locatie kan 10 miljoen gulden goedkoper, dan de 30
miljoen die genoemd worden in een rapport waar voor nieuwbouw gepleit wordt. Er waren
nog veel meer ideeën. Een hele interessante avond.

Rest ons nog om u genoeglijke feestdagen toe te \¡rensen en een voorspoedig nieuw jaar.

Wilt u ons werk financieel steunen? Graag zien wij uw zeer gewaardeerde bijdrage
tegemoet op onze bankrekening 84.90.37.042 VSB Bergen t.n,v. onze Stichting.



Dtr JD{JNNDOORb$
Bullain van de Stichting Bcrgen øn?*p'
Secreta¡iaat Jacob Kalftweg 12, 1865 AR Bergen aanZ**^ No. 34, oktober 2002

Geachte lezer,

Na de laatste Duindoorn, decernber 2001, is het een tijdje stil geweest. Dit houdt niet in dat er geen

;aÑ;tú war€,lr die ónze belangstelling diçnden fc hebben. Hieronder e€n opsomming van de

leUeurtenissen, bijeenkomsten €n vergaderingen w¿¡arvan wij u op de hoogæ willen stellen.

De bus

Zaterdag,ZT apnl,werden ondergrote belangstellingtwee b¡urtbussen gep_r_esfftryrd. De Stichtfu€

** *î""ig meteen bloeme$e. TVoensdag, I mei, rilaÍen de eerste ritten. Hetblijkt een enorrn

succes le zijn,vooral de rit Bergen - Bergen aanZae.

Hst is waar! De Conne:orion-bus gaat in december weer rijden tussen Bergen en Bergen aq¡ ZeÊ, op

doordewcolae dagen van 09.00 tot 18.00 uur. De laantenberichteir daaroverkloppen'

De Stichting vond het vreemd dat destijds bij haår vele acties tegen de dreìge,lrde stop op het

busverkeerãr geen speld tussen te krijgen was. Financieel was er geen enkele ruimæ om deze

onrendabelo lijn met behulp van rijks- en/of gemeentesubsidies in stand te houden.

En nu zou het opems wel kr¡nnen? De bus zal niet gaan rijden op tijden_dat er schoolkindere,n en

werkende,n te vervoeren zijn en niet in de weekeindei¡ voor recreant€ß. Over re,ndabiliteit gesproken!

Daar komt nog bij dat het bewonersaantal gaat verminderen want 'de D€men' zal eind november zijn

deuren lnoûtÊn sluiten voor asielzockers.

De Stichting heeft wsthoudsr Zomers van de g€mesrte en de heer Klinlhamer van de a.ftleling verkeer

eü vervoer van de provincie gebeld voor inlichtingein.

WethouderZomers zei niet blij te zijn met deze invulling, de heer Klinkhamer legde uit dat de

Provincie busmaatschappij€n heeft uitgenodigd om ofcrte te doen en dat daarb{ Connøorion met de

besto aanbieding lflüam, met enige extra's waaronder het weer opnemen van de busverbinding Bergen

- Bergen aanZæ.

Wij vinden het eon goods zaåk dat de bus rve€r gaat rijden. De buurtbus heeft frntastisctt goed werk

vefüoht, echter maar acht person€n per keer mesnemen en rijdt eens per anderhalf uul Ook vertrekt de

eerste buurtbus om 08.52 vanuit Berge,n aanZæcn de laaææ vanuit Bergor richting Bergør aanZæ
om 16.10 uur. Zondags rijdt de buurtbus niet.

De 'echte' bus terug krijgen is dus beter, mits deze woegergaat rijden en ook in de weekeinden.



Wethouder zomers ma¡kt zich sterk om de buurtbus te behouden en twens de 'echte' bus te laten

rijden en zalrrr&de bstreffendo insta¡rties spreken'

De kuswisie

Op 7 februari waren wij aanwezigìn-schweningon in het K¡lrharls' Hier werd een Kustco¡ferEntie

S.it orã; onder de *do 'Ni.u*l.6dtttandt Peil', georganisgerd door de Vereniging voor

överheidsmanagement. Staatssecretaris M. de Vriei opendedeze confere'lrtie' Zij kiest voor

h*dh""r"g oaol, ttulAige 
;afslaglijnør'in de kustplaatse,n.l:Iaar keuze bstok€nt concreet dat-;db*k.î 

voor de kusþhatsen-rnoeten wordsn geleg{,_9m de eerste golven o,p te vangen.

v;;lg*, vond op ü j-ffã (rtot)manifestatie iisiãHoilandse Kust 2050 plaats op het Foræiland

tei¡*ri¿.n, waafbrj ooí( wi¡ aanwezig waren. Het projlt-V-isieltrollandse Kust is eçn

;;ñ;r6"grpr¡ect uao ãe provinJies N-oord en Zoi¿ Holland. Deze prwincieshebben intensief

met elkaa*u*n gr*åtkr Deå verbondentreid kwa¡n op 15 luni-tot uitdnrkking. Gede-puteerde Ada

wii¿4.*rp (van ñooi¿ Holland) e,n gede,puteerde Leenian der sar (van zuid Holland) opeirdeir deze

,"i¿¿.g}fi*aoolgdo" versc,hiuenle *,rrkrhopr ea er was een speciaal voor deze dag opgezette

expositie. Een leerzame dag.

De Animobijeenkomsten (Milieufederatie)

Er is inmiddels een naam bedacht eir wel 'Groe,n Flatform', Ongeveer 20 organisaties dn hierbij

-d;i"t n, **to"¿* ¿r Sticnti"g Et njninmiddels diverse vergaderingen geweest. Regelmatig

fr*ft u van het 
oGro€,n Platform' via de media. Zie hiervoor ook Duindoorn nummer 33.

rWijkgericht werken

Op Z3januari was er cen kleine (eerste) vergadenng. De-gemeontq Dorpsraad eu cle Stichting k¡vamen

bijee' op ons *rr.tu¡*îJi.r. Èt ¿¡á divãrse ponten doorgesproken en ook de structuurvisie kwam

ter sprake,

õp fî frU* ari zijnwe op uinrodiging yan w¡kvergnig-rng A1øtdoæ in de Oorsprong te Schoorl

gelveest om over 6n *oi.o*t tJtpi"t .n. Tôt op hedetris {1 *g niet rond. Het twTcte worleg met

ã" Sgrnænt", Dorpsraad en de Stichting *as oastgesteld og 
.1S^ 

sepæmber' Wegens gebrek aån punten

øú m nietdoori Bergen ryzæ staat nog op €en laag pitje?

fuei topto er in Egmond en Bergen twee piloþrojecten'

Op 12 maart waren wij op de gãmeenæwerf te Bãrgen voor ee¡ kennismakingsbijovnkomst met dc

*¡raã.*r Daar kregå nirr¿Jno¿ræ uitleg hoe hJt ø¡tgericht werken functioneert en wie de leiding

lreeft. Goad om te lveten.

Concept Structuurvisie Bergen aan 7*n

Op dinsdag I oktober waren wij aanwczig in de Btinkerd te Schoorl, alwaar Jeroon Bgsch van

ùä*rouoi* Bosch r* oupt r*t"tiu gãf u* de bovengenoemde visie aan de raadsleden, die in de

Adviescomrnissie Ruimte$k Belçid nttinghebbon'

Wethouder Zomers *i""rnoop dat er een 
ospiu'-avond voor detewoners van Bergeir aanãæ wordt

eeorsaniseerd, waa¡¡¿ alle inbre,ng weer terugkomt (begin november) bij bovengenoemde

ämñrissieledeA dre er clan eeir disoussie over z'llør voeren.

i"*ia¿ãr, rnube,r wij in de Duinstreek van 9 oktober gelezer¡ dat de 'Spin'-avond op 15 oktober bd

H"trf n¿"¡., grhood.oîordt, *n*g 19.30 uur. Hei zou prettig zijn wumeer de Gsme€Íte deze

ùerichæn iets-eerder en ¿¡ân ¿á Uewonøs zelf zou laten weten, zoals toegezegd tijdens de la¿tste

'Spin'-avond!
VJ*"rg*, wordt het ter visíe gelegd. U kuú clan reagerenbinnen de gesteldetermijn. Deze termijn is

wa¿rscîilntijk 4 weken. Ook hlnt ispreetrrecht (5 minr¡ten) aanvragm voor elke commissie

vergadering.
Daãma tomt tret in de Gemeenteraad ter goedkeuring'



Bezn'aarschrift \Míndmolenpnrk

De Stichting heeft in september een beavaarschrift ingediend nary aanleiding van fet voomemen om

voor ¿e kusî van Eg*oid een proefwindmolenpark te realiseren. De Sticht4g vin{t onder andere het

uuotu"æo van de hõrizon schadelijk voor hst kãrakter van Bergen aart Zee. Bovendien is in

Denemarken al voldoende ervarinb opgebouwd voor wat betreft windenergle cn in Nederland is reeds

voldoende ervaring mst bouwwerken in het water.

Vervelend is dat 'ãe proefopstelling' ook dient om de effecûsri te onderzoeken die met het landschap te

maken hebben. Met andere woorden" onznbezwarenen de behandeling hiervan worde,n ook tæ het

proefproj eot gerekend !

Rondurt bez-orgdzijn wij over de gevolgen van dit proefuindmolenpark sn het voorgenom€n

zandbankierenl Twee projecten tegelijkìntnemen onderzoekers verband te leggen tussen oorzaak en

gevolgen.

Ook de 
.Milieuofuenrapportiage inrichting demonstratieprojeçt Near Shore Windpark' is in æ zien

op ons secretariaat, evenali boefies van v99r- en tegenstanders. Gaarne in de rniddagen na

tébfonisclre afspraak. Het nummer is 072-5812734.

StÍchting Duinbohoud

ep nterdæ28 september vrerde bovenge,noemde Stichting brrrt Zllangbestaan, of 9os strand, bij

p¿ iU*" n-*rd, Ook wij warør aanweãg. Een geslaagde en stralende dag, zoals u in het BEs-contact

hebt lou¡ren lezen.

Wii zijn blij dat de gerneente van plan is de rotonde aan de Elzentaarr eindelijk te rÊaliseren. De kosten

zijn ongeveer 400.000 euro.

ne conce,pt structuurvisie Bergelr aanZee is inte zien op ons secretariaat, Gaârne in de middagen na

telefonisChe afspraak, Hst nummer is 072'5812734.

Witt u ons ¡verk financieel steunen? Graag zien wij uyv zeer gewaardeerde bijdrage tegemoet op

onze bankrekening 84.90.37.042 VSB Bergen t.n.v. onze stichting.
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]DIE DU[}üDOO]Rb$

Secreta¡iaat Jacob Kalffnæg t2, 1865 AR Bergcn aan7.æ'. Duindoorn no. 35 Novembgr2gg2.

Een belangrijke Duindoom met daarin:-

-De stuctuurvisie ligt nu ter visie, u kunt tot 20 november reageren;
-Reactie van de Stichting op d€ shuch¡urvisie;
-Waar staat de sti&ting ook al weer vooç
-De dorpsaad e¡r de stichting;
-Bijlage: uw roageer formulier.

De concept structuurvisie, reacties voor 20 november

Tot en met 20 november kunt u uw mening geverr bä de genreenæ over de concept stn¡ctuurvisie.

Vier jaar geledeir heeft ds stichting een voorstel voor de verkeøqproblematiek gedðan. Een groot aantal
elementen ( onder andere roùonde Elzeirlaaq 30 km in heel Bergen aanTæ,verkeerscirculåtie) vinden we
in dc conccpt strr¡ctt¡rrvisie terug, in opdracht van de gÊmc€Nrte door het br¡¡eau Veeneirbosch e,n Bosch in
2000 gepresent€€rd. Wü haddeu lritiek op esn aantal voor$ellen in dc eenste concept süuctui¡rvisie. O.a.
de voorgesüelde fiøsenstalling op het Rode plefur, de on¡uikkeling van het Pa¡nassiapark en het
bestem¡nen van het Amocotsrrein als parkeerplaats vonden wij ongewe,nst. Bovengcnoemde voorstellen
vinde¡ we nief meer terug'in de recente versie(oktober j.l.) van de sFuctuurvisie. Echær deze visie bevat
naast een aantal suggesties war w[i van harte. mee insternme,n ook nog een aantal in onze ogen
controven¡iële voorstellen De gemeeirte heeft een voorstel bijgevoegd voor nieuwbouw aan het Jacob
lfultrplein m€t daariû een nisuwe kiosh een bcwaakæ fietsenstalling en ruimte voor dstailhmdel. Onze
laitíek en onze zieirswijze hebben wij sanrengevat in dc hierbiigamde reaotie concept sr¡¡ktur¡wisie 2002.
Ook bijgevoegd een reactieformulier $¡¿arop samengevat onze zienswlize we€rgegeven is met de
mogelijkhid om u,r ¡ mening middels dit fomrulier kenbaar te maken, u krmt nanrurti¡t eigor punten
daarop vermelden. Dit kunt u als uw reactie op de stnrctuurvisie aan de gmeente sa¡ænôf u hrntiet bl¡
de stichting aþven. Wij verzorgsn dan do presentatie aan & gcrrceNrte. Wä vragen u zoveel mogelijk æ
re¿gerq¡L tI 1""! uiteraard ook uw ergen formulcring gebruíkcn. Er is haast bü geboden omdd w nog tot
20 november de mogelijLùeid bä de gerneeirûe is om te reageren. Ook als u niet middels- het
reactieformulier bü de gøneente wilt reage,re,n stellcn wij trw mening op prijs, geeft u dan aan dat uw
reactie alleen voor de stichting bedoeld is. Dit lijkt tevens voorlopig de laatste mogelijf,ùoid om ur stem
te laten horen aangaande de grootsc;halige ontwikkclingen in Bergen a¡n Zæ omdat de uitgewerkæ
sFr¡cü¡r¡rvisie het kader wordt waaraan alle toekomstige ontwikkelingen gÊtoeßt zullen worden. Op hct
secretariaatsadres liggen de structuurvisie en het plan voor nieuwbouw aan hct Jacob Kalslcin ær
inzage.



Reactie en visie van de stichting op de concept

struktuurvisie 2002

Algemeen.

Wij vinden dat een aantal suggesties te summier en te weinig uitgewerkt -3j1 om er gefundeerd

commentaar op te geven. Bijvoùbeeld de voorgestelde verfraaüng9n aan particulier bezit, \traar en welke

verkeersremmende maafegelen, tryaar ert hoe precies pækerar en \iaar, hoe en hoeveel

fietsenstalcapaciteit. W[j vinden dat er soms op €en tamelijk willekeurige wlize met ryactie¡ op de vorige

.on .pt*t o.to* is omgägaan. Op verscheidene kritische en opbouwende suggesties die gedaan zijn wordt

nirf gãtrug.erd, Wij si.rñroen eivan harte mee in dat de voorgestelde fietsenstalling op het rode plein,

¡-oiotutËio As partccrplaats en cnltuurwannlo voor Parnassia park gccn deçl meer uimake¡r van de

concspt structuurvisie. Hieronder hebben wij puntsgewijs onze reacties op de sfuctuurvisie geformuleerd.

1. Parkeren

l.l Indeconceptstruktuurvisiewordtvoorgesteld l50,parkeerplaatseninhetcentnrmvanBergenaanT-æ
op i" og.r.o. Dit zün de plaatsen waar-de parkeerbehoefte j¡rist het grootst is. Het gsat om de kop van

dè Zæweg, het V;n der Wijcþlein en de Zeilerboulcvard. Op {e lleeweg worden parkeerplaatsen

geofferd ñ r.n middenberm aan te leggen. Op het Van der W{c\Rlein slå?t ee.n duin gepland en op

ãe Zeilerboulevard verdwijnt het parkèren aan de westzijde om het uitzicht niet te belemmeren en

meer ruimte voor fietsers te creeien. Wij vinden het parkeerplaatsoffer op de Zeeweg te groot ur

verhouding tot het beoogde doel. Dat geldt ook voor het Van der Wijcþlein. De daar geofferde

parkeemriäte voor een gro€nere aanblik vag het plein wordt v,olgen¡ het voorstel verderop in he! dorp

lico-peosee"d ten kostã van becldbepalende groøretermeir. Met de kor{parkeeroptie op hetplein is

ã. ouuL plaats in Bergen aan Zee, dat moet blijven. Een groenere aanblik kan ook vertregen worden

door een strook onð"t aar de Alexandçrflat met helm te beplanten en de scheiding m9t he!

farkeerterrein van Neptunes te beplanten. Met het omdraaien van de rijrichting op de Boulevard

zullen fietsers minder lãst hebben van auto's en het argument van uitzichtverstoring door geparkeorde

auto's tijkt vergezocht.
1.2 Wlj *u!.n ooã Uet nut van meø betaald parkeren af, en zijn daartegeir. Alleeir begroting doeleinden

vinden wij een onvoldoende argument
1.3. lvij vindän de suggestie o* dr bestaande dwarsparkeerplaatsen van de Julianalaan en Verspyclsveg

grõrnet æ makerr goed waarbrj het de vraag is of gpg betonsteentjes op die plaatsen in Bøgen aan

Zee echt gro"., guão worden. Coaag eerst een proef. Ooor op een paar plaatsen duintjes dwars op de

weg aan Ie bggen zat een veel groenere indruk onfstaan. Deze kunnen gecombineerd worden met

verkeersremmende maatregelen.
1.4. De stichting verwerpt nadãrh'kelijk het opoffererr van bestaande groene bermen voor parkeren, zeker

als daar UeãtOUepaténde begroeiing voor moet worden opgeofferd zoals in de Julianalaan en vooral in

de Elzenlaan. Zo wordt hel aanzien van een natuurlijk begroeide weg veranderd in een kale rechte

racebaan en ontstaat in feite een langgereh parkeerplein dat qua schaal $solgut níet pæsend is in

Bergen aan Zæ. Voor bewoners veriilwijnt een hql snrk grivacy. _naarþrj is de winst in het aantal

parñeerplaatsen klein. Zeker als je ook nog bedenkt dat deze parkeerplaatsen maar een heel klein

àantal dug* per j4ar gebruikt zutlen worden is de aangebrachte schade in verhouding veel te groot

Het creêren van iarkeãrplaatsen is niet nodig als de parteer capaciteit in het cenhum gehandhaafcl

blijft.
1.5. Geen open betonsteentjes in de westberm van de Elzcnlaan. Deze berm herstelt zich voldoende van

het parkeren zonder deãe betonsteentjes. Van de voorgestelde opsn betonsteentjes is het mar zeer de
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lraag of die in Bergen aan Zee een groene aanblik gaan geven. Waar ze toegepast njn
þarkeerplaatseinde Verqpeyckweg) is dit niet het geval en geven ze een rommelige 'betonnerige'

aanblik.
1.6. Voor plekken zoals aan het Transvaal en de Parkweg vragen wij ons af hoe het parkeren in de

bermen hier gedacht is, wij zijn voor handhaven van de bestaande situatie, alleen enkele lcrelpunten
zullen opgeloit en verfraaid moet€n worden.

