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Even voorstellen... 
Het bestuur van de ‘Parel’ met v.l.n.r.: Gerjan Zwaan (bestuurslid), Andrea Rijtema 
(aspirant bestuurslid), Siem Zwaan (penningmeester), Jan Mesu (secretaris) en 
Marieke Sibarani (voorzitter).
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Informatie over...

Digitale parkeervergunningen 
per 1 januari 2022

De ingang van de digitale parkeervergun-
ningen is defi nitief verzet naar volgend 
jaar. Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk 
om een digitale parkeervergunning aan te 
vragen. De huidige, papieren vergunningen 
blijven tot die tijd geldig. Alle inwoners 
hebben hierover een brief ontvangen.

Kijk voor meer informatie 
op onze website en/of 
Facebookpagina.

Toezicht en handhaving 
voor toeristisch verhuur

Zorgt u ervoor dat u volgens de nieuwe 
regels verhuurt? Dit is de meest recente 
kennisgeving van de gemeente Bergen.
Sinds 1 april zijn er nieuwe regels voor 
huizenbezitters in de gemeente Bergen 
die hun woning willen verhuren. Vanaf 
1 oktober kan de gemeente boetes 
opleggen als de regels voor toeristische 
verhuur worden overtreden. Huizen-
bezitters mogen hun woning maximaal 
63 nachten per kalenderjaar toeristisch 
verhuren. 
Voor zomerhuizen (achter de woning) 
is geen registratienummer nodig. 
De gemeente Bergen heeft het verhuur-
platform Airbnb daarover geïnformeerd!

Jaarvergadering
We kijken even aan hoe corona 
zich ontwikkelt, en als we weer 
de goede kant opgaan, zullen 
we een datum plannen voor 
onze jaarvergadering.
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We houden u op de hoogte!

Doe mee aan Burendag 
op 25 september a.s.
Ga naar de website www.burendag.nl voor 
meer informatie en u aan te melden voor 
de Burendag 2021.

Maak het gezellig in ons Derp!

Oproepen
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Egmonds Vissersmonument
100 jaar (1922-2022)

Ter ere van het 100-jarig bestaan van het 
Egmondse Vissersmonument willen wij, 
Vereniging Dorpsbelangen Egmond ‘Parel’ 
aan Zee, de namen op het monument een 
gezicht geven en als het kan nog meer 
verhalen verzamelen van de op zee 
gebleven Egmondse mannen en jongens. 
In totaal staan er 99 namen vermeld op 
het Vissersmonument (zie foto).

In 2013 heeft de Stichting Historisch 
Egmond een boek uitgegeven: 
De Egmondse Reeks ‘Op zee gebleven’, 
met ‘het verhaal achter de namen op het 
Vissersmonument te Egmond aan Zee’. 
Na deze publicatie kwam er nog meer 
informatie naar voren, daarom wil 
de ‘Parel’ de verhalen nu een gezicht 
geven, ten minste voorzover mogelijk 
natuurlijk, en op 22 juni 2022 er extra 
aandacht geven.

Fotobijschrift: Het Vissersmonument met 
de vier zijden met de 99 namen van de op 
zee gebleven vissers.

Staat er familie van u op 
het Vissersmonument en 
heeft u nog een foto?

De ‘Parel’ is op zoek naar familieleden die 
nog foto’s hebben van de namen vermeld 
op het monument. Een portretfoto, 
trouwfoto of bidprentje, alles is goed. 
De foto’s willen we graag scannen, 
uiteraard krijgt u de foto(‘s) ook weer zo 
terug, dus heeft u nog een foto neem dan 
contact op met Andrea Rijtema, telefoon: 
(072) 506 2806 of stuur een email met 
uw contactgegevens naar: 
actie2022@deparelaanzee.nl 

Laten we de historie van 
Egmond aan Zee en deze 
zware tijd voor de Derpers 
op een bijzondere manier 
samen gedenken op 22 juni 
2022!
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Graag stel ik mij aan u 
voor. Sinds twee jaar ben 
ik actief bij de ‘Parel’. 
Eerst als bestuurslid en 
sinds kort neem ik het 

stokje van de voorzitter voor bepaalde 
tijd over. Ik houd mij bezig met algemene 
zaken en benader de pers waar nodig. Dit 
is dan ook mijn achtergrond, ik heb als 
journalist mijn eigen tekstbureau en 
schrijf regelmatig mijn eigen blogs.

Ik vind het belangrijk om verbonden te zijn 
aan de ‘Parel’ omdat wij een prachtig dorp 
hebben aan zee, een vissersdorp met een 
eigen karakter waar we zuinig op moeten 
zijn. Die authenticiteit waarborgt de 
schilderachtige straatjes met hier en 
daar nog de originele vissershuisjes, 
wat de sfeer van ons dorp bepaalt. 

