
Gastcolumn juni 2020: burgemeester Peter Rehwinkel (PvdA) 
 

 

 
 

Verzot op het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied! 
 

Wat had ik als pas benoemd burgemeester al graag meer in Schoorl en zijn duingebied willen 

zijn! Helaas maakte Corona het niet mogelijk er veel op uit te gaan. Ervoor in de plaats: 

eindeloos achter het beeldscherm. Wel was ik, juist om de meest kwetsbaren in deze tijd een 

hart onder de riem te steken, bij woonzorglocatie Hoog Duinen. Met geluidsversterking en 

telefoon moest ik de bewoners bereiken, naar binnengaan lukte niet. En gelukkig zijn we na 

een digitale periode ook met de gemeenteraad weer fysiek gaan vergaderen in De Blinkerd. 

Goed om te zien dat meteen duidelijk bestuurlijk verantwoordelijkheidsbesef werd getoond! 

Zal ik het dan maar verklappen? Toen ik al wist dat mijn burgemeesterscarrière zich na 

Naarden, Groningen en Zaltbommel mogelijk in Bergen zou vervolgen, zijn we stiekem een 

keer wezen wandelen in de duinen en op het strand bij Hargen. Het was prachtig winters 

zomerweer, en het terras van het strandpaviljoen bleek al geopend. Niks was nog zeker, maar 

ik durfde mijn echtgenoot Michel al wel te trakteren op warme chocomel en 

hazelnootschuimgebak. Ik dacht terug aan alle mooie momenten, soms in een oneindig ver 

verleden, die we in de gemeente Bergen hadden gehad, op zoveel verschillende plekken. 

Wandelend over het strand van Bergen aan Zee naar Schoorl. Een terrasje pakken bij het 

Klimduin. Dinerend op een zonovergoten avond bij een oud-collega in Camperduin. Even 

uitwaaien op een stormachtige zondagmiddag langs de Noordzee. 

Op dat terras van strandpaviljoen Hargen realiseerden we ons weer: wat zijn de duinen hier 

toch hoog, het strand breed, en dan is er tegenwoordig ook nog die unieke lagune. 

We reden weer weg van de parkeerplaats, even langs het witte kerkje bij Groet, en durfden 

ook nog boodschappen te doen bij Jumbo in Schoorl. Ze zouden me toch niet herkennen, ik 

moest immers de fractievoorzitters nog gaan ontmoeten? Maar ik begon me die middag 

alleen maar meer op een burgemeesterschap van Bergen te verheugen! 

Het gaat er vast en zeker nu echt weer meer van komen, fietsen (nee, niet elektrisch!) in de 

Schoorlse duinen, wandelen door de dichte bossen en dan ook opnieuw 

hazelnootschuimgebak, omdat ik daadwerkelijk terug ging naar Noord-Holland, het 

burgemeesterschap van Bergen kwam er echt! 

Normaal ben ik niet zo scheutig met het delen van privéfoto´s, maar vooruit: voor deze eerste 

gastcolumn verschaf ik het bewijs: deze burgemeester is zijn hele leven al verzot op het 

Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied! 

 



 
 

Met echtgenoot Michel Zeegelaar op het strand van Hargen aan Zee (privéfoto) 

 

 

 
 