L.7 . De parkèergarage onder de voorgestelde bebouwing vaû 'Het gat van de Van Hasseltweg' levert geen

extra parkeerplaatsen op. Integendeel, de gebruikers van het voorgestelde gebouw zullen het
merendeel zelf nodig hebben.

1.8. Een parkeerplaats onder het Engelse veld is niet realistisch, zowel juridisch als financieel.

1.9. Bij de verkesr- en parkeerproblematiek dient men zich te realiseren dat slechts minder dan 20 dagen

per jaar de totale parkeer/verkeercapaciteit van Bergen aø Zee benut zal worden. De aan- en

afüoerroutÊ door Bergen heeft een beperkte capaciteit. Meer parkeerplaatsen in Bergen aan Zee

zullen op deze enkele dagen per jaar voor mee¡ verkeerchaos zorgen en Bergen aan Zen vær
nooddiensten en de bus onbereikbaar maken. Wd zijn dan ook voorstander van stimuleren van fiets
en OV, vooral op tijden dat er veel verplaatsbehoefte is.

2. Autoverkeer

2.t . Eenmaximurnsnelheid van 30 kilometer per uur in Bergen aan zee wordt niet bereikt door alleen een

rotonde bij de Elzenlaan aan te brengen en een borde neer te zetten. Daarvoor zijn gelijktldige
additionele snelheidrcmmendc maatregelen nodig. Wij verwachten dat dit nodig is op de volgende

. ågiä'*rrrn de nieuwe rotonde en de Paulineweg;
o Elzenlaan: kortna de afdaling;
n Bü de noordetjke kruising met de Fazantenlaan (bijvoorbeeld esn plateau);

. Julianalaan: halverwege de lcruising met de Verspyckweg en de Rehbockweg;

Verkeer dat vanaf de C.F.Z,etterboulevard naa¡ beneden komt richting Verspyckweg afremmen door een

plaùeau in de kruising op de Verspyckweg (zoals bijvoorbeeld kruising EeuwigelaanÆ{oflaan).Er kan ook
gedacht worden aan het optisch smaller maken van lvegen door ze te voorzien van suggestie süoken door
aan de zijkanten de bestrating in eff qndø patroon en eventueel andere kleur steentjes te leggeir. Wij
vinden dat deze maafegelen tegelijk met de aanleg vûn de rotonde en het instellen van de 30 km limiet
geüoffen moeten worden. Bedenk daarbij dat bewoners al meer dan 10 jaar regelmatig de hinder en de

onveilige situatie door de vaak veel te hoge snelheid en daarmee hinder en onveiligheid van autoverkeer

met name op de wegen rond het Engelse veld onder de aandacht van de gemeente brengen. Ondanks de

enige tijd geleden ingevoerde 30 km op de Elzenlaan wordt hier onverminderd veel te snel gereden. Het
ti.¡kt ook waanctrijntijk dat met de roûonde de aanvangsnelheid voor het verkeer richting Elzenlaan hoger
zal zijn dan nu het geval is. Dit zaI zond,er aanpassingen problemen kunnen geven bij de fiets
oversteeþlaats van het fietspad langs de Zeøteg.

2.2 Omdraaien rijrichting C.F.Zeilerboulevard" Pier Panderweg en Rehbockweg geeft een logischer

2.3 Geen seizoengebonden eenrichting vøkeer, dat werkt niet.
2.4 Gemotoriseerd verkeer op het süand verder beperken
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3.Fiets

3.1. Fietsenstallingen bû alle strandafgangen. Dat wil zeggen handhaven Ulj Z¡riO en hooftlafgang,

verbeteren Uij ¿e noordafgang en locvoegeri bij de boulevard. Op het Rode plein wer{C de huidige

opstelling redelijk, ook als overlaadplaats voor bevoorrading van het sûand en de op en afbouw van

strandæniso. nÉ dç stalling vol is gèeft dit weliswaar geen mooiê aanblik maarwij zien niet zo gauw

een betere oplossing. f,sa sþlling onder de grond lijkt ons geen gewenste oplossing;

3.2 Uitbreiding met een bewaakte fießmstalling aan de Jacob Kalfrveg
3.3 Veiligheüfietspad langs de Zeeweg verhogen door brommers op de Zg*:g toe te laten middels

tweeiode zogenaamde suggestiestroken aan de zijkanten en mete,en snelheidslimiet van 60 lan voor

ûuto's. Deze maatregel zal zowelde veiligheid op het fietspad als op de rijbaan verbeteren.

3.4 Beperkingsn in de aanvoenoutes voor fietsers þijvoorbeeld voonangrotonde Fransman, hekjes

Neiddt/Crroeneweg en het Paddenpad, fietspaden langs Herenweg) opheffen,

3.5 lfiij zijn het van haræ eeûs met de aanleg van een fietspad van Bergen aan'/a9 naar Egrnond aanZ.æ,

. doór de duinen. Dit is zo ongeveer de enige plaats langs de Nederlandse kust waar niet door de

duinen gefietst kan worden. Bovendien is het enige bestaande alærnatiefl het ñetspad langs de

Herenweg, veel te smal en d¿armee gevaariijk en onaantrekkelik \ryä steunen de gemeente graag

met het onder druk zettwvan de PWN die vooralsnog deze ontwikkeling tegenhoudt.

4.Voetgangors

4.1 Breder voeþad aan zuidzijde Zæwegvan de Elzenlaan ûot de Paulineweg.

4.2 Exr;a voetpad towoegen langs fietspad Elzenlaan-Baan van R¿venhorst. Bromfietsers weren op dit
{îetspad dit gebeurt nu nog onvoldoende.

4.3 Wij vinden de eerder door de stichting voorgestelde boa¡dwalk die de C.F,Zeilerboulevrd verbindt

met het Rode Plein een goede toevoeging. Zo ontstaat een aanEekkelijke wandelroute met een mooi
uitzicht. Het in de visie voorgestelde uitzichçunt bij de afgang aan de bouleva¡d kan zo worden

voorzien door de boardwalk.

5, Stedenbouwkundig

5.1 Het aanwijzen van de kop van de Zeeweg als dorpskem vindt de stichting discutabel en theoretisch.

De zuidzijde met twee winkeltjes en esn restaurant liggen in de schaduw, de noordzijde wordt
gevormd ãoor onaanfrekkelijke bebouwing. Boveirdian is er veel autoverkeer en is het dus een

õnaantekkelijke verblij$laats. Er kan gæn.bebouwing meer toegevoegd worden. Wij zien als

centrumgebied van Bergen aan Zee het Van der Wijcþlein met uitlopers naar Boulevard, Jacob

Kalffueg Rode Plein en de Zeeweg. Dit gebied aantrekkelijker maken en voorzieningen uitbreidør.

5.2 Op het Rode Plein vinden wij het uitzicht op strand en zee verstoord door de achterkant van paviljoen

Zuid. Door dit paviljoe,n 20 meter in zuidelijk richting te verschuiven worden strand en zee meer bij

s.3 [iif 
ttlffi|tffiä:i 

is een probleem en blijft dat ook. Een onaanüekkelijke kale verblijþlaats
aan achterkanten en in de schaduw. Doordat vol te bouwen wordt in feiæ em nieuw probleem

toegevoegd, en wie wil daar wonen of zijnbedrijf hebben. Bovcndien wordt in het genoemde plan

Berlage hier ook voorzien in een plein. De stichting is daa¡om tegen bebouwing. Beær daar groen

toevoegen en plaveisel mooier maken. Wij stellen voor hier een ontwerp voor te laten maken.

5.5 De Alexander flat is een detonerendç sta in de weg en blijft dat ook mst een ander jasje. Het
verfraaien van de gevels lijkt een tamelijk theoretische gedachte, wie gaat dat betalen? Wel zou je

kunqen denken aan het op het dak doorbouwen van dc $azwüappenhuizen met schuine deels
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glazen daken en er aûeliers in vestigen, een inspirerende 'kunsþlek en het breekt de conûouren van de
_ rechtho€kige massa. Dit is effectiever dan de gevel verlevendigen.
5.6 Wf vinden de door de gemeente ûoegevoegde suggestie voor vervanging van de bestaande kiosk

door nieuwbouw en van een bewaakte fietsenstalling met detailhandgl ãante Jacob Kalffiveg goed.

!{et Van der Wijcþlein wordt zo afgemaakt en duiãeüjker verbonden met de Jacob Kafffw.l¡;mg¿
de nieuwe kiosk pre-cies op dq as van het plein. Een verfraaiing vergeleken bij de huidige situaãó. oe
bewaakæ fietsenst¿lling wordt wijwel onzichtbaar onder herduin-gesituerrä, oos itLiens de best
denkbore plek gelegen aan het einde van het fietspad. Samen mei detailhandel kan de bewaakæ
fietsenstalling zo financieel haalbaar njn. De kiosk weggewerkt achter een rolluik in het duin zoals
voorgesteld in de shuctuurvisie lijkt niet erg realistisch onder anderc in verband met de heersende
zandstormen

5.7 lVij z-tjn het ee¡s mçt de suggestie eenhsid te brengen in het shaatneubilair en de gebodsborden

lon-":l mogelijk.te beperken om zo een natuurlijk karakter te kijgen. Ook eenheid-in plaveisel.
Asfalt vinden wij ook ni* passend bij het karakter van Bergen aanT-ee.

Waar staat de stichting ook al weer voor?

!r blijh vooral onder nieuwe bewoners van Bergen aan Zeænogal eens onduidelijl*reid æ beståan over de
Stichting Bergen aanZne. Damom nog een korte uitleg
ge stic_hting is in 1990 opgoicht dooreen aantal bewoners van Bergeu aanZne.De directe aairleidingwas
de aankoop v¿n het Engelse veld door een projectontrvikkelaar, er heerste bezorgdheid over de i"ñürt
van dit g ote bourryûeryin. Dt doelsælling van de stichting is het bewaren en *adroogelijk het orrrt"ttri
van het karakter van-Bergen aan Zee. Het bestuur heeft zichzelf dit mandaat gegeven en zoveel mogelijk
in sarnenspra* :o1 bewoners en andere þefgglrebbenden daar uitleg aan g.ãõ.". Voor ons is drd;
lanZee esn nrstige kleinschalige karakæristieke badplaats met veel invtoe¿ iaã ett ruimte voor de outi*.
I.)it bøekent onder andere geen groûe uitbreidingen meer, eeir zo min mogelijk storende rol voor de autq
aangepaste bebouwing en inlc$qg van openbare ruimæs. Binnen dit kaãeiis er ruimte voor bezoekers,
bewoners en ondernemers. Wij hebben gemeentelijke plannen van kitisch n uoãt i*,
voorlichtingsavonden georganiseerd, rapporten en eigen alternatieve plannen gepresenteer¿îtr. V;a;;;
onze acties sn voorstellen hebbe,lr een duidelijke invloel gehad op de ontwikkeliogeo in Bergen aan ke.Wij houden de bewoners op de hoogte v_an ongwi\\èüngen-middels de huñ aan huiã veÀpteide
'Duindoonr'. Een groot aantal donateurs heeft ons daarb{j mõreel en financieel gesteund en doet ¿":t""ã
steeds.

Relati e Dorpsraad-Sti chting.

In 2001 werd door een groep bewoners. de. dorpsraad _opggricht. Wrj juichen betrokkenheid bij de
ontwikkelingen in Bergen aan Zæ toe. Wij hebben vanaf hèt-begin de dorpsraad te kennen gegeuen dat
wij graag samenwerken en het belangrijk vindsn naar de gemeJnæ tou in goed overleg ouãriuiæo æ
ffeden. Dit in het belang van de ontwi*&elingen in Bergel aaÂ Zæ,, zo ontstaat duiae{kneid naar alte
partijen' Ondanks diverse initiatieven van onze kant moeien wij nu helaas concludereir dat er u*."o oht
gverleg tussen stichting gn.dorpgraad geen sprake is en die wens U¡ de dorpsraad niet echt lijkt te leven.
Bovendien rnl-ge¡ wä de indruk dat besh¡iworming van bestuu¡ én de inþstelde commisshs voor de
!e.{en sgmq gnduidelijk verloopt.llierbij kgmt het democratisch gehalte in gãvaar. Dit is niet .tg *u* lt.i
bijvoorbeeld qljzenswaardige schoonmaak acties betreft waar iedereen heivan harte mee eens=is. lVel is
het bezwaarlijk als het contoversiële ondenverpen beheft waarmee de gemeente benaderd wordt en
gepretendeerd wordt dat narnens de leden gesproken wordt en daarmee- een belangrijk deel van de
bevolking van Bagen aan ka Wij hebben de dorpsraad meegedeeld dat wrj ons niãt *uet grUo"a,,t
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achten aan de afqpraak pas na onderling overleg mot de gemeenüo in contact te tredcn. lüij betreureu de

gang van zaken want wü blijven gelove,n dat een goodo sameirwerking meer in het belang is vm Bergen

aanT-ee.
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Reageerlijst

Door aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent eventueel aangevuld nnet uw oprnerkingen
kunt u uw eigen mening over de conseptstructuurvisie Bergen aa¡ Zee geven. U kunt deze lijst aan de
gemeente sturen of bij de stichting afgeven. In het laatste geval vetzorgen wij de afgifte bij de gemeente.
Ja = mee eens
Nee niet mee eens
GM = geen mening

Van: Naam
Straat
Postcode en plaats

Aan Gemeente bestuurBergen (Postbus 175, 1860 AD Bergen NH)

Hierbij mijn reactie op de concept structuurvisie voor Bergen aanZee:

1. Parkeren
a. (JalIIee/GM) Geen parkeerplaatsen opofferen in het centrum, juist waar die het meest

gewenst zijn;
b. (fanVee/GM¡ Ceen beeldbepalende en groene berrnen opofferen voor parkeerplaatsen;
c. (Jal1.{ee/GM) Geen uitbreiding parkeercapaciteit, uitbreiding werkt verkeersopstoppingen (op de

maximaal20 dagen dat er een tekort is) in de hand.

2. Autoverkeer

a. (Jaô{ee/GM)
b. (JaÆ.,Iee/GM)

c. (JalNee/GM)
d. (JaA{ee/GM)

Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in Bergen aan Zee;
Samen met de rotonde verkeersafremmende maatregelen treffen;
Omdraaien rijrichting C.F.Zeilerboulevard, Pier Pandenveg en Rehbockweg;
Zeeweg met bromfietssuggestie stroken.

3. Fiets

a. (JalNee/GM) Fietsenstallingenbijallestrandafgangen;
b. (JalNee/GM) Uitbreiding met een bewaakte fietsenstalling nabij de JacobKalffweg;
c. (JalNee/GM) Veiligheid fietspad langs de Zeeweg verhogen door brommers op de weg toe te

laten;
d. (JalNee/GM) Fietspad door de duinen naar Egmond aanZee.

4. Voetgangers

(JalNee/GM) Breder voetpad aan zuidzijdeZeeweg van de Elzenlaan tot de Paulineweg;
(JalNeelGiVI) Extra voetpad toevoegen langs fietspad Elzenlaan-Baan van Ravenhorst;
(JalNee/GM) Boardwalk als verbinding Boulevard-Rodeplein.

a.

b
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5. Stedenbouwkundig
a. Oalf.{ee/GM) Geø bebouwing'gat van l{asseltweg';
b. (JaNes/GM) Nieuwbouwkiosh bewaakte ûeeenstallingendetailhandelaan de Jacob Kalfrveg;
g. (Jdf.iee/GM) Eenheid brengen in süaatnreubilair en plaveisel. Beperkør gobodsborrden;

d.. (Jallt{ee/Glt0 Verfraaian 'Gat van de Hasseltweg' en Van der Wijckplein door groenaanplant.

Opmøkingen:
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IDIE DIJT}SDCICITRTN
Bullelin van de Stichting Bcrgen aan7.ee.
Sec¡etariaat Jacob Kalffweg 12, 1865 AR Bergen aanZec. No. 36, december 2002.

Geachte lezer,

,- - Het b-estuur van
formulieren. De

de Stichting was verheugd met het grote aantal ingeleverde

)

aldus door de invuliers getoonde betrokkenheid bij ons dorp sterkt ons om
door te gaan met de door ons gekozen werklvijze teneinde het karakter van ons dorp te
behouden.
Gebleken is namelijk dat het merendeel van de betrokkenen onze bij het college van B&W
ingediende reactie op het sluk van Veenenbos en Bosch delen. Zoatstoegezegd in onze
Duindoom no. 35 zijn de 73 door u bij ons ingeleverde reactieformulieren tijdig op het
gemeentehuis in Bergen ìríH bezorgd. De 3 buiten de termijn ingeleverde fonnulieìen zi¡n
vanzelfsprekend alsnog op het gemeentehuis afþegeven. Het is ons onbekend hoeveel
formulieren er rechtstreeks naar de gemeente verzonden zljn.
Langs deze lve-e wilien lvij een ieder die een reactieformulier heeft ingeleverd of heeft
ingestuurd hartelijk bedanken I

Vanzelfsprekend rvillen r.vij u de uitkomst van de totale hoeveelheid tijdig ingeleverde
reactieformulieren niet onthouden. Hieronder zijn de reactieondenverpen globaal benoemd
met daarbij de uitkomsten in procenten.

l.Parkeren
a. Geen parkeerplaatsen opofieren in het centrum, juist r,l'aar die het meest gewenst zijn;

Ja: 82Yo Nee: l0% Geen mening:80/o
b. Geen beeldbepalende en groene bermen opofferen voor parkeerplaatsen;

Ja: 85% Nee: 10% Geen mening: 5Yo
c. Geen uitbreiding parkeercapaciteit, uitbreiding-werkt verkeersopstoppingen (op de

maximaal 20 dagen dat er een tekort is) in de hand.
Ja: 73% Nee: 20% Geen meni ng: I7o/o

2.Autoverkeer
a. Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in Bergen aanZee;

Ja: 78% Nee: 19% Geenmening:3Yo
b. Samen met de rotonde verkeersafremmend,e maatregelen keffen;

Ia: 77o/o Nee: 19% Geen mening:4Yo
c. Omdraaien rijrichting C.F. Zeilerboulevard, Pier Panden¡/eg en Rehbockweg;

la: 62Yo líee: 3l% Geen menins.:7Yo
d. Zeelveg met bromfretssuggestiestroken.