Het is fi jn als iedereen zich thuis voelt, 
van jong tot oud, generatie na generatie. 
Daarom is het belangrijk om Egmond aan 
Zee mooi, onderhouden en schoon te 
houden. We zijn een trekpleister voor 
toeristen, een belangrijke inkomstenbron 
voor velen, ons dorp ligt middenin de 
natuur, wat ook een aantrekkingskracht 
heeft op fi etsers, wandelaars en natuur-
liefhebbers.

Marieke Sibarani
(voorzitter)

Sinds 2 jaar ben ik lid van 
het bestuur van de ‘Parel’ 
als secretaris.

Bijna 50 jaar woon ik in 
Egmond aan Zee en ben ik in het dorp 
werkzaam geweest als directeur van de 
Trompschool. Deze school is samengegaan 
met de Jozefschool en uit die fusie 
is basisschool de Branding ontstaan.

In 1996 ben ik naast mijn schoolwerk
wethouder geworden in de gemeente 
Egmond en later in de gemeente Bergen.

‘Ik vind het belangrijk dat de mening van 
de Egmonders onder de aandacht wordt 
gebracht bij het gemeentebestuur en daar 
wil ik me bij de ‘Parel’ voor inzetten.’

Jan Mesu
(secretaris)

In ‘Derp’ geboren en 
opgegroeid en nog steeds 
wonend in Egmond aan 
Zee. Getrouwd met Hilde 

en vader van Job en Jelle. Als uitvoerder 
werkzaam geweest aan infra technische 
uitdagingen voor diverse gemeenten in 
Noord-Holland. 

‘Ik hoop dat mijn kennis en inzet voor 
de ‘Parel’ kan bijdragen aan het verbeteren 
en behouden van ons mooie dorp.’

Siem Zwaan
(penningmeester)

 
  

Jan Snijder is vanaf 
8 april 2021 raadslid voor 
D66, deze functie is niet te 
combineren met het voor-
zitterschap van de ‘Parel’ 
daarom heeft Marieke 
Sibarani het voor bepaalde 
tijd van hem overgenomen. 

Even voorstellen...
Het Bestuur

‘Met zijn unieke karakter beschouw ik 
Egmond als een hoogstandje aan de 
Noordzee, om die positie te behouden 
wil ik mij graag inzetten.’
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Geboren en opgegroeid 
in ons dorp, voel ik me al 
vanaf mijn jongste jaren 
verbonden met de zee, 

het strand en de duinen. Door die interes-
se voor natuur en landschap leerde ik als 
praatgraag verder voor 
aardrijkskundeleraar.

Na vijfendertig jaren voor de klas op de 
middelbare school van Enkhuizen en acht 
jaren voorzitterschap van de duinlandjes-
vereniging De Noord werd ik bestuurslid 
van de ‘Parel’ om ons dorp binnen de 
gemeente Bergen te vertegenwoordigen. 

‘Ik heb grote aardigheid in het schrijven 
over de geschiedenis van ons dorp en 
de duinen. Door het budget van de ‘Parel’ 
is het mogelijk met informatieborden 
de bewoners en de badgasten over de 
cultuurhistorie van het oude vissersdorp 
te vertellen.’

Gerjan Zwaan
(bestuurslid)

Als geboren en getogen 
Egmondse woon ik het 
grootste gedeelte van mijn 
leven in Egmond aan Zee. 
Sinds 2008 ben ik zelfstandig actief in de 
fotografi e en grafi sch ontwerp onder de 
naam Dré Design.

Eind 2020 ben ik als aspirant bestuurslid 
bij de ‘Parel’ aan Zee gekomen. Voor-
namelijk omdat ik wil meedenken over 
ontwikkelingen die van invloed zijn op ons 
mooie dorp. 

Ik vind het belangrijk dat Egmond voor 
de Egmonders blijft, jong en oud en 
daarmee het eigen karakter van Egmond 
aan Zee behouden blijft, waar niet alleen 
de inwoners, maar ook de vele bezoekers 
zo van genieten.

‘Aan het besef dat wij als inwoners van 
Egmond aan Zee verantwoordelijk zijn voor 
het behoud van ons Derp wil ik graag mijn 
steentje bijdragen.’

Andrea Rijtema
(aspirant-bestuurslid)

In maart heeft de ‘Parel’ een nieuwe 
Facebookpagina geactiveerd en een 
website laten bouwen door Dré Design, 
waarop u alle informatie kunt vinden over 
de ‘Parel’. 

Naast onze nieuwsbrief, hebben we nu 
twee nieuwe digitale informatiekanalen 
om de inwoners van Egmond aan Zee te 
bereiken.

