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Overleg met wijkverenigingen en horeca 
 
 
1. Wijkvereniging Bergen aan Zee 
Op 12 mei 2009 is overleg geweest met de wijkvereniging van Bergen aan Zee. Tijdens dit 
overleg is gepolst hoe de inwoners tegenover jaarrond exploitatie staan. De inwoners zijn 
gehecht aan de rust die tijdens de winterperiode in het dorp heerst. Zij voorzien overlast van 
bezoekers die ’s avonds van het strand komen.  
Uitgelegd is dat in de winterperiode met name de restaurantfunctie van toepassing zal zijn. 
De sluitingstijden zijn beperkt, namelijk tot uiterlijk 23.00 uur. Het is niet de bedoeling dat er 
grote feesten als ‘houseparty’s’ worden gehouden. Slechts met ontheffing – voorstel is drie 
maal per winterseizoen – kunnen besloten feesten als bruiloften tot 01.00 uur worden 
gehouden, waarbij de gestelde eisen m.b.t. geluid van het Besluit horeca-, sport- en recreatie 
inrichtingen milieubeheer van kracht zullen zijn. De wijkvereniging staat niet afwijzend 
tegenover jaarrond exploitatie, maar verwacht wél dat er voldoende toezicht zal zijn door de 
afdeling Handhaving van de gemeente.  
 
 
2. Wijkvereniging Egmond aan Zee 
Op 2 juli 2009 is overleg geweest met de wijkvereniging van Egmond aan Zee. Tijdens dit 
overleg is gepolst hoe de inwoners tegenover jaarrond exploitatie staan. 
De wijkvereniging staat positief tegenover deze ontwikkeling. Jaarrond exploitatie worden 
gezien als een versterking van het toerisme in Egmond aan Zee. Vooral de middenstand zal 
hiervan meeprofiteren.  
 
 
3. Horeca 
Op 13 juli 2009 is een gesprek geweest met de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland 
regio Alkmaar, de heer J. Steenis. KHN regio Alkmaar staat positief tegenover jaarrond 
exploitatie. Deze ontwikkeling wordt gezien als een verruiming van de horeca en een 
toename in diversiteit. Jaarrond paviljoens zijn een aanvulling op het bestaande product. 
Minimaal vijf dagen per week geopend zijn met een sluitingstijd tot 24.00 uur wordt 
aanbevolen. In dat geval zouden er geen ontheffingen van het sluitingsuur nodig zijn.1

Het voorstel om het Horeca Advies Centrum in te schakelen voor de prijsbepaling wordt 
goed ontvangen.  

                                                 
1 Maar wel een natuurtoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 
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