Ja: 60% Nee: 30% Geen mening: I}Vo



3.Fiets
a. Fietsenstallingen bij alle strandafgangen;

Ja: 857o Nee: 7% Geen mening:\Yo
b. Uitbreiding met een bervaakte fietsenstalling nabij de Jacob Kalffweg;

Ja: 670^ Nee: 19% Geen mening:14o/o
c, Veiligheid fietspad langs de Zeewegverhogen door brommers ôp de weg toe te laten;

Ja: 59o Nee: 30% Geen mening: llYo
d. Fietspad door de duinen naar Egmond aanZee'

Ia: 90"/o Nee: 7% Geen mening:3To

4.Voetgangers
a. Breder voetpad aan zvidzljde Zeer,veg van de Elzenlaan tot de Paulineweg;

b. Extra voetpnd ioevoegen langs fietspad ElZçnlaan-Baan van Ravenhorst;

Ja: 70o/, Nee: 16% Geen mening: l4Yo

c. Boardwalk als verbinding Boulevard-Rodeplein.
Ja: 79oh Nee: S% Geen mening:139/o

5.Stedebouwkundig
a. Geen bebouwing ogat van Hasseltweg';

Ja: 70o/o Nee: 16% Geen mening:|Ao/o
b. Nieulvbouw kiosk, bewaakte flretsenstalling en detailhandel aan de Jacob Kalffweg;

Ja: 620^ Nee: 16% Geen mening:Z2o/o
c. Eenheid brengen in straatmeubilair en plaveisel. Beperken gebodsborden;

Ja: 93Ð/" Nee: 3% Geen mening:4Yo
d. Verfraaien 'gat van Hasseltweg' en van der Wijckplein door gtoenaanplant.

Ja: S2o/o Nçe: 10% Geen mening:8o/o

Rest ons u prettige feestdagen toe te wensen en een gezond 2003

Het bestuur van de Stichting Bergen aanZee.

\Yilt u ons werk fìnancieel steunen? Graag zien wij utv zeer gewaardeerde bijdrage
tegemoet op onze bankrekening 84.90.37.042 VSB Bergen t.n.v. onze Stichting.
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Bullerin van de Stichting BcrgÊr¡ snZ,æ-
secraario¡t Jacob lCalffçcg 12' 1865 AR Bcrgpn rnn7æ- No.37 september 2003

Geachte lezer,

Na ecn uit-zonderlijke zomer hopa we dat u weer in de stenrming bentvqor ee,îr nier¡we Duindoorn.

Struchrurvisie.
Velen van u hebben op de ontwerpstructuurvisie van de gemeeiræ gereageed onder andere
middels ons formulier. Velen r¿an u bleken h€û in gûûe llnen eens met onze visie. Inmiddels zijn al
weer E maardfl versFeken en hebben we de gemoent€ horen mopperen op zoveel werlc, namelijk het
venrerken ven CIngeveer 250 (reactioþrmuliereq die geheel &¡r onrechfe werdeir opgevat als
bezwaarschrift. Mede hierdoor zou & vertraging ontshan zijn. Wij hebben vernornen tíjdens de avond
wijþeric,ht werlcen van 23 juni 2003 &tde gemeeirte het voornerne¡r heqft de süuctuurvisie nog dit
jaar af te ronden. Wij zullen hierr"¿n nog sctrriftelijk bevestiging vrâgsn.

Concept parkecrnote 2(XX.

Inmid&ls heeft de gemeente eecr conce,pt parkeenrota geproduceerd voor de gehele gunærrk Bergen.
Die wordt en werd op oø aånfal plaatsen toçgelicht, op I sçterrber 2003 in Bergen aanZæ in em
ktein zaattje in hot€l Victoria. De concept ligt nog ter inzage, ook op ons secretariâ¿t.
Voór 20 sepæmber 2003 kunt u uw merring keirbaar maken. Dit lon onder aüdore miüels een
formulier, te downloaden op www.bere€n-nh.nl. of uit æ knþpen in de lluinstreek van 3 sepûe,lnber
2003, of tc verlaijgen op o¡rs secretariaaf, op ûe shreir naar antwoordnumnpr 1703, 1850 \lD Bergen
NI{ ten name van deguneente BergenNH.

Voor Bergeir aa4 Zee kont het er op neer dat:
l. wijwel os gehele dorp betaald parkeren wo¡dt;
2. de periodc uigebreid worü van I april tot oNr met 3loktober;
3. de tijden van 10.00 uur tot 20.00 uur gaan gelde4
4. er een stelsel van ontùeffinga m vergunning korüt. Zo zal er sprake zijn van:

. esnbewonersvergunning;

. €rn bezoekersvergunning (slech* 2 uurgddþ);

. esnbedrijßvergunning;
o eentüdelijkebedrüßvorgunning;
. ernrnerblüßræreantenverguûning;
. €€n bijzmdere vergunning (allæn voor de Ba¿n r¡an Ravemhorst en waarschijnlijk

bij h€ú Vredeskeftie).
5. bstaald parker€n zal uitgpbreid wordør rnet onder andere de Zeerveg, de Parlcrrq; Transvaal,

Elzenlaan, het westelijke deel van de Verspyckwog, Iacob l(alffireg e¡r het restant van de
Julianalaan.

De mæivæie van de gøneelrte om dit te do€n is rqulerend en sh¡rend opûrreden bij de verdeting van
het schaarse parkecrgoed.
De stichting betwíjfelt het positieve effect rm¡r deze maahegelen teu zeerst€. Een firndamenteel
bezu/aar h€bben wij voorts tryen h€t op dit momeut aanpakkeir van de parkeer problernatiek t€rwijl



het structuurplan nog niet is vastgesteld. Met name omd¿t maatregelen van infrastructurele aard
genomen zullen moeten worden die volgens ons in samenhang met alle aspecten genoemd in de

structuurvisie overwogen dienen te worden. Zo voorkom je dat later de boel weer afgebroken moet
worden of dat andere plannen niet doorkunnen gaan vanwege eerder genomen parkeermaatregelen.

Het regulerend effect van de maatregel ontgaat ons. Het lijkt meer dat de hele concept parkeernota een

middel is om de begroting sluitsnd te krijgen. Los van dit voor ons dorp tragische feit hebben wij nog

een aantal kanuekeningen.
. Is er sprake van sen deugdelijke begroting? Wat zijn de kosten voor aanleg, onderhoud

(vandalisme), aßchrijving rente, controle, het uitgeven van de vergunningen of ontheffingen etc.

Is deze begroting even deugdelijk als de vorige parkeerbegroting, waar een 'rekenfoutje' van
211.000 euro (!) zich voordeed?

o Bedenkt de gemeente wel voldoende dat de nieuw aan te leggen betaalde parkeerplaatsen voor
badgasten het grootste gedeelte van de tijd leeg zullen staan!

¡ Ook wagen wij ons af hoeveel parkeerplaatsen er nu daadwerkelijk zijn en hoeveel er formesl
over zullen zijn na de invoering van betaald parkeren?

. En wat te denken van het aanzietvan de aan te leggen parkeerplaatsen? Bergen aanZæ zal ø,
stuk verstedeltjkürg meemakflr geheel in tegenspraak met de doelstelling van de struçtuurvisie.

o Hoe denkt de gemeente te voorkomen dat in de overige bermen geparkeerd gaat worden zoals dat
nu wel gebeurd?

r Bewoners die niet op eigen terrein voldoende ruimte hçbben zullen een ontheffing moeten kopen.

Bezoek zal moeten bet¿len. Zeer frustrerend omdat er in 95 Yovande tijd geen tekort is aan
parkeerplaatscn. Dat maakt ook het uitbreiden van de tijden twijfelachtþ

o Op zijn minst zouden wij de doordeweekse dagen buiten de 2 zomermaanden willen uitsluiten. Zo
stimuleer je bezoek door de week en bespaar je op kosten voor co¡rtrole.

. Wrj missen ook het stimuleren van openbaar vervoer en de fiets. Die maatregelen zullen hand in
hand moeten gaan met het moeilijker maken om met de auto te komeir. Op geen enkele wijze heeft
de gemeente hierover iets geinitieerd. Tijdens de irnpraakavond werd door de wethouder Zomers
gesteld dat door het betaald parkeren voor het gehele dorp de automobilisten vanzelf wel zouden
gaan kiezen voor de fiets. Wij vinden dit 'wishfi¡ll thinking' dat op geen enkele wijze concreet
wordt onderbouwd.

Kort samengevat vinden wlj hst een slecht onderbouwd plan dat veel wagen open la¿rt, het aan"ien van
Bergen aanZæ schaadt, bewoners, ondernemers en bezoekers opzadelt met kosùen en overlast, dat de

opbrengsten voor de gemeentekas twijfelachtig zijn en d¿t eerst de structuurvisie vastgesteld moet
worden vóór het parkeren uitgewerkt wordt. Tot die tijd het ha¿ld parkeren laten zoals het nu is.
Wij zullen onze mening nogrtraals schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken. Wii roçen iedereen

op voor 20 september a.s. ook zijn of haar mening aan de gemeente kenbaar te maken. Omdât wij het
reactie-formulier van de gemeente qua vraågstelling nogal beperkt vinderu hebbcn wij een door ons
opgesteld reactie-formulier bijgevoegd. Ook dit formulier kunt u aan de gemeonte doen toekomen.

Wij stellen prijs op uw mening. Als wij hiervan kennis mogen nemen door bijvoorbeeld efl kopie van
uw reactieformulier(en), daVdie wrj uiteraand vertrouwelijk en zorgvuldig zullen behandelen,
waarderen wij dat ten zeerste.

Met wiendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Bergen aan Zee.

Wilt u ons werk financieel steunen? Graag zien wrj uw zeer gewaardeerde bijdrage teþønoet op onze
bankrekening, no. 84.90.37.042, VSB Bergen NH, t.n.v. onze Stichting.



Reactieformulier concept parkeern ota 200 4

Naam :

Adres : te

Ik ben '.

*o bewoner o ondernemer o bezoeker o anders
Zee.lvfujnmening over de concept parkeernota:

.....inlvan Bergen aan

a De parkeerproblematiek moet pas uitgewerkt worden NADAT de structuurvisie
Bergen aanZee vastgesteld is.
o eefls

oneenso

De tijden voor betaald parkererq dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur, dienen zo te
blijven.
o eens
o oneens, mijn suggestie is van .. .. uur tot .. .. uur.

De jaarlijkse periode voor betaald parkerer¡ dient te blijven zoals hij nu is.
o eens
o oneens, mijn suggestie is van ... tot

o Ik geloof niet in een batig saldo gezien de investeringen en overige kosten" afgezet
tegen de geringe bezettingsgraad van de beschikbare parkeerplaatsen. Er is op zijn
minst een betere financiële onderbouwing nodig.
o eens

oneenso

o Uitbreiding van het betaald parkeren gebied draagt niet bij aan een betere regulering
en maakt een ingewikkeld vergunningenstelsel nodig.
o eens

oneenso

Heel Bergen aanZee betaald parkeren betekend ongepaste infrastructurele
aanpassingeq problemen met handhaving en teruglopen van het aantal beschikbare
plaatsen.

eens

oneens

a Overige opmerkingen:

*o s.v.p. aankruisen wat u van toepassing vindt.
Inleveren vóór 20 september 2003, Antwoordno. 1703, 1850 VD, t.n.v. gemeente Bergen NH.

o

a

.)

o
o
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Bull¡in v¡n dc Stictting Bcrçn n¡¡ Zca
Secrclaria¡t Jrcob lftlftq¿g,lA l&¡5 AR Bcr¡pn eu¡ Zcc. na.38- okroh 200rt.

OnzÊ la*ste Duindoortr, m. 37, waarinrrcrslag $rerd gpdaån r¡an de u¡tslag \¡¡n de
reactbformrlicrcq is alweer €eujaar golod€n"-
In deze Duindoorn doenwü v€rshg vaf,, onæ activitoit€n in de aftobpen periode ên gsven
wü een toelftúthg ove,r de $a¡d vur zalsen bü hst bctåald pa*ercn

ectiviteiten ?003/2@A

, op 5 febn¡¿ri 2003 werd mst dc tæcr Aardenhru G¡viel tcchnischc dienst r¡¡¡r de gereente)
gosproken over de to_on ryg te rearisercn rotode. wi¡ z4¡o ærrraeo dat onæ hlrñg ;t;í"
+4 !f -âc¡Pþcúpadg-Y in gürugþ marc tocpassãr t'* rran æ-ql¡Ë¡ is.' Jgffi is 

-
' dÊ u¡tcidelipõehncdcqikê vc,ñichifnhssvod-[,fer dÊ rcal¡ctÈlnædçiã"¿" wcrrd ookhet 30 kihneterper 3r regine fog*ood. uftcfode¡äk rû¡o r* g*t r"otrrì*rsrellÊû uirop boekrner(ie.Verkcersprobterfuft nergen aan-ã[-sepærnfer 1ggg, orÞrgenomÊn en, uitgwoerd" Bi¡ dÊ opaùg, op 16 ¿dzool, *arnn *r r*Ë: ì

qp 10 febn¡arÍ 200-a en lO-juní 2004 rva¡en vergadcrirym behgd door het Groen phtform,
r ytaar wii{i aangætotcp 4þ. ook hier unre¡ .-,ü rant-ädg. Dit-pldorm[urrtg a.

'gtroene' bela¡gen r¡nn-bur B(eg*l E(nroad) S(äboortgõioq à"f_ ¿" 
""t",*l*l¡rg van dcN9, de st€cþlanm, beste'm¡ngÐhùnÊ. i;" ¿t *ta'¡å**r en úocrimc.

op 14 epril2fr)4 wcrd inbct zoehr¡b ccn voorlicltingsarrund gehouden over de in dit nqiaar' uit tc vocrø gasboríngenr¡an Bp.

, In het gebouw vrn de P¡ins HendrlkseichtingjlEguond aanTæjbbbm wli kcnnisgeoommran de plannm r¡an shclt en Nuon or¡cr de winduryr*oo. regØ ¿',ßpir** mn*wä, samcn ret de stícbing Dqhbe,houd, uçrt"r* "ffik*¿ Hi de Raad r¡an state. Dezcproccdure loop nog.

Yo¿Í hcbben wiiinæi2004 do þdenvan de oormissþucgrrcrkeer€n vervoer r¡andePnovinciaþ stateo een hbfgeschm+cn bet¡eftrdÊ arb*pnoËrenatierc To¡ö bdø hÊbbenwií geen aafvroord onfiang€û, u4T rylbû mvmag doen rà rcp¡. van dozc brief is n¡ar hctsocrÉta¡iaat rnn de Dorpsaad eir de Gerce¡te gãgaan 
--:



Ook werden wü door de Provincie Noord-Holland op de hoogte gehouden van de vorderingen 
,

b[i de Kuswisie 2050. In de Duinstreek heeft u kurnen volgen wat er gaat gebeuren met de
Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

OpZ3juni 2004 waren wä in het voormalige gemeentehuis, in verband næt een bijeenkomst
over het wükgericht werken. Hier hebben wij aangegeven dat wli het op prüs stellen om bij
zâken, Bergen aanke âariga¡ulde, geihformeerd te blüven.

BçJaald parkererU

Een kofte terugblik:
- Op I september 2003 een inspraakavond betaald parkeren in hotel Victoria
- Op7 oktober 2003 commissie Ruimte en Beheer in Hotel Zuiderduin in Egmond

aan7.æ,
- 12 septcrnber2003 snze sÊñtte bniefmct bedcnkingennaarde gemccnte.
- 26 oktober 2003 onzc tweede bdef met bedenkingen naar de gemeente.
- 2S oktober 2003 raadsvergadering in Elkshove, waarbiide parkeernota 2004 werd

asngenome&
- Januarizï} ,onzederdebriefna¿rdegemeente

Onze bezwaren b[i het betaald parkeren betrelzen de scherdíng van het bestaande
bestemmingsplaû Ambtelijk wordt dezp schending erkend doch door de politiek (de
voornalige wethouder Zomers) wordt deze schending gebagatelliseerd. Het huidþ
besternmingsplan is al lang aan vembuwing toe en de Stichting Bergen aartZæe heeft in
het verleden veçl werk gestoken in de 'onderlegger' van het nieuwe bestemmìngsplan, de
structuurvisie Bergen aanZce, Hierin hebben wíj het fenonpen parkeren uitvoerþ
behandcld. Door eæn gebrek aan intcrne gemeentelijke communicatie z$n allç gedane
irupanningen uit het verlede,n terzijde gelegd. Onlangs heeft de advocaat van de Stichting
Bergen aanT*,e de genreente Bergen op de boogte gebracht dat wíj de gemeentelijke
re¿¡ctie op het niet handhaven nan het bestemmiagsplan zien als een weþring om te
handhaven Een gang naar de besh¡ursrechter liikt onvermädelijk Wü vinden dat de
gemeentÊ een voorbecldrol moet vervullen bü hst rukomen van de bepalingen van een
bestemmingsplan. Het huidige betaald parkererL waarbä, in tegenstelling met zoab
destäds is toegezegd" nbt alle beschikbare ruimte wordt benut, is louter een financieel
instrument. Met onze acties willen wij ervoor zorgen dat Bergcn aan?.æeen behoor$k,
bestemmingsplan kriigt en niet ven¡,¡ordt tot een voordelþ te exploiteren parkeertençin
In welke lade lígt de corrce,pt stn¡ctuurvisie van Bergen aanZæc,ofis de volgende al in de
ma¿k?
W[i houden u op de hoogte!