Verder proberen we via de gedrukte 
media, zoals het Contact en Dorpsgenoten, 
maar ook digitale media, zoals Flessenpost 

uit Egmond en RTV 80, de ‘Parel’ onder de 
aandacht te brengen. Wij zijn daarom alle 
media partners heel dankbaar voor het 
plaatsen van onze persberichten.

Meer informatie

Onze website: www.deparelaanzee.nl en 
Facebookpagina: @EgmondParelaanZee

‘Volg of vind onze Facebookpagina leuk en 
blijf direct op de hoogte van alle acties en 
activiteiten van de Parel.’

Website, Facebook...
Media
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Fleur Egmond op 
samen met de ‘Parel’!

Een van de doelstellingen van de ‘Parel’ is 
om Egmond aan Zee mooi en zichtbaar 

aantrekkelijk te houden, daarom 
deden we een oproep afgelopen maart.

Wie een van de gemeentelijke bloembakken 
in haar of zijn straat wil onderhouden, mag 

zich bij ons aanmelden en wij betalen de 
rekening van de aangeschafte bloemen. 

Tot een bepaald bedrag natuurlijk!

Een aantal Egmonders heeft hier gebruik
 van gemaakt, zij helpen ons mooie 

Egmond aan Zee fl eurig te houden en 
het resultaat mag er zijn!

Fotobijschrift: Michela en Stefan Blok uit de 
Duinstraat en Henk Zwaaij, op de hoek van de 

Wilhelminastraat/Julianastraat.

Buurthulp Egmond
Buurthulp Egmond is een initiatief in de drie 
Egmonden opgezet in cononatijd door Ireen 
Bas en haar dochter Michelle. Zij maken en 
bezorgen samen met een groep vrijwilligers 
voor alle zelfstandig wonende ouderen 
boven de vijfenzeventig jaar in de 
Egmonden seizoengebonden cadeautjes.

Fotobijschrift: Michelle en Ireen Bas van Buurthulp 
Egmond en aspirant bestuurslid van de ‘Parel’ 
Andrea Rijtema.

Deze Buurthulp Egmond acties 
steunt de Parel graag!

Dodenherdenking 2021

Ook dit jaar vond de 4 mei dodenherdenking 
in Egmond aan Zee door corona in aange-
paste vorm plaats, zonder stille tocht en 
toespraken.

Fotobijschrift: De voorzitter van de ‘Parel’ 
Marieke Sibarani legt een bloemstuk neer 
bij het oorlogsmonument.

Acties
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Vissersvrouwen eindelijk thuis

Zaterdag 3 juli j.l. was het zover, de eerste 
sponsors van ‘de Egmondse Vissersvrouwen’ 
van Roeland Koning werden verwelkomd 
door accordeoniste Ingele Siezenga in het 
Museum van Egmond.
 
Na een dankwoord van voorzitter Jan 
Apeldoorn, koffi e en taart en een 
rondleiding op eigen gelegenheid, kon 
iedereen tot de conclusie komen dat dit 
schilderij eindelijk zijn plek heeft gevonden!

De Lankies De beleving 
van het Derper Dôin

Het boek ‘De Lankies, de beleving van het 
Derper Dôin’ is voor een deel door de ‘Parel’ 

aan Zee en een aantal ondernemers ge-
sponsord, en alleen te koop bij boekhandel 

Dekker & Dekker voor 19,95 euro. 

Van iedere verkochte uitgave heeft Gerjan 
2,50 euro aan het Museum van Egmond 

geschonken om mee te helpen, het schilderij 
‘Vissersvrouwen’ weer in het Museum van 

Egmond terug te laten keren.

Naar het eerste boek van Gerjan over 
de Lankies is veel vraag. Wilt u deze graag 

kopen dan kunt u zich op de intekenlijst laten 
zetten bij boekhandel Dekker & Dekker! 

Fotobijschrift: Gerjan 
Zwaan aan het aardappel 

rooien op zijn Lankie en 
zijn tweede boek.  

(foto’s: Gerjan Zwaan). 

Wilt u ook eens zien hoe mooi Egmond aan 
Zee is vastgelegd op de indrukwekkende 
schilderijen? Kom dan eens langs bij het 
Museum van Egmond, Zuiderstraat 7, 
dagelijks open van 14.00 – 17.00 uur.

Fotobijschrift: met links Andrea Rijtema, rechts 
Marieke Sibarani en in het midden geschied-
schrijver Gerjan Zwaan. Twee van de vele 
sponsoren voor het prachtige doek ‘Egmondse 
Vissersvrouwen’. Het schilderij de ‘Vissers-
vrouwen’ en een aquarel van vermoedelijk de 
‘Môskenbuurt‘ inbegrepen bij de koop.
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Maandelijks bestuursoverleg
Wij nodigen regelmatig gasten uit om met 
ons in gesprek te gaan, zo ook tijdens onze 
laatste zomervergadering waar wethouder 
Bekkering aanschoof om te praten over 
onder meer:

Openbaar vervoer
Meer openbaar vervoer tijdens het hoog-
seizoen, er worden grotere bussen ingezet.