Rest ons nog te melden dat wij hopen d¿t de nieuwe wethouders niet alleen de vinger op
de zere plekken van Bergen aønZne legger¡ mäar er ook, in overleg, rrrat aan doen. wü
doelen hierbü op het achterstallige onderhoud van de wegen en het straatrneubilair. Er ,

werd altüd beweerd dat hiervoor geld aanwezig was.

Mocht u het werk van onze Stichting willen steuneg dan stellen wij een b[idrage
büzonder op prüs. Het rekeningnumnrcr is 84.90.3?.042, V.S.B. te Bergen NH, ten name
van onze Stichting.
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Bulletin van de Stichting Bergen aanãee

Seoretariaat Jabob Kalffiveg 12, I 865 AR Bergen aan Zee No.39 december 2005

Geachte lezers,

De laatste Duindoorn waar u kennis van hebt kunnen nemen is van oktober 2004. In deze afgelopen
periode zijn er veel gebeurtenissen geweest die vermeldenswaardig of opmerkelijk genoeg ouur"n orn
er een Duindoom aan te wijden. Elke keer dat hiervoor een aanloopje werd gemaakt diende zich weer
een nieuw voorval aan waardoor de Duindoorn maar 'èven' werd uitgesteld. Wij kunnen helaas niet
uitgebreid op aile feiten en gebeurtenissen ingaan. Mocht u meer indrmatie wilien, dan kunt u altijd
hiertoe een afspraak maken met óns secretariaa! telefoonnummer 072-58121-34.
Nu, aan het einde van 2005, is het er toch van gáko-.rr. Daarom een overzicht vanaf november 2004
tot heden.

5 november 2004. Kennismaking met nieuwe ryethouders.
kì pension Stormvogel stelden wethouder de heer G. Valk en mevrouw E.
Assuschkewitsch zich voor. Het bestuur van de stichting deed hetzelfde. De
aanwezigen gaven een toelichting op de denkbeelden en visies. De wethouders
hebben onze informatie ter kennisgeving aangenomen en gingen zich in de
materie verdiepen

2. 14 november T004.InformAtiemiddag Heemtuin in het Parnassiapark.
In 1911 is het Parnassiapark aangelegd door de.familie Van Rheenen, naar het

.ingeblazen. Wij wensen dit (lange termijn) project veeisucces!

3 . 9 december 2004. Informatiebijeenkomst. wijkgericht werken.
Deze bijeenkomst werd gehouden in Elkshove onder voorzitterschap van
wethouder de heer G. valk. De wijkwethouders en de nieuwe projectleiders
stelden zich voor. V-erder werd er uitleg gegeven over het project sociale
structuurschets 2005. Het project moet een aantal resultaten (producten)
opleveren, zoals een sociale wijkkaart waarin de vraag naar en het aanbod van
maatschappelljke activiteiten en diensten zo goed mogelijk is beschreven. Ook
moet er een beschrijving komen van verbanden en initiatieven van bewoners,



die van belang zijn voor het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid en
zorgzaamheid in het dorp of wijk.

4. 23 december 2004. Bereikbaaiheid kust.
Op 

"tt*drg"tg 
*" d" Provincie Noord-Holland zijn wij de hele dag in

Blooming in Bergen geweest. De ontwikkeling van fietsfaciliteiten (stallingen
en paden), busverbindingen stond hier centraal. Ook was er een presentatie
van de initiatiefnemers van Bello: Aan de hand van diverse onderzoeken tracht
men helder te krijgen of het idee om het Bello+raject weer in gebruik te
nemen voor railvervoer levensvatbaar is. Vanzelßprekend ondersteunen wij
dit leuke initiatief.

5. 3 januari 2005. Nieuwjaarsieceptie in Elkshove.

6.' 1 1 januari 2005. Overlgg cultuurhistorie Bergen aan Zee.
Mevrouw Anita van Breughel venicht in opdracht van de þemeente Bergen
NH een onderzoek naar de cultuurhistorische componenten in onder andere
Bergen aanZee. Vanuit de visie van haar vakgebied waardeerde zij onze
insteek, te weten een opknapbeurt en een kwaliteitsimpuls met behoud van het
karakter van het dorp.

7.8februari2005.ffirhokvanHotelMeijereengemeente1ijkedelegatie,het

bestuur van de Dorpsraad en bestuursleden van de Stichting voor een ronde
door het dorp. Het doel van deze schouw was het signaleren van locale
knelpunten, zoals achterstallig onderhoud van wegen en straatmeubilair. Door
rie eenvouiiige vering van de \r'agon werd het achterstallig oncierhoud van de

wegen aan den lijve ondervonden!

8: 10 februari 2005. Bezwaar verandering WV gebouwtie
Op deze datum dienden wij een schriftelijk bezwaar in bij de gemeente tegen
het verlenen van een bouwvergunning voor een drastische aanpassing van het
voormalige WV-gebouwtje. In de lange procedure werd ook een hoorzitting
gehouden op 24 mei 2005. De uitspraak was op 12 september 2005. De
uitspraak luidde:

- het bestreden besluitte herroepen en het verzoek om bouwvergunning
alsnog af te wijzen;

- het verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan eveneens af te
wijzen.

Door dit voorval zijn wij niet gesterkt in het beeld dat de gemeente Bergen
zorgvuldig omgaat met (het interpreteren van) bestemmingsplannen en dat
uitvoering geven aan de zogenaamde 'onderzoeksplicht' kennelijk een

onbekend fenomeen is.

9. 28 februari 2005. PolitieBresentatie.
Op het politiebureau te Bergen NH hebben wij, samen met de Dorpsraad, een
presentatie gekregen over het werk van de politie. De opzet van deze avond
was gericht op problemen op wijk- of buurtniveau. Alle aanwezigen konden
door middel van het beschrijven en plakken van Post-it geeltjes aangeven
welke politiegerelateerde problemen zij ervaren in de wijk. Hierbij kwam naar
voren:



parkeren: handhaving parkeerverboden
parkeerbeleid,, veiligheid in het verkeer,
onoverzichtelijke locaties en verkeersstroom.
kampeerauto's wegsturen vanaf 22.00 uur
haaientanden
parkeren door vergunninghouders, terras- en
winkelexploitanten op het Rode Plein
meer coulance van de parkeerpolitie met
betrekking tot laden en lossen en toeristen.

noordelijke strandafgang, veel lawaaidiversen:
etc.

reddingsbrigade rijdt te hard over het strand
bij calamiteiten
Parnassiapark, hier parkeren MN-medwerkers
auto's in het park, hetgeen niet toegestaan is
strenger controleren en optreden tegen
overnaèhters in bijvoorbeeld kampeerauto's

10. 22 maart 2005. Uitvoeringsprogramma toerisme.

*.T,iåiffi ä:iå:ï,ff ::i',ä::ä'":î,:;:äfi ffi ll'l##åirmevrou,,y
A. Schep. De heer P. Dopheide, van het gelijknamige bureau presenteerde het
concept uitvoeringsprogramma. Het programma streeft een efficiënte
samenwerking na bij partijen die zich bezig houden met toerisme, zoals
recron, koninklijke horecaNederland, WV, KvK etc. De eerste doelstelling is
het formuleren van een gemeenschappelijk beleid.

ll. 20 april 2005. Wükgericht werken.

i,i:ii#*;;ffi "ïJ"ïi:i"'få::üf, :ili,:iü#itïä:,i**"
brandveiligheid, schoonhouden van het dorp etc.

12. 25 april 2005. Kustvisie.
In de Prins Hendrikstichting in Egmond aanZeewerd een informatieve

H¿ï*î,'ü:iå:i::J;å:ï"ffitf,1,åiilia'.?3.fl rl,"'lååî,iåÏi'"
weten dat er al 743 miljoen euro gereserveerd is voor de acht zwakke
schakels, maar dat dit geld grotendeels pas over een jaar of tien beschikbaar

trå: ,o 2(06moet er een oplossing op tafel liggen voor zowel het versterken
van de zwakke schakels als het beperken van de risico's in het buitendijkse
gebied. De contourlijn van het buitendijkse gebied is gewijzigd. Hierdoor zijn
in Bergen aanZee percelen die eerst binnendijks lagen (en dus aanspraak
konden maken op een bepaald beschermingsniveau) nu buitendijks komen te
liggen (en dus geen aanspraak meer kunnen maken op dit
beschermingsniveau!) Het is voor iedere woningeigenaar verstandig om zich
te vergewissen van deze contourlijn. Na een aßpraak met ons secretariaat kunt
u het kaartmateriaal inzien. Wij blijven de kustontwikkelingen scherp volgen!

13. 23 mei 2005. Doolhofdebat
In huize Glory werd tijdens 'de week van de zee' een debat gehouden met het
thema'bouwen op zand'. Ongeveer 45 gasten waren aanwezig. Met dit debat
wilden de provincie Noord-Holland en Stichting Duinbehoud helder krijgen
hoe de aanwezigen.aankijken tegen het fenomeen 'bouwen op zand'. De



ideeën en meningen hierovei gebruiken beide organisaties bij het verder
ontwikkelen van hun beleid. Wij hebben een aantal stellingen ingevuld. Het
verslag van de uitkomsten kunt u inzien na telefonische afspraak met ons

secretariaat.

14: 3 juni 2005. Lunchbijeenkomst Elkshove.
In Elkshove was de eerste lunchbijeenkomst over de toekomstvisie gemeente'

Bergen 2025 voor onder andere wijkverenigingen. Wethouder de heer G. Valk
was voorzitter. Er werd gesproken over de vergrijzing van de gemeente en

over het bouwen in het buitengebied, waar de provincie in principe op tegen
is. De architect Maarten Min gaf zijn visie over de ruimtelijke ontwikkelingen
en gaf een presentatie hoe hij de toekomst van de kern van Bergen NH zag.

Wij hebben de tweede en derde bijeenkomsten niet bij kunnen wonen. Op 24
juni was de vierde bijeenkomst met als thema de bevolkingsopbouw en de

lnwoners. Op 7 november wertl een bijeenkorlsl guhuutlert iu h,¡tel Zuiderduin
te Egmond aanZee waarbij de toekomstvisie gerictrt rwas op de bewoners en

de schooljeugd.

15. 6 juni 2005. Bereikbaarheid kust.
Deze bijeenkomst in Elkshove werd georganiseerd door de gemeente Bergen
in samenwerking met de Provincie Noord-Holland, onder voorzitterschap van
de heer H. Voerknecht. Slechts een opkomst van 14 personen. Er werden
enkele voorstellen gedaan, te weten: - een proef met verkeersregelaars, - een

strandbus, - een bewaakte fietsenstalling en een uitbreiding van de bestaande.

De provincie Noord-Holland financiert deze maatregelen in 2005. In2006
wordt dit op basis van 50%-50% gefinancierd door de gemeente Bergen NH

' en de provincie Noorci-äoiianci.

16. 8 juni 2005. Wükgericht werken.
Deze bijeenkomst voor bewoners in huize Glory werd georganiseerd door de

Op 29 juni was de derde bijeenkomst en handelde over toerisme en recreatie.

Deze bijeenkomsten werden matig bezocht.

17. 6 juli 2005. Werkgroep verkeer (op initiatief van de Dorpsraad)

\ Wij hebben z;ittiyqin deze werkgroep waarbij het ditmaal handelt over de

de meest recente bijeenkomst was op 17 oktober 2005. In deze werkgroep
benadrukken wij dat de Zee-weg een ontwerp is van Springer en dat wij het
karakter van deze weg wensen te behouden. (zie ook de verdere punten tot en

met punt 20) De zienswijze heeft de Stichting ingebracht bij de gemeente. Ook
is de Stichting van mening, indachtig haar destijds opgestelde verkeersnota,

dat de gehele bebouwde kom van Bergen aanZee een 30 kilometer zone dient
te zijn.

18. 13 september 2005. Indienen zienswüze Elzenlaan
In verband met de artikel 19 WRO die gevoerd wordt ten behoeve van de

parkeerontwikkelingen op de Elzenlaan hebben wij onze zienswijze aan de

gemeente laten weten.



19. September 2005. Procedure Parkweg
Ook zijn wij naar de beroepsrechter gestapt in verband met de legalisatie van
de parkeerplaatsen zonder aanpassing van het bestemmingsplan voor onder
andere de Parkweg.Deze zaak loopt nog. Wij dringen er al vele jaren op aan
om een nieuw bestemmingsplan op te stellen, in tegenstelling tot het
hanteren'van diverse artikel 19 WRO procedures. De gemeente Bergen lijkt

slechts het parkeren te faciliteren. Een ruimtelijke visie ontbeert geheel. Ons
dorp verdient beter.

20' 22 september 2005' Inloopbüeenkomst h 
opbijeenkomst gehouden. Er

r#î#ä;iJ,,",îËiJtr#'iJ:ïtÍ:iïii,hii;å:;;.T;::,"J:i,*,'ä:
die in grote]!-n.n inhoudt:

- 30 kilometer per uur tussen het V.d. Wijckplein en Paulineweg;
- overrijdbaremiddenberm;
- 50 kilometer per uur tussen Paulineweg en de rotonde Elzenlaan;

fietsstroken op het 50 kilometer per uur gedeelte.

21. 2 november 2005. Bereikbaarheid kust.

H3,l:li,::,:å';i::l'å*:'i:1.'J;:,iiffi ;ffi1Íin"ä"lJff #ïf 3;ås;'

äÏÏ*:'J*;",H'fi i',l*!liå'-,ä$;Tä:ll;:ilii:lilT,ift Íl'JåÍäksdewens
aangewende subsidiegeld niet tot doelmatige resultaten heeft geleid.

22. 1,3 december 2005. Bereikbaarheid kust.
Deze evaluatiebijeenkomst in hotel Marijke werd georganiseerd door de

i:::'å:ïil:#"ff l'#å#."#i.äî;iåtiå:;ËiiTJ*:äil,"":'l;i;
besproken, te weten het parkeren, de verkeersregelaars, de fretspaden en de
stallingen en de busverbinding. De provincie concludeerde dat de voorgestelde

d:ïii1:t"iiiåi:lÏ,'.'J,îf, :i#5:ii::m:;*i"ii:1",*iïmmer
bezocht.

23. 2005. Groen Platform.
Verder hebben wij verschillende vergaderingen van het Groen Platform, waar
wij bij zijn aangesloten, bijgewoond. Het Groen Platform heeft een kritische
opstelling naar ruimtelijke ontwikkelingen in onze regio en fungeert voor ons
als kennisbank.

24. 2005. Dorpsraad & Stichting 10O-jarig bestaan
Ook hebben wij alle dorpsraadbijeenkomsten bijgewoond. De vergaderingen
van de Stichting 10O-jarig bestaan Bergen aanZeehebben wij deels bezocht.

Naar aanleiding van de vorige Duindoorn waren er nog enkele vragen die nog beantwoord moesten
worden. De vragen hadden betrekking op:

r Gasboring BP.
In het voorjaar hebben wij een rondleiding over het tenein gemaakt en een video
bekeken over de preventieve maatregelen op veiligheidsgebied. Ons is ter ore
gekomen dat de BP nog lang in ons midden zal blijven omdat er meer gas is gevonden
dan men dacht. Een open einde dus.



a Windmolens

a Bus

Wij wensen u prettige feestdagen!

Mocht u het werk van onze Stichting willen steunen, dan stellen wij een bijdrage bijzonder op prijs.

Het rekeningnummer is 84.90.37.042, V.S.B. te Bergen NH, ten name van onze Stichting.

Zoals umisschien nog weet zijn wij tegen de plaatsing van windmolens voor de kust

van Egmond aan Zee. Samen met de Stichting Duinbehoud hadden wij bezwaar

aangeiekend bij de Raad van State. Stichting Duinbehoud meldde ons dat zij, in ruil
uooi 

".r, 
natuuischade compenserend natuurproject, van verder betwaat afzien. Wij

hebben ons hierbij aangesloten.

Op onze brief richting Provincie, betreffende de busverbinding' hebben wij als

an¡voord gekregen dãt er een strandbus zou komen, van station Alkmaar via Egmond

aan den Hóef naa¡ Bergen aanZee,à 1 euro per persoon. Op 13 december 2005 werd

ons verteld dat dit e.n *islukking was door te weinig publiciteit. Er zou verder met

Connexxion gesproken worden. Verder in de zomer- en herfsftakantie een reguliere

verbinding, oãt in het weekeinde. Deze verbinding is inmiddels achter de rug'

Resumerend kunnen wij stellen dat'2005 een druk jaar was, echter nog nret.rclatief weinig tastbare '

voortgang op het gebieã van bereikbaarheid kust en de kustvisie. Het 'herstellen' van de bestrating op

divers-e *1gãn in Bergen aanZee kan niet indrukwekkend genoemd worden' Als deze actie

maatgevenä is voor dã volgende 'kwaliteitsimpulsen' vrezen wij het ergste. Het is illustratief hoe er

met Èergen aanZeewordt omgegaan. Het is weer'hap-snap'-beleid zonder visie. Het ware beter

g.*."rio. het bestratingbudget te reserveren voor een structurele oplossing. Op h9t gebied van het

festemmingsplan en ¿e artitet 19 WRO procedures laat de gemeente Bergen zien dat zij zictiniet
geroepen uã.tt otn regels die zij burgers òpleggen zelf wel na te.leven. Wij danken onze donateurs

ioor år ondersteunin! waardoor wij in staat waren deze activiteiten te ondernemen en de diverse

procedures te volgen.
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No. 40, december 2006
Bulletin van de Stichting Bergen aan Zee.

Secretariaat Jacob Kalffireg 12, 1865 AR Bergen aan Zee

)

Geachte lezers,

Zoalsu van ons gewend bent weer een jaaroverzicht van onze activiteiten. Hieronder een

chronologisch verslag.

1 januari 2006.

2 januari2006
6 januari2006

12 jarrrnn2006

; 19januari2006

20 februari 2006

20 februari 2006

22 maart2006

23 maart2006

Het hijsen van de vlag op het Rode Plein vanwege het 100-jarig

bestaan. Natuurlijk wafen wij hierbij aarrwezig, onder het genot van een

glaasje champagne.

Met de bus naar Elkshove, alwaar de nieuwjaarsreceptie bezocht werd.

Nieuwjaarsreceptie van de Stichting vrienden van het Vredesker$e bij

hotel Meijer.
Onder leiding van de heer K. Aardenburg (projectleider bij de gemeente

Bergen) werd in hotel Victoria uitleg gegeven over de aanleg van de

Zeewegbinnen de bebouwde kom.
Vervolg op de uitleg vanl2januari 2006. Terplaatse werden de

wegprofielen opgemeten en toegelicht.
Lijsttrekkersdebat in Elkshove. Hierbij konden wij niet aarwezigzijn.
Op deze datum z1nde werkzaamheden aan de Zeeweg begonnen. De

aannemer had zijn werkzaamheden, keurig op tijd, vóór I mei 2006,

gereed. De entree van ons dorp ziet er eindelijk weer netjes uit met de

mooie lantarenpalen als sluitstuk. Nu de rest nog!

Op uitnodiging van de werkgroep 'De bronzen dame' bij de start van de

restauratiewerkzaamheden van het parkje en het beeld van mevrouw

Van Reenen-Völter geweest. Aansluitend koffre bij Hotel Meijer.

De werkgroep verkeer (waar wij ook zitting in hebben) vergaderde over

de Elzenlaan, onder andere over de rijrichting (conform ons

verkeersplan 1998), dwarsparkeren en nieuwe bestrating. Het is de

bedoeling dit alles te realiseren in2007, wanneer er geld beschikbaar is!

Aanwezig bij de presentatie van het wijkplan in hotel Meijer. Onze

inbreng is bij de voorbereiding hiervan gebruikt.
24 maart2006



i3 april2006

24 april2006

27 april2006

3 mei 2006

9 mei 2006

15 mei 2006

15 mei 2006

19 mei 2006

Afscheid van mevrouw Schep en de heer Valk in Elkshove' Tevens

kennismaking met de nieuwe wethouders, mevrouw Trap en mevrouw

Assuschkewitsch, de heren Stam en Mesu'

ZaakTijmes/gemeente/stichting Bergen aanZee in de rechtbank te

Alkmaar. Wellicht weet u nog (zie Duindoorn no. 39) dat wij op 10

februari 2005 bij de gemeente bezwaar hadden aangetekend tegen het

verlenen van een bouwvergunning voor een in onze ogen drastische en

detonerende verbouwing van het voormalige WV-gebouwtje' Op 12

september 2005 kwam de uitsPraak:

a. het bestreden besiuit werd herroepen en het verzoek om een

bouwvergunning alsno g afgewezen'

b. het verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan werd

evsneens afgewezen.

Naar aanleirting hie,rvan is Tijrnes (dc huurder van het pand) in hoger

beroep gegannbij de rechtbank in Alkmaar. De uitspraak was op 10 juli

2006.Deze zaakwerd ook door hem verloren. Aansluitend hierop is hij

naar de Raad van State in Den Haag gestapt. Dezezaak moet nog

behandeld worden. V/ij houden u hiervan op de hoogte'

Deze hele dag waren wrj op uitnodiging van KlMO-Nederland en

België in samenwerking met de provincie Noord-Holland en het

Hoogheemraadschap Rijnland aarrwezigop de conferentie 'Een strand

in beweging'. De behandelde onderwerpen wa.ren o.a. buitendijks

bo.r*en, ioiegraal kustbeleid, Natuurbeschermingswet, zandsuppletie en

de ontwikkelingen in de kuststrook. De verstrekte informatie achten wij

van groot belang voor de (toekomstige) ontwikkelingen in en rond

Bergen aanZee.De kennis over het onderwerp ontwikkelingen in de

kuststrook zal ons goed van pas komen bij het nieuw op te stellen

bestemmingsplan! Zie hiervoor ook de bemerkingen bij 28 september

2006.
opening tentoonstelling 'het sterckenhuis' in de Ruinekerk, waarbij

Ítevfouw Jelgersma, mevïouw wiebenga-van Reenen en de heren

Adriaan van Dis en Hugo van Reenen sprekers waren'

Op het gemeentehuis werd door de verkeersgroep het model voor de

lantarenpalen voor de Zeeweg uitgezocht'

's Avonds in Elkshove de presentatie van onder andere ons wijkplan

door Stella Schrijver.

Inloopmiddag btj hotel Victoria, alwaar een kaart aanwezig was van ons

dorp en uitleg werd gegeven ovef het nieuwe bestemmingsplan

'dorpskem Bergen aanZee'. Op de kaart hebben wij onze bevindingen

laten aangeven. Het doel van dezekaattwas het inventariseren van de

feitelijke situatie.

Rechtzaak te Alkmaar tussen de stichting en de gemeente Bergen' lnzet

was het erkennen van de stichting als belanghebbende. Deze uitspraak

was van groot belang voor ons voortbestaan. Uitslag: gewonnen!

Door de provincie Noord-Holland waren wij uitgenodigd in Petten ('de

Watersnip') voor een informatieavond over de Kustvisie 2050' U heeft
22me12006



3 juûi 2006

6juni 2006

14juni 2006

30 augustus 2006

9 september 2006

28 september 2006

in de krant kunnen lezen, dat er gekozen is voor een innovatieve en

duurzame versterking van de zwakke schakels in onze kust. Men kwam
met het voorstel om de Hondsbossche en Pettemer zeewering van
binnen uit te versterken, wa¿urnee de dijken overslagbestendig gemaakt
kunnen worden. Inmiddels is men met dit laatste plan alweer druk aan

het sleutelen. Het strand en de duinen worden versterkt met een

zeewaartse verbreding. De uitvoering is gepland in200812009. Wrj
lazen ook in de Kustvisie 2050: 'Er is geen reden om te verwachten dat
de bodem van de kust bij Bergen aanZee flink zal dalen'. Dit
concludeerde Gedeputeerde Staten op basis van advies van het
Rijksinstituut van/voor Kust en Zee. De plannen voor de versterking
van de Hondbossche Zeewering hoeven daarom niet te worden
aangepast. De risico's van het nieuw ontdekte gasveld bij Hargen aan

Zee zrlnnog niet meegerekend. Deze onderwerpen lenen zich niet om
alle informatie hier te vermelden. Daarom kunt u op ons secretariaat de

stukken inzien, na telefonische afspraak hiertoe (072-5812734). Tevens
kunt u daar de keur van het Hoogheemraadschap Noordhollands
Noorderkwartier inzien. Deze keur is op I september 2006 in werking
getreden.

Presentatie van het prachtige boek, 'Een verjaardag aanZed ,

samengesteld door Bert Buizer en Frits David Zeúer in het
Vredeskerkje. Aansluitend gingen wij naar de Heemtuin in het
Parnassia-park, voor de ofñciële opening.
Vanaf 10.00 uur hebben wij de festiviteiten rondom het 1O0-jarig

bestaan van Bergen aartZee bijgewoond. Zo warenwij er getuige van
dat, Hugo van Reenen, de Heer van Bergen, de nieuwe en de

gerestaureerde bank nabij de sokkel van het tevens opgeknapte

borstbeeld van zijn grootmoeder onthulde. In huize Glorie presenteerde

Ma¡ia Smook haar boekje,'Eert kasteel in Bergen aanZee' . (de

geschiedenis van het huis op het Russenduin)
Vanaf deze datum werden eenT- tal concerten in het Vredeskerkje
bezocht. Deze concerten werden zeer goed bezocht en zijn voor
herhaling vatbaar.
Het droeve bericht van het overlijden van mevrouw E.Assuschkewitsch
werd ontvangen.
Tijdens de open monumentendag waren wij om 10.00 uur bij het Van
Reenenmonument, alwaar het eerste van de vijf informatieborden door
wethouder Else Trap werd onthuld. Bij het avondfeest in restaurant
Twaalf konden wij niet aanwezig zr1n.

De eerste bijeenkomst van de commissie bestemmingsplannen. De
gemeente is bezig met de voorbereiding van diverse 'modules', die voor
meerdere bestemmingsplannen bruikbaar zijn. Hiervoor hadden wij
spreekrecht aângevraagd. Wü hebben ingesproken en hierbij de

verwachting uitgesproken dat op diverse deelgebieden, zoals toerisme
en detailhandel de hierover nog af te ronden gemeentelijke visies
betrokken zullen gaan worden. Verdere vergaderingen waren gepland



op 17 oktober,2 november en 20 november 2006. 
'wij houden de

voortgang in de gaten.

g oktober 2006 De bijeenkomst van Rijkswaterstaat in hotel Zuiderduin over het project

Eco-beach voor de kust van Egmond aanzee en castricum. Er is

hierover uitgebreid in de kranten gepubliceerd. U kunt eventueel de

documentatie van dit opmerkelijke project bij ons inzien'

18 oktober 2006 Een evaluatiebijeenkomst in Hotel Marijke te Bergen' Deze

bijeenkomst was georganiseerd door de Provincie Noord-Holland en de

gJmeente orrer de bereikbaarheid van de kust bij Bergen en Zijpe. Hier

kond",'wijnietaanwezigzTjn,mazrdenotulenzijndoorons
opgevraagd.

Bij het Groen Platform is het op dit moment rustig. Er vindt een bestuurswisseling plaats'

Du wi[r:1mo1ons, u wcet hoewij hiÊtrwÊlde'nktR, r'iþ inmiddels een voldongen feit' Het

informatiecentrum wordt toch gerealiseerd in een gedeelte van het VW-kantoortje in

Egmond aanZee.alwaar het enige jaren zal blijven'

itr.. geld voor is wordt :Ir 200l gepoogd om de Elzenlaan onder handen te nemen'

Inmiddels is helder geworden dat de tussentijdse 'reparaties' afgeboekf kunnen worden onder

de noemer'weggegooid geld' (40'000 euro)

Rest ons nog u fijne feestdagen te wensen en een gezond 2007 '

Mocht u het werk van onze Stichting willen steunen, dan stellen wij een bijdrage bijzonder op

prijs. Het rekeningnummer is 84.90.37 .042,V.S.8. te Bergen NH, ten name van olìze

Stichting.
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No 4l, januari 2008

,j Geachte lezer,

Door omstandigheden komt onze Duindoorn een maandje later uit. Wij brengen u hieronder
weer verslag uit van de activiteiten die door ons werden bijgewoond:

I januari2007 Op nieuwjaarsdag werd bij een vliegende storm door wijkwethouder J
Stam op de rotonde Elzenlaan/Zeeweg de Zeeweg officieel heropend.
Tevens werd de jubileumvlag symbolisch gestreken als aßluiting van
het 10O-jarige bestaan van ons dorp.

2 januari2007 De nieuwjaarsreceptie van onze gemeente in Elkshove met de installatie
van burgemeester F. Hertog.

5 januan2007 Nieuwjaarsreceptie van de Stichting Vrienden Vredeskerkje voor alle
bewone¡s bij Hotel Meijer.

9 januan2007 In deze tijd lag het ontwerpbesluit Natura 2000 ter inzage. Wij hebben
tot 19 febr.2007 de stukken betreffende het Noord-Hollands
duinreservaat (no. 87) en de Schoorlse duinen (no. 86) ingezien.

19 februari2})7 Informatieavond in de Watersnip te Petten, georganiseerd door de
Provincie Noord-Holland en het Hoo gheemraadschap Holiands
Noorderkwartier. Het handelde hier over de Hondsbossche- en Pettemer
Zeewering. Er werd op 30 januari 2007 een nieuw besluit genomen om
de zeewering te versterken:
a. aanbrengen van grote hoeveelheden zand
b. en/of verhoging van de dijk
c. en/of versterking van het binnentalud
d. maatregelen ter remming van de golfoploop aan het buitentalud
Inmiddels is er een inloopmiddag geweest op 17 november 2007 in
Callantsoog.Deze bijeenkomst (de zoveelste) stond in het teken van de
zwakke schakels in de kop van Noord-Holland. 'üij kregen de indruk
dat er nog niets beslist is en dat alles nog op losse sch¡oeven staat.
Er zljn plannen te over, onder andere Marina Petten en een eiland voor
de Noord-Hollandse kust, een dijk vanaf Den Helder naar het zuiden en
het inpolderen van een stuk Noordzee tussen Petten en Den Helder



17 april2007

25 aprí|2007

8 mei 2007

11 mei 2007

4 juni2007

(CDA 2'Kamer) enz, enz. U kunt natuurlijk deze stukken bij ons

inzien, na telefonische afspraù< ( 5812734).

Het eerste overleg van de klankbordgroep herinrichting Parnassiapark,

waarbij verschillende organisaties betrokken zijn. Op 3 juli 2007 was de

inloopmiddag voor de bewoners. Op 18 september 2007 was het tweede

overleg van de klankbordgroep en op 18 december 2007 werd e.e'a.

behandeld in de gemeenteraad. In de eerste fase waren de kosten
geraamd op 60.000 euro. Na goedkeuring hiervan kwam het neer op

40.000 euro uit de investeringsgelden en 20.000 euro uit andere potjes.

De tweede fase, uit te voeten tussen 2010 en 2011, kost 200.000 euro,

afhankelijk van de beschikbaarstelling van het budget in de begroting
van de betreffende jaren. Het plan ligt btj ons ter inzage (na telefonische

afspraak, 5812734),

Wij zijn bij de Raad van State in Den Haag geweest in verband met de

zaakvanhet voormalige VVV-gebouwtje. Zie hiervoor tevens de

Duindoorn no. 40 bij de datum 24 apnl. De gemeente Bergen was

hierbij aanwezig. De uitbater van het gebouwtje liet, ondanks dat hij
deze zaakaanhangig had gemaakt, verstek gaan. De uitspraak kwam op

6 juni 2007. De uitbater heeft verloren en er komt dus geen opbouw van
4,5 meter. Inmiddels zijn wij îazeer veel heen en weer geschrijf/gebel
met de gemeente te weten gekomen dat de uitbater een bouwvergunning
heeft gekregenvoor de achteraanbouw, die er al enkele jaren illegaal
staat. Onder dreiging van eeil dwangsom is hij half december 2007

begonnen deze aanbouw volgens de gemeentelijke eisen aan te passen.

Het pand is inmiddels door Hotei Nassau Bergen terug gekocht. Wij
zijn benieuwd of de gemeente Bergen, na het hanteren vaî zeet ruime
begunstigingstermijnen, voldoende ruggengraat heeft om 'door te

pakken' bij het constateren van afwijkingen ten opzichte van de

verleende vergunning.

Kennismakingsgesprek bij ons secretariaat met wijkwethouder J. Stam.

Alle lopende zaken werden met hem doorgenomen. Wij hebben bij dit
gesprek ons ongenoegen geuit over de gebrekkige communicatie met de

gemeente en de niet adequate handhaving van diverse taken van de

gemeente.

Aanwezig bij de vergadering van de Dorpsraad

Bij de vergadering van de commissie Cultuurhistorische Kwaliteit werd
gesproken over het pand Verspyckweg 3 te Bergen aanZee. Een deel

van de commissie had het pand bezichtigd en kwam tot de conclusie dat

er uiterlijk binnen 4 â5 jaæ rigoureus iets gedaan moet worden met het

pand in verband met de huidige gevaarszetting. De gemeente zelf heeft

hier niet veel over te zeggen. Het pand staat nog steeds te koop!

Inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan Bergen aanZee -
Dorpskern, gehouden in Hotel Victoria.

16 mei2007



ll juní2007

28 augustus2007

5 november 2007

16 november 2007

18 decemb er 2007

v/ij hebben de gemeente (de heer s.plezier) onze bemerkingen met
betrekking tot de concept plankaart doen toekomen. Als allJs volgens
plan verloopt wordt half 200g gestart met de verdere procedure. u kunt
er van op aarr dat wij dit op de voet zullen volgen.

wij zijn op bezoek geweest bij burgemeester F.Hertog en de ambtenaar
G.Reuchlin. Na kennismaking hebben wij enige ondeiverpen
aangaande de handhaving besproken. De reden van het niel adequate
optreden ligt in onderbezetting en het moeilijk werven van personeel.
De communicatie biijft nog steeds een knelpunt!

congres 'vinden en Binden' in het Zuiderduin. Het doel was het bij
elkaar brengen van politiek en bedrijfsleven. De meer dan prima
catering deed ons vrezen dat wederom 'projectmatig' gelden werden
weggeschreven.

Aanwezig bij de vergadering van de Dorpsraad

op deze datum hebben wij de gemeente onze reactie doen toekomen
voor wat betreft de plannen met de Elzenlaan. vanzelfsprekend bij ons
in te zien, na telefonische aßpraak,5gI2734.

Verder nog enkele mededelingen:

' Ecobeach' een gezamenhjk project van de BAM en Rijkswaterstaat,lijkt aan te slaan
Dit onderwerp stond 21 novemb er 2007 in de kra¡rt.

. De wervingsactie van de brandweer is helaas gedeeltelijk mislukt.o Een kroonjaar (100 jaar!) voor Hotel Nassau Bergen ( i 8 juli 2007) en voor prins
Maurits ( 19 mei 2007).

o Er is toestemming van de Provincie voor wat betreft de jaarrond exploitatie van
strandpaviljoens.

Rest ons u nog een gezond 2008 te wensen.

Mocht u het werk van onze Stichting willen steunen, dan stellen wij een bijdrage bijzonder op
prijs. Het rekeningnummer is 84.90.37.042, v.s.B. te Bergen NH, ien "u.. uÀ o*"
Stichting.
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Bulletin van de Stichting Bergen aan Zee

Secretaria¿t Jacob Kalffrreg 12, 1865 AR te Bergen aan Zee

072-5812734

No. 42, februari 2009

Geachte lezer,

De Stichting Bergen aanZee geeft u hierbij weer een overzicht van haar activiteiten in 2008

en2009 tot op heden.

, ì 2008:

2 januari Nieuwjaarsreceptie van de gemeente in de Ruihekerk.

4 januari Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Bergen aanZee, georganiseerd door
Stichting Vrienden van het Vredeskerkje, gegeven bij Hotel Meijer.

I I februari Openbare informatieavond in de Beeck over de concept-strandnota, opgesteld
door het bureau Droogh Trommelen & Partners, welke door de heer Droogh
werd gepresenteerd. Deze nota lag ter iruage van 17 januari tot en met27
februari.

19 februari In het Zeehuis naar de plannen voor de Elzenlaan gekeken en vervolgens onze

schriftelijke reactie gegeven.

25 februari Samen met de Dorpsraad een reactie gestuurd aan de gemeente op de concept-
strandnota. In een open brief aan het College, geplaatst in de Duinstreek van27
februari heeft u orrze gezaffrenlijke reactie kunnen lezen.