Grondstoffenplan
Het grondstoffenbeleidsplan van 2022; 
we hebben wel wat vervolgvragen hierover, 
zoals de kosten en een aantal praktische 
zaken. In het najaar schuift de wethouder 
nogmaals aan om hierover door te praten.

Wateroverlast
De wateroverlast, hoe heeft dit kunnen 
gebeuren en hoe gaan we dit voorkomen? 
Dit vraagstuk is nog in onderzoek bij de 
gemeente.

Groenonderhoud
Het groenonderhoud in Egmond aan Zee, 
onze bestuursleden Gerjan en Siem Zwaan 
hebben direct contact met de gemeente 
hierover. We doen er veel aan om alles 
wat groeit en bloeit zo goed mogelijk 
te onderhouden!

Heeft u een idee, een voorstel of een 
opmerking? Neem dan contact met ons op 
via onze website www.deparelaanzee.nl, 
we nemen dan zo snel mogelijk contact 
met u op!

Tenslotte: kent u iemand die 
lid wilt worden? Heel graag! 
Hoe meer leden, hoe meer 
betrokkenheid!

Reuzenrad & Kermis
Door de versoepelde coronamaatregelen 
mag het reuzenrad voor twee maanden op 
het parkeerterrein bij de Werf staan. Ook  
heeft er weer een kleine kermis gestaan.

Plezier voor jong en oud!

Groenbeleidsplan

Tijdens de inspraak van het nieuwe Groen-
beleidsplan van de gemeente Bergen heeft 
de ‘Parel’ heel nadrukkelijk gevraagd om een 
prioriteitenlijst  op te stellen. In de dorpen 
Bergen en Schoorl lijkt ons het groen wel op 
orde te zijn, maar in ons dorp, en dan met 
name in plan Zuid is niet alleen het groen 
maar de hele openbare ruimte aan een 
grondig onderhoud toe.

Met aanpassingen aan het veranderende 
klimaat  in de vorm van minder straat en 
meer groen. >>

Activiteiten
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Eerstvolgend bestuursoverleg 
is op 23 september a.s.

Tijdens het bestuursoverleg is de 
gebiedsregisseur Nicole Zwartelé 
veelal aanwezig. Zo zijn de lijntjes 
kort met de gemeente en kan er 
direct worden gehandeld.

Beschermd dorpsgezicht
De ‘Parel’ bekommert zich als dorps-

vereniging heel serieus om het behoud 
van het historische centrum van ons 

vissersdorp in Hollands duin. Met heel 
karakteristieke, geografi sch unieke 
kenmerken. Een Voorstraat als een 

directe slag naar zee, de parallelle straten 
als de Zuiderstraat, de Noorderstraat en 

de Bergstraat, nauwe zijstraatjes en 
oplopende kluftjes naar hoger duin. 

Met de twee kerken en daarom heen 
gegroepeerd de kleine vissershuisjes.

Wat nog over is van dit oorspronkelijke 
vissersdorp willen wij graag vastleggen als 
beschermd dorpsgezicht. Dat dit dringend 

nodig is, blijkt bijvoorbeeld uit het plan 
Duinkonijn, waar juist in de 
karakteristieke Bergstraat 
hoogbouw is ingetekend. 

November vorig jaar hebben we aan 
Steven Kalverdijk, de gemeentelijk 

ambtenaar cultuurhistorie, onze zorgen 
verwoord en een presentatie gegeven over 

de beeldbepalende plekjes in ons dorp. 
Hij doet zijn best voor ons... 

Fotobijschrift: van boven naar beneden: 
Bergstraat, Torenstraat en Noorderstraat 

(foto’s: Gerjan Zwaan). 

Wethouder Bekkering heeft ons onlangs 
verzekerd dat Plan Zuid die eerste prioriteit 
krijgt en wij zijn uitgenodigd om mee te 
denken over de nieuwe inrichting. 

Welke ideeën heeft de 
bewoner over een nieuw 
plan Zuid? Dat is aan ons 
om dat te weten te komen.

Agenda



Deze Nieuwsbrief is
een uitgave van:

Nog geen lid van de ‘Parel’?
Voor de bijdrage hoeft u het niet te laten...

Vanaf 5 euro per jaar kunt u al lid zijn van 
de ‘Parel’ en ontvangt u onze Nieuwsbrief per email

of als u geen email heeft gewoon in de bus!

Samen Sterk voor ons prachtige Derp!