I april Commissie Ruimte en Beheer, behandeling van de strandnota in de Beeck. Er
waren 12 insprekers. De op'en aanmerkingen van de insprekers, alsmede van

de commissieleden, zorgden ervoor dat na de eerste termijn de nota naar het
College werd terugverwezen.

3 april Informatieavond in Petten. Startnotitie Kust op Kracht. Deze avond ging uit
van de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Hierbij konden wij ditmaal niet aanwezigzijn. Er werd
gesproken (alweer) over de zwakke schakels, zoals de Hondsbossche en

Pettemer zeewering, de duinen bij Bergen aanZee-Egmond aartZee en tussen

Petten en Den Helder. Ook de Stichting Duinbehoud heeft hierover een

uitgesproken mening. Zij nemen deel aan overleg en inspraakbijeenkomsten.
Zij geven adviezen en inspraakreacties (zie DUIN van oktober 2008).



l9 mei

29 mei

11 april Op uitnodiging van de werkgroep Heemtuin Parnassia van het IVN Noord-
Kennemerland waren wij aanwezig bij de feestelijke onthulling van het
informatiebord bij het IVN gebouw, door Rutger Polder, medewerker van
VSM geneesmiddelen BV, welke firma ook het bord gesponsord heeft. Tevens
werd de nieuwe Heemtuinfolder gepresenteerd. Hetzal u niet ontgaan zijn dat
begin november met de eerste fase van het inrichtingplan Parnassia Pa¡k is
begonnen.

l8 april 's Middags dorpsbezoek van de burgemeester en wethouders, alsmede enkele
ambtenaren. Aansluitend bij Hotel Meijer samen met de Dorpsraad een
nabespreking over de rondrit en verdere zaken. Tevens een avondmaaltijd
genuttigd. Om 20.00 uur begon de algemene ledenvergadering van de
Dorpsraad, waarbij wij ook aanwezig waren.

24 april Presentatieavond Strandnota en Gebiedsvisie in de Beeck.

2' Klankbordgroep-vergadering betreffende het nieuwe bestemmingsplan.
Samen met de Dorpsraad onze reactie hierop gegeven.

Ontwerp gebiedsvisieter ituage tot en met21juni, opgesteld door AMER
adviseurs, d.d.22 april 2008. Wij hebben dit met aandacht doorgelezen. Bergen
aanZee kwam in dit stuk minimaal voor, de voor ons relevante onderwerpen
waren parkeren, transferium en het fietspad naar Egmond, aanZee.

2,4 en l0
juni

Inloopbijeenkomsten in de diverse dorpen over de Gebiedsvisie.

5 juni Commissie Ruimte & Beheer, aangepaste Strandnota behandeld. Gebruik
gemaakt van het samen met de Dorpsraad aangevraagde spreekrecht.

10 juni 's Middags gesprek met Jan Mesu, Dorpsraad, Maarten de Ruiter en enkele
ambtena¡en over o.a. de Strandnota. Het was een genoeglijk gesprek, maar we
zijn niet wijzer geworden.
's Avonds Commissie Bestemmingsplannen, hier werd de nota van
uitgangspunten besproken.

12 juni Raadsbrede commissievergadering gebiedsvisie. Van mei tot en met juli is dit
uitvoerig in de media gekomen en heeft tot heel wat commotie geleid, wat u
zeker niet zal zijn ontgaan.

26 juni Gemeenteraadsvergadering in Zuiderduin. Hier werd de nota van
uitgangspunten Bergen aanZee - Dorpskern van22 april2008 vastgesteld.
Tevens werd de strandnota met2 moties en 2 amendementen vastgesteld.

90 jaar Vredeskerkje. Ook hier waren wü op uitnodiging aanwezig, alwaar ook
het bijbehorende boek werd gepresenteerd. Het was een feestelijke dag met
prachtig weer. De muzikale omlijsting was van grote klasse.

29 juni



17 september Nota van inspraak gebiedsvisie. Deze werd op 28 oktober 2008 behandeld in de

raadsvergadering. Uit dit alles gaat later (in 2009) de structuurvisie
voortkomen. Dit is verplicht gesteld in de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening. In
deze visie legt de gemeente het langetermrjn beleid voor de RO in een gebied
vast. Goed opletten dus!

13 oktober 'Vinden en binden'. Ondernemers en gemeente Bergen ontmoeten elkaar in het
Zuiderduin om de samenwerking te verbeteren. Dit jaar waren wij verhinderd.

14 november Dorpsraadavond bijgewoond.

12 december Tot en met 12 december lagen de stukken ter inzage, waarbij de kustzone van
de Noordzee ten noorden van Bergen aan Zee wordt aangemeld als beschermd
natuurgebied (+ 3 andere gebieden) op grond van de Europese Habitatrichtlijn
(zie krantenartikel van25 november 2008) Ook wil minister Verburg in 2010
het zee- en strandgebied tussen Bergen en Petten als Vogelrichtlijngebied gaan

aanwijzen. Het betekent vrijwel zeker nieuwe restricties voor vissers en
ondernemers.

20092

5 januari Nieuwjaarsreceptie van de gemeente in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef.

9 januari Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Bergen aanZee bij hotel Meijer op
initiatief van de Stichting Vrienden van het Vredeskerkje.

22 januari Derde klankbordgroep-vergadering over het voorontwerpbestemmingsplan
Bergen aanZee - Dorpskem in de Beeck. V/rj hebben daar wéér onze
correcties (en dat waren er veel, ruim 3 A4-tjes) achtergelaten en meegedeeld
dat wij zeer teleurgesteld zijn dat met onze vorige op- en aanmerkingen weinig
is gedaan. Waarschijnlijk komt dit alles in maart in de inspraak en kunt u 4
weken uw reacties aan de gemeente kenbaar maken. Ook hier dus: Goed
opletten! Het gaat om uw dorp!

Enkele mededelingen:

1. Hotel Monsmarem: Eigenaar is vanaf 2005 nog steeds Paauw Projecten B.V. te
Schagen. Wij weten dat er op 9 oktober 2005 een sloopvergunning is afgegeven en

op 31 augustus 2005 een bouwaanvraag is gedaan, die niet gehonoreerd werd. Bij
navraag op het gemeentehuis in november 2008 werd ons medegedeeld dat er op
29 oktober 2007 weer een bouwaanvraag is geweest (niet gepubliceerd in de
krant), waar de gemeente enkele vragen aan de eigenaar over heeft gesteld. Echter
tot op heden kregen zij hierop geen antwoord. De stukken liggen nu dus weer in
het ogrote' archief, m.a.w. het schiet niet op!

2. Verspyckweg 12-22. Voor deze woningen is al een sloopvergunning afgegeven en

diverse panden zijn al dichtgetimmerd. Er wonen nu nog slechts 2 gezinnen. Het
ziet er naar uit dat het plan'zes slopen en zes terugbouwen' niet gaat plaatsvinden.
Uit informele bron hebben wij vernomen dat de nieuwe bouwlocatie gaafbestaan
uit het veld ten noorden vandeze woningen met het bestaande bouwvlak plus de



achtertuinen. Bü de nieuwe bouwplannen zou er op deze locatie sprake zijnvan?
blokken van elk 3 koopwoningen en diverse huur-appartementen.

3. Verspyckweg 3. de Duitse Kolonie. Nog steeds staat dit te koop maar is intussen
opgeknapt (dak, voegwerk, kozijnen e.d.). In de Bergense Kroniek van november
2008 van de Historische Vereniging Bergen staat een prachtig artikel over de
geschiedenis van dit monumentale pand. Ook staat er een stuk in over Huize Glory
enzijnmechanische klok, geschreven door Jan Stomps. Heel interessant.

4. Over 'Eco-beach' is nog niet veel te melden. Het schijnt vruchten af te werpen,
zoals in Egmond aanZee door de wethouder werd verteld. We moeten het over de

langere termijn zien.

5. Rest ons nog om te melden dat de diverse documenten/artikelen genoemd in deze

Duindoorn na telefonische afspraak ter inzage liggen bij ons secretariaat. Ook
liggen hier ter inzage de volgende documenten:

. Nieuwe veiligheidsbeleving helpt een handje mee (Land en Water no. 9
van september 2008)

o Dynamisch kustbeheer goed voor veiligheid en natuur (Land en Water no.

9 van september 2008)
o Langetermijnvisie kustbeheer vraagt grotere ruimteschalen (Land en Water

no. I 1 van november 2008)
o Verkenning laat baten aangroei Hollandse kust zien (Land en Water no. 11

van november 2008)

Mocht u het werk van onze Stichting willen steunen, dan stellen wij een bijdrage bijzonder op
prijs. Het rekeningnummer is 84.90.37.042, VSB te Bergen NH, ten name van 'Stichting
Bergen aanZee'.
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pccretariaat Jacob Kalfrreg t 2, t 865 AR Betgen aan k
No. 43, januari 2010

Geachte leze¡

De Stichting Bergen aanZee geeft u hierbij weer een overzicht van haar activiteiten in 2009
en in begin 2010.

2009

I I februari Het eerste overleg over de structuurvisie Bergen aanzee, w¿arvoor wij géén
uitnodiging kregen. Besloten wordt dat er een plan van aanpak gemaakt wordt.

2 maart De tweede voorbespreking structuurvisie Bergen aanZee.

30 maart De derde voorbespreking structuurvisie Bergen aanZee. Men was ons
vergeten. Alle ambtenaren waren al weg. Met moeite na een half uur een
invalster opgetrommeld vanuit Bergen.

3 april

23 april

Het bijwonen van de Dorpsraadavond.

In de Watersnip te Petten werd door het Hoogheemraadschap en de Provincie
een avond georganiseerd over de zwakke schakels in de Hondsbossche- en
Pettemer zeewering. Uit de publicaties van deze door ons niet bligewoonde
avond concludeerden wij dat er weer oeverloos is gepraat en er steeds weer
andere voorstellen aangedragen worden.

7 mei Vanaf deze datum tot 4 juni (4 weken) heeft het voorontwerp bestemmingsplan
Bergen aan Zee tet inzage gelegen.

Samen met de Dorpsraad een gesprek gehad met Jan Stam en enkele
ambtenaren over de gang van zaken met betrekking tot de structuurvisie.
Beloofd wordt dat alles wat beter gestructureerd wordt.

12mei



20 mei Inloopavond bij Hotel Victoria over het voorontwerp bestemmingsplan
Dorpskern Bergen aanZee. Er waren enkele ambtenaren aanwezig om vragen
van de bewoners te beantwoorden.

25 mei

8 juni

22 juni

3 juli

Vergadering structuurvisie in het gemeentehuis

Vergadering structuurvisie in het gemeentehuis

Vergadering structuurvisie in het gemeentehuis.

l0 uur 's morgens. Feest! De onthulling van de restauratie van de

herdenkingsnaald (1906-1931) aan de Jacob Kalffiveg, ontworpen door de heer

M.Cijffers. Helaas was nagelaten om iemand van de familie Cijfflers uit te
nodigen. Er waren slechts l8 mensen aanwezig, kennelijk door de geringe
communicatie over deze gebeurtenis.

12 oktober 'Vinden en binden'. Ondernemers in de gemeente Bergen ontmoeten elkaar
weer zoals vorig jaar in 'het Zuiderduin' om de samenwerking te verbeteren.

18 november KIMO viert haar 10 jarig bestaan op het Forteiland in lJmuiden.Deze
kustorganisatie streeft naar schone zeeën en schone stranden.

27 november Het bijwonen van de bijeenkomst van de Dorpsraad.

2010

4 januari Nieuwjaarsreceptie van de gemeente in de Blinkerd.

I januari Nieuwjaarsreceptie van de Stichting Vrienden van het Vredeskerkje in hotel
Meijer.

12 januari Eerste oriënterend overleg over de herindeling van de Julianalaan. Er was grote
onduidelijkheid over de status van dit overleg. In onze visie dient deze
herindeling analoog aan de Elzenlaan te zijn. Er is 400.000 euro gereserveerd

om de hele Julianalaan onder handen te nemen. Wij zijn van mening dat de

aanleg van een voetgangersoversteekplaats visueel detoneert en niet te
rechtvaardigen is ten aanzien van het verkeersaanbod. De eventuele start van
dit project is gepland in september 2010.

20 januari Vanaf 17.00 uur was er in hotel Meijer een informatiebijeenkomst over de
nieuwbouwplannen van Kennemerwonen voor de bouw van huurwoningen op
de locatie Verspyckweg. Het plan omvat de bouw van twee blokken van drie
woningen en een appartementenblok van acht woningen. Dit blok is aan de

Verspyckweg gelegen en de twee blokken van drie woningen zijn op het
achterste deel van de bouwkavel geprojecteerd. Een hoefijzervormige weg met
eenrichtingsverkeer ontsluit het geheel. Aan weerszijden van de kavel worden
23 parkeerplaatsen gerealiseerd. De bouwvergunning moet nog ingediend
worden en het bestemmingsplan moet nog aangepast worden. De gemeente

Bergen heeft aangegeven zich in de plannen te kunnen vinden. In onze visie is
het plan, ondanks de hoge dichtheid, redelijk acceptabel, mede gelet op het feit
dat er moeite is gedaan om de uitgangspunten van het appartementenblok van



acht woningen te baseren op de vormgeving van de koloniehuizen.
Vanzelfsprekend gaan wij hier nog verder over praten met de Dorpsraad. Waar
wij wel moeite mee hebben is de nokhoogte van 11 meter. In het vigerende
bestemmingsplan is de nokhoogte gesteld op 8 meter en in het
ontwerpbestemmingsplan is de nokhoogte gesteld op 10 meter. Wij hebben
aangegeven dat wij dit te hoog vinden voor Bergen a¿m Zee, ondanks het
fenomeen dat deze hoogte in de rest van de gemeente gehanteerd wordt.

Over het bestemmingsplan kunnen wij melden dat dit in april 2010 in de commissie

behandeld wordt. Hierna zijn de gebruikelijke 6 weken voor de eventuele bezwaren in te
dienen. Adri Plomp is niet van mening om eerst de structuurvisie af te maken en daarna pas

het bestemmingsplan, omdat beide een parallelle ontwikkeling hebben: Bestemmingsplan is
beschrijving van huidige situatie, structuurvisie is gericht op de toekomst. Maar daar zit
natuurlijk ook een overlap in.
Voor wat betreft de structuurvisie is bekend dat er 4 stedebouwkundige bureau's offertes
hebben ingediend op het gemeentehuis. Het College mag hier een keuze uit maken.

Strandnota: er is een evaluatie aangekondigd, maar het debacle zet zich voort: na vertrek van
de betreffende ambtenaar (Thea Olivier) weet niemand meer hoe het zit.

Omtrent Hotel Monsmarem was conform het laatste bericht (14-01-2010) nog niets bekend
ten aanzien van een nieuwe bouwaanvraag.

De samenwerking met de Dorpsraad loopt goed. Op het gebied van onze doelstelling'Het
behoud van het karakter van het dorp en de hierbij behorende natuurwaarden' kunnen wij
elkaar goed vinden. Minder positief ervaren wij de houding van de gemeente Bergen. Het lijkt
wel een gewoonte te worden om een vergadering 'last minute' aante kondigen op voor
ambtenaren gunstige tijden. Het niet nakomen van afspraken is schering en inslag. Door ons
aangeleverde informatie wordt niet of niet merkbaar gebruikt. Het gevoel bekruipt ons dat de

diverse overleggen slechts voor de vonn plaatsvinden. Wie wanneer en waarover de regie
voert is veelal onduidelijk.

Mocht u het werk van onze Stichting willen steunen, dan stellen wij een bijdrage bijzonder op
prijs. Het rekeningnummer is 84.90.37.042, VSB te Bergen NH, ten name van 'Stichting
Bergen aartZee'.
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Secreta¡iaat Jacob Kdffreg 12, 1865 AR te Bergen aan Zee

072-s812734 No. 44, januari 2011

Geachte lezeg

Inmiddels is er weer een jrür verstreken en wordt het weer tijd om u over onze activiteiten in
2010 te berichten.

15 februari

18 februari
3 maart
5 maart

30 maart

9 april

14 apnl

15 april

16 april

2I april

's Avonds in S.portcentrum oDe Beecko toelichting van de gemeente op de

concept-horecanota 'Gastvrij Bergen'. Deze nota lag vanaf 15 januari 2010 6

weken (tot en met 1 maart) ter itløaga We hebben, samen met de Dorpsraad,

onze zienswijze ingediend.
Verkiezingsdebat bij gewoond in Hotel Victoria.
2t gesprek over de Julianalaan. Het le gesprek was op 12 januari 2010.

's Middags gesprek op het gemeentehuis over de Structuurvisie Bergen aan

Zee.
Inloopavond Zeehuis, waar onder andere Bart Henneman van de gemeente

uitleg gaf aande hand van enkele tekeningen van de Julianalaan
's Middags een gesprek op het gemeentehuis over de Structuurvisie Bergen aan

Zee en 's avonds een Dorpsraadbijeenkomst bijgewoond in hotel Meijer.
Een zr¡¿arte dag. Brand in de duinen, iets boven Bergen aanZeeo evacuatie van

de bewoners en de toeristen naar onder andere 'De Beeck'. Om 24.00 uur kon
eenieder terug naar huis na een toelichting van de bwgemeester.
Bespreking van de onota van beantwoording' over de inspraakreacties van het

voorontwerp bestemmingsplan Bergen aan Zee in de commissie

bestemmingsplannen. Hiema trad er stilte in totdat het ontwerp

besteffininesplan Bergen aanZee op 30 december 2010 voor 6 weken (dus tot
10 februari 2011) ter inzage werd gelegd. U kunt dus tot die datum uw
zienswijze naar de gemeente sturen. KÜkt u hier alstublieft kritisch naar,

inclusief de plankaarten.
's Avonds algemene informatie en beantwoording van vragen over de

duinbrand.
's Middags in het lVN-gebouw bespreking over de 2'fase ontwikkeling
Parnassiapark en afronding van de 1" fase.

's Avonds informatiebijeenkomst van de provincie Noord-Holland en het

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Callantsoog. Er is

1



uiteindelijk gekozen voor zandsuppletie op het strand en de vooroever. In
Bergen aanZee is men intussen bijna klaar zoals u inmiddels heeft kunnen

constateren.Daamais Egmond aanZee aan de beurt (voorjaar). In totaal wordt
er ongeveer 3 miljoen kubieke meter zand opgespoten tussen paal 31 en 40.

Meer informatie : www.rijkswaterstaat.nl/kustlij nzorg.

27 april Collegeoverleg structuurvisie/startnotitie.
18 mei Commissievergadering structuurvisie/startnotitie. Deze is op 25 mei

a¿mgenomen in de raadsvergadering. Vervolgens hebben wrj op I juni bericht
gekregen dat het externe bureau naar huis is gestuurd, daarna stilte tot 5 januari

20t1. Voor het onderwerp structuurvisie/startnotitie en het horecabeleid

hebben wij samen met de Dorpsraad om spreekrecht gevraagd.

l juni Samen met de Dorpsraad naar het gemeentehuis op uitnodiging van de

burgemeester. Het betrof de evaluatie van de brand op 14 april. Ook waren de

brandweer/rampencoördinator en Daphne van Gelder eî aarrwezig. Over en

weer werden vragen gesteld en beantwoord.
24 j¡g¡ni Een reactie gegeven op de cultuurnota 2010-2013. Wij hebben gewezen op de

^¿-::.1:-L^:Å +,,^^^- L^+ +^^-i-+i-^L -^^-^^+:^f L^l-i'{ an La* r¡arofatLan r¡on l¿rrncfùurJurËrrgru lLrÐùE;rr lll,L LUvrlJlrðvll lvvrv4lrvl uvlwrs wr¡ ¡rw! v vrrrv¡rav¡a r {r ¡r*¡rvù

en cultuur(historie). Ook hebben wij voorgesteld om planontwikkeling te

toetsen aan de norïnen en waarden gerelateerd aan het behouden van cultureel

erfgoed.
September Vanaf de 2t week is er begonnen met de reconstructie van de Julianalaan.Deze

werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.
11 okfober Voor de 4" maøl 'Vinden en Binden' in hotel Zuiderduin. Een ieder jaar

terugkerend congres met als doel om politiek en bedrijßleven dichter bij elkaar

te brengen. 'Duurzaamheid als succesfactor' was het thema.

19 november Dorpsraadbijeenkomst in hotel Meijer.
5 januari 2011's Middags in'De ZilteZoen'eenkennismakingsbijeenkomst, georganiseerd

door de gemeente. Aanwezig waren onder andere 2 personen van het bureau

Bugel/Hajema, de Dorpsraad, de Stichting Bergen aanZee en enkele

gemeenteambtenaren. De bedoeling hiervan was om de structuurvisie weer op

de rol te zelten. Er is ook een wandeling door het dorp gemaakt om de

knelpunten narr voren te brengen. 's Avonds een nieuwjaarsreceptie van de

gemeente, in de Ruinekerk.
7 januañ Nieuwjaarsreceptie van de Stichting Vrienden van het Vredeskerkje, bij hotel

Meijer.

De behandeling van de Structuurvisie Bergen aanZee en het (ontwerp) bestemmingsplan

Bergen aanZee lopen in het jaar 20ll parallel aan elkaar en dit kan voor verwarring zolgen.

Wellicht ten overvloede hebben wij de fenomenen 'bestemmingsplan' en ostructuurvisie' in
onderstaande tekst verduidelijkt. Met deze informatie kunt u het'afkeuren' van de vorige

ingediende structuurvisie (2002!) door de Provincie Noord-Holland in uw oordeel betrekken

om uw mening over de nieuw op te stellen structuurvisie te vonnen. De 'afkeutpunten' wrren:

- het ontbreken van kader om sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen,
gerelateerd aan de bebouwing.

- het ontbreken van een visie op toerisme, wonen en werken

- het onderbelicht zijnvande rol van het Zeeaquarium (top 5 attractie van Noord-

Holland)
De gehele brief kunt u op ons secretariaat inzien.
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Structuurvisie
De gemeentelijke structuurvisie is een document waarin beschreven wordt wat de gemeente
de komende jaren ruimtelijk wil bereiken en hoe ze ditwil doen. De structuurvisie is bedoeld
om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor een bepaald gebied op hoofdlijnen te
schetsen en om richting te geven aan het ruimtelijke beleid voor de leefomgeving. Over het
algemeen omvat de visie het gehele grondgebied van de gemeente,maar het kan ook alleen
onderdelen van het grondgebied bevatten. Een gemeentelijke structuurvisie geeft de
mogelijkheid om een leefomgevingsbeleid te ontwikkelen, waarin de samenhang met onder
andere beleid op het gebied van milieu, verkeer, waterhuishouding, vervoer, wonen en werken
zichtbaar wordt gemaakt. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en
doorwerking van haar ruimtelijke beleid (waaronder de structuurvisie). De gemeente legt in
haar visie de overwegingen en afwegingen vast over het te voeren ruimtelijke beleid en doet
uitspraken over hoe ze dat gaat doen (verbieden, stimuleren of realiseren) en welke rol zij
daarbij voor zíchøelf ziet (ontwikkelaar, regisseur, beschermer).

De gemeentelijke structuurvisie heeft vooral een sturende en structurerende functie voor de
gemeente. Burgers noch andere overhedenzijnaan de structuurvisie gebonden. Een
structuurvisie legt geen verplichtingen op. De structuur visie is dus een beleid- en
ontwikkelingskader en geen toetsingskader. De gemeente is verplicht in de structuurvisie
inzichtte geven op welke manier burgers, maatschappelijke organisaties en overheden bij de
totstandkoming zijn betrokken. Er is geen bezwaar en beroep mogelijk tegen de
structuurvisie, wel kan de structuurvisie een rol spelen bij een beroep op een
bestemmingsplan. De rechter kan de visie namelijk betrekken in zijn oordeelsvorming over de
goede ruimtelijke onderbouwing. De gemeente beschrijft in een uitvoeringsparagraaf de wijze
w¿unop zijhetruimtelijke ontwikkelingsbeeld in de structuurvisie wil verwezenlijken.

De structuurvisie vormt het kader voor bestemmingsplaruren en daarmee voor het stellen van
regels voor gebruik van grond en bebouwing. De gemeente kan in een bestemmingsplan
afwijken vanhaar eigen structuurvisie, dit moet dan wel gemotiveerd worden.

Het bestemmingsplan

Met een bestemmingsplan legt de gemeente (direct en juridisch bindend) de bestemming van
een concreet gebied vast. De gemeenteraad is verplicht voor het hele grondgebied van de
gemeente een of meer bestemmingsplannen vast te stellen. Tegen het besluit tot vaststelling
van een bestemmingsplan is rechtstreeks beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

In de praktijk stelt een gemeente meerdere bestemmingsplannen op voor zijn grondgebied.
Deze bestemmingsplannen dekken gezamenlijk het gehele grondgebied van de gemeente.

Een bestemmingsplan kent drie onderdelen:

L Een toelichting. Hierin zijn de kenmerken van het buitengebied, een dorpskern of een
stad of wijk vastgelegd. Daarnaast worden de beleidskaders van het rijk, de provincie
of gemeente welke relevant zijn voor het plangebied in de toelichting opgenomen.
Ook worden eventuele relevante (milieuhygiënische) aspecten in kaart gebracht
evenals de ontwikkelingen voor het plangebied. De toelichting is er vooral om de
bedoeling van het plan te verduidelijken.
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2. Een verbeelding of plankaart. Dit is een kaart met kadastrale ondergrond waarop de

verschillende (sub)bestemmingen welke voor het plangebied van toepassing zijn

visueel worden weergegeven.

3. De regels of voorschriften. In de regels wordt het gebruik geregeld dat voor de

afzonderlijke bestemmingen mogelijk is. Daamaast wordt opgenomen of er gebouwd

mag worden binnen de bestemming en onder welke voorwaarden.

Zowelde verbeelding als de regels maken deel uit van het juridische kader van het

bestemmingsplan. De toelichting is meer van ondersteunende aard.

Het bestemmingsplan is het directe toetsingskader voor bouw-, sloop- en aanlegvergunningen.

Dit wil zeggeîdat de ruimtelijke ontwikkelingen die in de gemeente plaatsvinden binnen de

regels van het bestemmingsplan moeten passen. Als er bijvoorbeeld een woning gebouwd

wordt moet dit volgens de plankaart en de regels van het bestemmingsplan op die locatie zijn

toegestaan. Op de plankaart staat vermeld of er in een gebied woningen gebouwd mogen

worden en staat een bouwvlak aangegeven waarbinnen de woning mag staan. De regels

bepalen in grote iijnen hoe de woning er uit moet zien. Hoeveei voorschriften de regels geven

kan per bestemmingsplan verschillen. Het is gewoon om een maximale bouwhoogte en een

percentage van bebouwd oppervlak aanle geven, maar regels voor dakhelling, goot hoogte en

zelfs kleur zijn ook mogelijk. Een bestemmingsplan regelt dus wat er op een bepaalde plek

wel en niet mag en kan daarmee ontwikkelingen sturen en ongewenste ontwikkelingen tegen

houden. Een bestemmingsplan regelt niet wat er moet, een verplichting tot uitvoering kan niet

in een bestemmingsplan worden opgenomen.

Ontwikkelingen?

Monsmarem

Hotel Nassau Bergen

Keruremer'Wonen

Strandnota

volgens een ambtenaar yaîde gemeente (info 13 januari 2011 is er op

23 februari 2010 een principeverzoek gedaan door 'Triade Bergen

B.V.' voor de bouw van appartementen en horeca. Het antwoord van de

gemeente (16 september 2010) was negatief. Dus weer'pauze'!
Op 13 januari 2011 met de gemeente gesproken. Het op 9 december

200g ingediende principeverzoek is in 2010 eveneens afgewezen. wij
hebben op 28 juni 2010 een gesprek gehad met de ontwikkelaars van

dezelocatie. Hierbij hebben wij onze visie over de locatie verstrekt.

Op 14 januari 201 I een gesprek gehad met een medewerker van deze

stichting. Het plan Verspyckweg ligt bij de gemeente. IJetaanzicht van

het appartementengebouw, vooral met betrekking tot de ramen, is iets

aangepast. De bouwhoogte niet. De gemeente zovhebben aangegeven

het druk te hebben en niet voldoende personeel in te kunnen zetten. V/ij
denken dat het nieuwe bestemmingsplan wordt afgewacht.

De jaarrondexploitatie is inmiddels toegestaan voor enkele

paviljoenhouders.

Rest ons nog het volgende:

Alle genoemde stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage. (072-5812134)

ivtocht u het werk van onze stichting willen steunen, dan stellen wij een bijdrage bijzonder op

prijs. Ons rekeningnummer is 84.90.37.042, ABN/Amro te Bergen NH, t.n.v. onze stichting.
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Dtr DUNNDOORD$
Bulletin van de Stiohting Bergen aan Zee

Secretariaat Jacob Kalfireg 12, 1865 AR te Bcrgen æn Zee

072-s8t2734
No. 45, januari 2012

{i

Geachte lezer,

Weer is er een jaar voorbij en willen wij u, zoals u van ons gewend bent, berichten over onze

aktiviteiten.

2011

29 jan/9febt

15 april

17 apr:J

Tl apnl

26mei

19 juni

30 juni

1,4juh

21, juh

Bespreking bestemmingsplan. Tot 1.0 februari lag het ontwerp

bestemmingsplan ter inzage.

Dorpsraad vergadering.

Open dag Zeehuis 50 jaar.

's-Middags werkgroep Pamassia bijgewoond.

Lu inloopavond voor bewoners in hotel Victoria. Er werd een presentatie van

{e concept-structuùrvisie gegeven, o.a.door mewouw M. Teensma,

landschapsarchitecte bij het bureau Biígel Hajema. Hi"úij werd aan de hand

van foto's, beelden en impressies haar visie op de toekomstige

ontwikkelingen (tot2030) van Bergen aartZee gegeven, waarna een discussie

volgde.

Open dag Heemtuin/ Pamassiapark.

Inloopavond Parnassiapark voor de bewoners in het IVN-gebouw$e.

's-Middags bijeenkomst projectgroep Structuurvisie.

's-Middags klankbordgroep Parnassia bijgewoond.
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's-Avonds aanwezig bij de commissie bestemmingsplannen in de Beeck, waar

wij spreekrecht hadden gevraagd met betrekking tot de bouwhoogtes van

onder andere het Engelse Veld. Ons pleidooi om de bouwhoogtes niet te

verhogen werd niet gehonoreerd.

Om 18.30 uur een extra vergadering in de Beeck met wethouder Hietbrink, de

fractieleiders en de Dorpsraad ten aanzien van de zogenaamde 2u woningen.

's-Avonds L" klankbordgroepvergadering betreffende het opknappen van de

C.F. Zeilerboulevard, gehouden in hotel Meijer.

's-Middags bijeenkomst projectgroep structuurvisie.

's-Avonds in hotel Zuiderduin het ondememefscongles'Vinden en Binderf .

Hferbif was het thema duurzaam ondememen en waren wij niet aanwezig.

's-Middags in de Zilte Zoen extra bespreking over de structuurvisie met

A.Hietbrink en de Dorpsraad.

's-Avonds op uihrodiging van restaurant De Duinenrij hun nieuw geopende

Duinhuis bewonderd.

's-Avonds 2. klankbordgroepvergadering C.F. Zeilerboulevard in hotel

Meijer.

's-Middags bij de opening van het gerestaureerde kerkpad, trap en poortje

(aan de achterzijde van het Vredeskerkje) geweest. Hierbij waren ongeveer 50

personen aarrwezig.

's-Avonds Dorpsraad vergadering

's-Avonds 3" klankbordgroepvergadering C.F. Zeilerboulevard.

Bestemmingsplan in de gemeenteraad aangenomen, met uitzondering van het

Parnassiap ark. Zie bladzijde 3 punt 3.

22 dec 's-Middags projectgroep structuurvisie bijeen.

2012

13 sept

20 sept

22sept

28 sept

10 okt

4 nov

10 nov

17 nov

25 nov

14 dec

L5 dec

4j^

6j^

I

Nieuwsj aarsreceptie gemeente.

Nieuwsjaarsreceptie Stichting Vrienden van het Vredeskerkje in hotel Meijer

2
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9j^ Ondernemers van het centrumgebied komen bijeen in hotel Meijer om van
gedachten te wisselen over de strucfuurvisie. Hun plannen en wensen zijn
geinventariseerd. Er zijn opvallend veel initiatieven die wellicht het
centlumgebied ten goede komen. Wij stelden de vraag wie hierbij de

noodzakelijke regie gaat voeren.

19 jarr

31jan

's-Middags projectgroep structuurvisie bijeen.

Inloopavond in Hotel Meijer, aanvang L9.30 uur tot 21.00 uur. Het gaat hier
over de de plannen voor de C.F. Zeilerboulevard. Vergeet deze inloopavond
niet bij te wonen, het gaat immers om een beeldbepalende ingreep in het
centrumgebied van het dorp.

6 febr Inloopavond van L9.30 uur tot2'1,.30 uur in ..(rrog nader te bepalen),

aangaande de Structuurvisie. Ook hier wijzenwiju op het (dorps)belangvan
deze avond. Let u hiervoor goed op de lokale krant.

Project

In februari 2011, zijn ongeveer 550 filterbuizen (ongeveer 50 buizenzitten erg diep en blijven

voorlopig op hun plek) van het Eòobeach-project uit het zand tussen Egmond aanZee en

Castricum verwijderd. Ons is niet bekend of dit een positief effect heeft gehad.

Ontwikkelingen

1.. Kennemerwonen. Op 10 januari 2012hebben wij gebeld en vernamen wij dat de

bouwaanvraag Verspyckweg waarschijnlijk 1" kwartaal2}l2bij de gemeente wordt
ingediend voor 2 blokjes van 3 eengezinswoningen en L appartementengebouw,
bestaande uit I woningen en bergingen. Dit alles ten behoeve van de verhuur.
Verdere informatie: Website

2. Strandnota. Wijhebben als externe betrokken partij een conceptbespreeknotitie ter

verificatie en aanvulling ontvangen en behandeld. In de notitie worden knelpunten
en verbetermogelijkheden van ons huidig strandbeleid benoemd. Als alles volgens

schema verloopt wordt dit verder in februari in de gemeenteraad besproken.

3. Parnassiapark. De 2u fase laat nog even op zich wachter'\ aattgezien in de

aankoopakte van 1953 staat vermeld dat de inrichting van het park niet mag worden
veranderd.Deze maand fanuari) wordt het plan opnieuw bezien door de juridische

afdeling van de gemeente. De aanbesteding is voorlopig afgeblazen. Op zijn vroegst
komt er na het broedseizoen een nieuwe start. Volgens plan worden de nieuwe
speeltoestellen deze winter wel geplaatst. Hierna volgt er een bespreking met de

klankbordgroep/ waarin wij ook zitinghebben.
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4. Legger zandigekust. Deze is inmiddels goedgekeurd (inzienwebsite HHNK =

www.nnnk.nllleggerzandigekust) In de legger zijn de juridische grenzen van het

kustgebied (kemzone en de beschermingszone) vastgelegd. Biruren deze grenzenziin

werkzaamheden verboden, tenzij er toestemming is verleend door het

hoogheemraadschap..

5. De eigenaren van het Hotel Nassau Bergen en Monsmarem zijn nog steeds in
onderhandeling met de gemeente Bergen.

IJ ziet,het was een zeer turbulent en bedrijvigjaar. Het leveren van bijdragen aan de

strucfuurvisie, hetbestemmingsplan en de strandnota bleek geen sinecure. De

synchronisatie van deze onderwerpen bleek niet al te handig te zijn gekozen. Samen met een

soms onhandige agendavoering en het onzeruijds herhaaldelijk aanleveren van dezelfde

informatie die moeizaam verwerkt werd zijnwij van mening dat onze participafie met de

gerneente:Beigen€@tl"llr {$;

Alle genoemde stukken liggery na telefonische afspraak, ter inzage. (072-5812734). Mocht u

het werk van onze stichting willen steunen, dan stellen wij een bijdrage bijzonder op prijs.

Ons rekeningnununet is84.90.37.042, ABN/Amro te Bergen NH, t.n.v. onze stichting.
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Dtr DI/NNDOORN
Bulletin van de Stichting Bergen aan Zee

Sec¡etariaat Jacob Kalfireg 12, 1865 AR te Bergen aan Zee

072-5812734 No.46, februari 2013

Geachte Iezer,
Wij zijn inmiddels weer een jaar verder enzoalsu van ons gewend bent, melden wij ons door
middel van de 'Duindoorn'. Onze activiteiten over 2012:

4 januari
6 januari
9 januari

19 januari
26 januai

31 januari

6 februari

15 maart

29 maart

13 april
7 juni

Nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen in de Schulp te Egmond.
Nieuwjaarsreceptie Stichting Vrienden van het Vredeskerkje in hotel Meyer.
ondernemers van het centrumgebied bijeen (zie ook nummer 45) in hotel
Meyer.
's Middags projectgroep structuurvisie in het gemeentehuis.
Gedurende 6 weken (tot donderdag I maartz}l2) lag het bestemmingsplan
Bergen aan zee ter inzage (werd op 1 5 november 201 I door de gemeenteraad
aangenomen). u kon bezwaar maken bij de Raad van State. Daar lopen nog
verschillende zaken met betrekking tot het 2" woningen bezit. Op 4 maart is er
weer een verhandeling.
Inloopavond in hotel Meyer, aangaande de c.F.Zeilerboulevard" (zie ook
nummer 45).
Bewonersavond conceptstructuurvisie in hotel Meyer.Deze avond was een
vervolg op de bijeenkomst in mei 2011. Op deze avond werden de analyse van
de kern en de voorlopige beleidslijnen gepresenteerd. Aan de hand van deze
analyse werd een verbeelding opgesteld van een mogelijke invulling van het
centrumgebied.
's Middags de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep structuurvisie op het
gemeentehuis.
's Avonds klankbordgroep bijeen met betrekking tot de C.F.Zellerboulevard in
hotel Meyer.
A.l.v. Dorpsraad in hotel Meyer.
Informatiebijeenkomst in hotel Zuiderduin over het strandbeleid. Daar konden
wij niet bij aarwezigzijn, geziende onmogelijke geplande tijden voor de
regulier werkende mens (10.30 - 12.30 uur). Wel hebben wij onze bevindingen
schriftelij k kenbaar gemaakt.
's Avonds was er de inloopavond in hotel Meyer betreffende de
ontwerpstructuurvisie. Dezelag tot 11 juli ter inzage.

2 juli



26 augustus Omstreeks 12.00 uur, na de dienst, overdracht van de sculptuur 'de Refugees',

gemaakt door Bob van Holten, bij het Vredeskerkje.

23 november A.l.v. van de Dorpsraad in hotel Meyer.
november Ongeveer half november is de herinrichting van de C.F. Zeilerboulevard van

start gegaan. De firma Min hoopt in april 2013 hier mee gereed te zijn. Zoals

de stand vanzakennu is hebben wij hier niet zoveel vertrouwen in. De

voortgang is niet geweldig.

Parnassiapark
12 december Op deze datum kregen wij van de gemeente het bericht dat na de kerstvakantie

de firma Min in het Parnassiapark aan de slag zou gaan. U heeft hierover in de

gemeentekrant kunnen lezen. Diverse nieuw geplaatste speeltoestellen zijn een

groot succes bij de jeugd. Ook de toeristen reageren enthousiast, deze groep

hoopt tevens dat de dierenweide op de oude plaats blijft. Op 18 november 2012

stond ccn klein artilcel in de krant: 'IVN voert actie voor kenniscentrum
Parnassia'. Er is 10.000 euro nodig om het gebouw in te richten als modern
kenniscentrum. IVN Noord-Kennemerland is daarom de actie 100x100 gestart.

Meer info: www.ivnnkl.nl. Het zou toch prachtigzijn als dit lukt? De
buitenkant is klaar! Op23januari 2013 een krantenberichtje: 'Bouw
schaapskooi aan de Zeeweg. Kosten 400.000 euro. Zou die 10.000 euro voor
het kenniscentrum er niet afkunnen? Op 8 februari2013 ontvingen wij een

uitnodiging van de gemeente om op 28 februari 2013 met de klankbordgroep
Parnassiapark en wethouder Cees Roem te overleggen hoe het nu verder moet

met de dierenweide. Hierna zalhetcollege de knoop doorhakken. Wanneer
wordt gekozen voor een oplossing die strijdig is met het raadsbesluit zal ook de

gemeenteraad om toestemming worden gevraagd. Te zijner tijd zult u de

uitslag in de gemeentekrant kunnen lezen. Wij merken nog op dat door een

wijziging in de regelgeving per 1 januari2013 er vrijwel geen belemmerende

afstandcontouren ten opzichte van omliggende woningen meer bestaan,
gerelateerd aan de dierenverblijven.

Eind2012 Vaststelling structuurvisie en de strandnota.
2013
4 januari Nieuwjaarsreceptie Stichting Vrienden van het Vredeskerkje in hotel Meyer.

7 januari Nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen in de Blinkerd.

Terrassen en serres
Verder hebben wij bezwaar gemaakt bij de gemeente met betrekking tot het legaliseren van de

serïes en (apart) het afgeven van een terrasvergunning voor de etablissementen gelegen aan

het Rode Plein. De gemeente heeft ons excuses aangeboden omdat zij de participanten

van de structuurvisie niet heeft ingelicht over deze beeldbepalende voomemens, die îaaÍ onze

mening strijdig zíjnmethet begrip 'kwaliteitsimpuls' dat in de structuurvisie gepropageerd

wordt.

2l januari Hoorzitting voor de bovengenoemde seffes.

18 februari Hoorzitting voor de terrassen.

Het duurt ongeveer 4 weken voordat de commissie die dezehoorzitting heeft geleid een

advies uitbrengt aan de gemeente. De gemeente behoeft zichnietaan dit advies te houden!

Verspyckweg

2



Wij hebben de gemeente en Kennemer'Wonen op 25 januari 2013 gesproken over de
realisatie van woningen op de verspyckweg. Er komt een zogenaamd
'postzegelbestemmingsplan' voor de betreffende grond. Een dezer weken komt dit in de
gemeentekrant. Volgens Kennemer Vy'onen gaat de hele procedure ongeveer I jaar duren.
Aanvang van de bouw is vermoedelijk 2014. Het gaat om 6 woningen (hoogte 10 meter) en 8
appartementen (hoogte 10 meter, dit was 11 meter). Parkeren dient op eigen grond te
geschieden. Kennemer Wonen wil over ongevesr 2 maanden (maart) een informatie-avond
houden in Bergen aanZee. Verdere info: www.kennemerwonen.nl.

Wat betreft Monsmarem en hotel Nassau Bergen is de situatie niet veranderd. Het sluimert
voort!

Windmolens
'Waar de hemel uitreikt naar de horizon, duurt de eeuwigheid een ogenblik'. Deze tekst is van
Heiner Holtappels, die medio 1995 een expositie had in de voormalige winkel van bakker
Zweep. Het bestuur van de Stichting wil u allen waarschuwen dat ons nog meer ogenblikken
ontstolen gaan worden. Want juist aan die horizon lijken onomkeerbare en nodeloze zakente
gaan gebeuren. Samen met de Stichting Duinbehoud heeft de Stichtin g zichdestijds sterk
gemaakt om de plaatsing van windmolens in zeetegente houden, met enig succes.
Maar nu is minister Henk Kamp voomemens om, uit kostenoverwegingen, honderden
windmolens op minder dan de afgesproken22kilometer (ongeveer 10 kilometer!) vanuit de
kust te laten plaatsen.
3 Miljard euro aan subsidie in20l3, een achterhaalde co2/temperatuurlzeespiegelstijging
discussie, cijfergesjoemel, verborgen kosten, een opbrengst van 15 cent per kV/h (2 x zo duur
als de huidige stroomprijs) zUn feiten die in de Elsevier van2íjanuari 2013 op een rijtje zijn
gezet. Het bestuur van de Stichting is van mening dat Bergen aan Zee al voldoende horizon
heeft moeten inleveren en roept de lezers dan ook op om bijzonder vigilant te zijnbij deze
ontwikkeling.

Parkeerbeleid.
Om dit beleid 'Gastvrij(er)' te noemen en tegelijkertijd te sturen op een vonn van repressief
beleid is een contradictie. In deze moeilijke tijden is het juist voor de ondernemers van belang
dat bezoekers graag naar Bergen aan Zee komen zonder blootgesteld te worden aan jaarrond
hoge parkeertarieven en wisselende handhaving strategieen. Wij zijn dus tegen het jaarrond
parkeerbeleid.Laat het maar zoals het is. Onze reactie op deze beleidsnotitie is al in het bezit
van de gemeente.

Zoals altijd kunt u de diverse stukken, na telefonische afspraak, op ons secretariaat inzien
(072-5812734). V/ilt u ons steunen, dan is ons rekeningnummer 84.90.37.042, ABN Amro,
ten name van de Stichting Bergen aanZee.
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SeËeÞriaåtfacob Kalffweg 12, 1865 .4R te Berçn aan Zee

472-58tZTt4

No.47, mei20l7

Geachte lezer,
U hebt al enige tijd niets meer van ons vernomen. Voor de nieuwe bewoners: de Stichting
Bergen aanZee staatvoorhetbehoudvanhetkarakfervanBergen aanZee,datwil zeggen
kleinschaligheid, geen hoogbouw en natuurbehoud. Aangezien er momenteel 4 bouwplannen
zijn waarvan er 3 het karakter van ons unieke dorp rigoureus aantasten, laten wd weer van ons
horen.

Kennemer \ilonen / Verspijct<weg:
12 Huurwoningen, w¿arvan 6 voor de sociale sector- Geen hoogbouw. Daar kunnen wij ons in
vinden- Wij gaan hierbij uitvan de schetsen die ons getoond zijn.

Monsmarem:
Op 27 maart2}l7 was er in hotel Victoria een inloop avond die na enige tijd veranderde in
een presentatie van de eigenaar de heer Paauw, samen met de heer Eshuis (gebiedsregisseur
van de gemeente) en de heer Schol (vergunning toetser gemeente). Er werdèn schetsen
getoond van een plan met 12 appartementen, 4 verdiepingen en een parkeerkelder voor 12 tot
l6 auto's. De tijdens de presentatie besproken plannen en schetsen liggen ter inzage bij ons
secretariaat.

Hotel Prins Maurits:
De familie Stroomer wil stoppen met de exploitatie van hun hotel met als voornaamste reden
hun leeftijden en het niet meer exploitabel zijn van het geheel(?). Het is de bedoeling dat alle
gebouwen op het perceel gesloopt worden, inclusief het eerst opgerichte gebouwtj" ¡r*
Bergen aartZee- De bestaande hoogte van het hotel is 9 meter þlat dak), waarbij io 1993 een
vergunning is afgegeven om hier een kap op te plaatsen tot een hoogte van 13 meter De
familie Stroomer wil echter, bij monde van hun zoon Tom, nÍür een ander concept dan het
huidige hotel. Hun voorliggende plan behelst een totaal van 32 appartementen, anders en
groter gepositioneerd op het huidige bouwvlak, met een hoogte van 14 meter. Op de schetsen
van dit plan, dat ook op ons secretariaat ter it:ø;age ligt, heeft het geplande gebouw qua
afinetingen en vormgeving veel weg van de Alexander flat. De Alexander flat wordt door
wijwel iedereen gezten als een bouwkundige blunder uit de jaren 50, die niet voor herhaling
vatbaar is.
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Hotel Nassau Bergen:
Op 14 maart jongstleden werd een presentatie gehouden in Hotel Nassau Bergen met
betrekking tot de nieuwbouw op deze locatie- Er kwamen diverse sprekers aan het woord
waaronder Henk Deen en Bastiaan Smit" Jetty en Maarten Min, iemand van LA4Sale,
mewouw Hirschfeld, wethouder Snabilie en enkele ambtenaren van de gemeente. Er was een
grote opkomst, ruim 100 aanwezigen- V/ij hebben op 18 maart 2Ol7 eeneerste reactie op deze
plannen gegeven aan de gemeente. Samengevat komt ons standpunt er op neer dat het hooftl
gebouw (hotel met 60 kamers) te hoog is (15 meter en vanaf het Van der Wijcþlein 29
meter) en het te dicht op het Rode Plein komt- Door de visuele verstening neemt de beleving
van de strandafgang emstig af. De realisatie van de 24 appartementen (woon eenheden) komt
de 'Springer kuraliteit', die staatvoor de organische vormgeving, meegolvende wegen in het
duinlandschap met hieraan losstaande gebouwen en de aanleg van een park en weidg niet ten
goede. De Stichting Bergen aatZee beschouwt ditptan in deze vorrn dan ook als een ernstige
aantasting van het karakter van Bergen aarZee- Ook deze schetsen liggen bij ons ter inzage
evenals onze eerste reactie richting de gemeente- De groep'bezorgde bewoners van Bergen
aanZ-ee' onder aanvoering van mevrouw I. Aronds, heeft tijdens de afgelopen ALV van de
Dorpsraad op 14 apnl2017 en tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 april 2017 haar.' bezorgdheid geuit (zie ook de website: beschermhetduin-nl ).

Voor het overige
Het is een goede zaak dat de Parkweg opgeknapt wordVis- Er zijn echter nog een paar kleine
wegen waaronder de Pier Panderweg, die hoognodig gerenoveerdmoeten worden-

Op de dorpsraadvergadering van 14 apnl2}l7 probeerde de heer Andre Bosman (WD
tweede kamer woordvoerder energie) ons duidelijk te maken hoe belangrijk windmolens op
zee zljn. Er ontstond een heftige discussie met veel rragen. Hij kreeg veeltegengas, ook vån
de plaatselijke WD. Zie metbetrekking tot dit onderwerp ook Duindoorn no. +A,AøaAiAe l.
In 2013 hebben we, samen met de Stichting Duinbehoud, al gewaarschuwd voor de impãct
die dit voor ons dorp zou hebben.

Het Pamassiapark is nog steeds niet klaar- Voor het dierenverblijf en de volière is momenteel
niet voldoende geld. We hebben in Bergen aanZeeinmiddels wél geleerd geduld te hebben.

Ons unieke dorp wordt momenteel aan alle kanten bedreigd- In het verleden hebben we
soortgelijke dreigingen kunnen afivenden waaronder de bouw van 400 sociale woningen, een
bungalow park en de bouw van een groot aantal villa's door Smits Bouwbedrijf Beverwijk.
De Stichting Bergen aan Zee zal zichook dit keer in blijven zettenvoor het behoud van het
unieke karakter van Bergen aanZee en ons dorp niet laten verkwanselen ten voordele van een
paar proj ectontwikkelaars.

Zoals altijd kunt u de diverse stukken, na telefonische aßpraak, op ons secretariaat inzien
(072-58L2734)- Wilt u ons steunen, dan is ons rekeningnummer tq-gO"ll.a42, ABN Amro,
ten name van de Stichting Bergen aanZne.
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Stichting Borgen uÐn 7ße en het projest Nieuw N¡sstu Bergen

De Stichting B€rgø aan Zæ heeft als doel om het kleinschalige lorald€r van Bergen aen lps 6
bervarcn en de oanA$ing vao het nøn¡ur- en duinlmdschap teg€n te ggan.

Het Besh¡ur he€ft al genrime tijd bezorgd kennisgenomen van de besluitvorming van de gemeente

inzalce de nianuùouvrplannen voor Nassau Bøge,n. Dd is voor de Stichting mede eeri r€d€n geweest

om de acties te ond*schrijven die al geruime qid door de Verontrust€ Bewonersgroop Berge'n aan?*,e
richting de gemeente ondernomen zijn om de gewensæ kleinschalígheid van hst projectNassau
Bergen æ waarbog@. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat zowol de Stiohting als de

Vcnontn¡ste Bewonersgroep voorsb¡rdes zijn van de bor¡w van een mooi hoÞl in Bergen aalnTæ'
maar wel binrcn hst bestßmningsplan.

Door het besluit vm høt College om op 2 oktob€r jl. d€ Ruimtolüke procedure voor Nizuw Nassau te
stsrten door het onmerfbesfuit tsr inzagp te leggon is er sprake van eø nieuwe stap ¡n de proceútre.

ReÆ€nteläk is er oen gsspr€k geweest met onder ædeee de Veronfir¡ste Bervmcrsgoep over deze
nier¡we stry vm de Ge¡neente in ha pnoces. Vastgpõtcld is daârbii datde Veromtruste Bowonersgroe,

de afgelopen jaren heel veol tij{ eire,rgie, kennis e'n krmde in het proces gesúopt heeft- Maar ook is
vasûgssteld dat dc niei¡wc siucie, die zich nu lijtf te verphatsen nar eon juridische aanpak, hct besÉc

tegemoet kan wordsn get¡ed€n dooreoo gezamølijke en integrale aanpak van hetprobleom door de

Stichtíng eir de Verortn¡ste Bewonersgoep

Besld€û is daarom de noodalceläke jurídisch€ activiteit€n prim¡ir te voeren vanuit de Stichting
Bergen agfûTæ. Darnaast zal de Verontrus Bewonersgoop als zodmig ndrr¡rlijk gewoon bl[ivør
b€stmn en haartaken blijvø uitvoeren.

Þe Stichting zal met stoun van de Venonrus Bewonersgloop ø met hulp van juridische
ondersteuning trachten om de besluiworming te beTnvloeden opd* de nieuwbonuplannen in
overeonstomming wordon gebrachtmetdekleinschaligheid van hetdorp en de bebouwing van het
duin wordt b€esrkt Hiervoor n'ordt voór 13 novembgr namenrs de Stichting æn?þer uitþbreide
zienswijze ingediend bü de Cremeøæ. Wü nodigen u uit om of via het onderstaânde mailadres så¡r t€
gev€n of u mee wilt tekeiren in deze zienswijze. Wij zorgen dan voor een machtigingsformulier. U
kunt næur¡rlük ook altijd een brief achterlaten bü de Jacob Ifuffireg 12 in Beqgen an,7æ.

Voor het doorlopen van de formsle procossen is financiëlo stem nodig ook r¡w ster¡û. Bädragp, naæ
vemþg€n, z[in nodig en ku¡nen worde,n voldaan op bankreke,ningNLSTABNAûUg$7A42 þn name

van StichtingBergen ann?æ o.v.v. "Nessru"

Mocht u vrsgen hebben, dan kmtu onsmailen oe info@stichingtorpn¡anæe+t

Metwiendeläke groet,
Het Bestuur




