Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•
•

Bergen L, Bargapark 87, oprichten woning met bijgebouw
Bergen L, Jeroen Boschstraat 2, vervangen reclame geldautomaat
Bergen L, Siebengewaldseweg 101, uitbreiden loods
Bergen L, Bargapark 9, kappen van 2 bomen
Bergen L, Berkstraat 28, verbouw en uitbreiden woning
Bergen L, Oude Bergse Heide 1 (voorlopig), oprichten woning
Well L, De Kamp 7a, plaatsen 8 recreatieboten

Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Heukelom 2, verwijderen asbest uit schuur/stal
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•

Bergen L, Fluwijnstraat 28, kappen van 3 bomen
Bergen L, Herckenrathstraat 11, kappen van 1 boom
Afferden L, Berkenkamp 1, kappen van 1 boom
Well L, Wezerweg 4, kappen van 3 bomen
Well L, De Kamp 7a, plaatsen 8 MarinHomes

Aanleg glasvezel in gemeente Bergen
Het afgelopen jaar hebben twee
aanbieders klanten geworven voor
de aanleg van glasvezel in onze
gemeente:

Glasvezel Buitenaf

• Bergen L, Aijerdijk 1, tijdelijk wijzigen bestemming bedrijfswoning

• Glasvezel Buitenaf: voor de
aanleg in de buitengebieden van
de gemeenten Beesel, Bergen,
Echt-Susteren, Roerdalen
Roermond en Venlo.
• Limburg Glasvezel: voor de
aanleg in hele gemeente Bergen
en Mook en Middelaar.

Algemene wet bestuursrecht

Beide aanbieders hebben
voldoende aanmeldingen

Geweigerd, reguliere procedure

• Besluit aanwijzen van toezichthouders en functionarissen (ter inzage
vanaf 23-12-2019)
• Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Bergen (L)
2019 op onderdelen (ter inzage vanaf 30-12-2019)
• Verordening waterverblijfsbelasting 2020 (ter inzage vanaf 30-122019)
• Verordening verblijfsbelasting 2020 (ter inzage vanaf 30-12-2019)
• Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2020 (ter inzage
vanaf 24-12-2019)
• Verordening forensenbelasting 2020 (ter inzage vanaf 24-12-2019)
• Verordening onroerendezaakbelastingen 2020 (ter inzage vanaf 2412-2019)

Wegenverkeerswet
• Realiseren parkeerverbod, in de vorm van een Kiss and Ride, op de
Paulus Potterstraat voor de school te Nieuw Bergen (ter inzage vanaf
27-12-2019 gedurende 6 weken)
• Instellen eenrichtingsverkeer op de weg Heukelom te Afferden tussen
de percelen met de huisnummers 13 en 21 en wel vanaf de N271
naar de t-splitsing van de Berkenkamp (ter inzage vanaf 27-12-2019
gedurende 6 weken)

Meer informatie over deze bekendmakingen
De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende
rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op www.bergen.nl. Neem
voor meer informatie contact op met het Klant Contact Centrum.

Welkom bij Gemeente Bergen
Klant Contact Centrum
(vragen en afhalen documenten)

Balies
(alleen op afspraak)

Ma

08:30-19:00 uur*

08:30-12:30 uur
16.00-19.00 uur

Di

08:30-17:00 uur

08:30-12:30 uur

Wo

08:30-17:00 uur

08:30-12:30 uur
13:30-17:00 uur

Do

08:30-17:00 uur

08:30-12:30 uur

Vr

08:30-12:30 uur

08:30-12:30 uur

* telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur
Contact

Klant Contact Centrum
Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen L, Postbus 140, 5854 ZJ Bergen L
Telefoon (0485) 34 83 83 of 14 0485, E-mail info@bergen.nl

www.bergen.nl

binnengehaald en gaan een
glasvezelnetwerk in gemeente
Bergen aanleggen.

Glasvezel Buitenaf gaat glasvezel
aanleggen in het buitengebied
van de gemeente Bergen.
Aannemer SPIE is in opdracht van
Glasvezel Buitenaf gestart met
de werkzaamheden. Voor vragen
over de aanleg kunt u terecht
bij de klantenservice van SPIE,
(088) 313 10 46 of noordlimburg@
mijnglasvezelaansluiting.nl. U
kunt ook contact opnemen met

de klantenservice van Glasvezel
Buitenaf, (088) 758 58 00.
Limburg Glasvezel

Deze aanbieder gaat glasvezel
aanleggen in de hele gemeente
Bergen: in de bebouwde kom
én in het buitengebied. Limburg
Glasvezel verwacht hiermee te
starten in het eerste kwartaal
2020.
Voor vragen kunt u bellen met
(0485) 745 800 of een e-mail
sturen naar klantenservice@
limburgglasvezel.nl.

Ontvang NL-Alerts op uw mobiel
Bij een ramp in uw omgeving,
wilt u natuurlijk weten wat er aan
de hand is en wat u moet doen.
Daarom is er NL-Alert. NL-Alert
ontvangt u op uw mobiel. Ook is
NL-Alert te zien op veel digitale
reclameborden en vertrekborden
in stationshallen.
Weet wat u moet doen

NL-Alert is het alarmmiddel van
de overheid dat u waarschuwt en
informeert over een noodsituatie.
U ontvangt een NL-Alert bij levensen gezondheidsbedreigende
situaties. In ieder NL-Alert bericht
staat wat er aan de hand is, wat u

moet doen en waar u informatie en
updates kunt vinden.
Ontvangt u een NL-Alert?
Informeer altijd uw omgeving,
zodat ook zij weten wat er aan de
hand is en wat zij moeten doen.
Zo werkt NL-Alert

NL-Alerts worden uitgezonden
door de zendmasten van de
Nederlandse telecomproviders.
Tijdens een ramp, ernstig
incident of crisis bepaalt de
overheid in welk gebied het NLAlert wordt uitgezonden. Alle
zendmasten die bereik hebben in
het gebied, zenden het NL-Alert

uit. Ook worden NL-Alerts in het
gebied getoond op veel digitale
reclamezuilen en vertrekborden in
het openbaar vervoer.
Ontvang NL-Alert berichten

Veel telefoons die in Nederland
worden verkocht, zijn automatisch
ingesteld voor NL-Alert.
Op sommige toestellen,
zoals de iPhone, moet u
dit zelf doen.
Meer informatie

Op de website www.
crisis.nl/nl-alert leest u
meer informatie.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Well
Op dinsdag 14 januari start
Bevolkingsonderzoek Zuid met het
bevolkingsonderzoek borstkanker
in Well. Voor dit onderzoek
worden alle vrouwen tussen 50 en
75 jaar elke twee jaar uitgenodigd.
Door het onderzoek kan
borstkanker in een vroeg stadium
ontdekt worden. Dit verhoogt de
kans op genezing. Bovendien is
vaker een borstsparende operatie
mogelijk.
Hoe gaat het onderzoek?

Het borstonderzoek bestaat uit het
maken van digitale röntgenfoto’s
van de borsten. Speciaal
opgeleide radiodiagnostisch
laboranten voeren het onderzoek
uit. Bevolkingsonderzoek Zuid
werkt met moderne apparatuur.
Daarom is de bestralingsbelasting
minimaal. Binnen tien werkdagen

volgt een schriftelijke uitslag van
het onderzoek. Het onderzoek is
gratis.
Het onderzoekscentrum staat

tot eind januari 2020 op de
Grotestraat 41 in Well. Voor meer
informatie kunt u kijken op www.
bevolkingsonderzoeknederland.nl.

Project Future
Future is een project van zes
samenwerkende gemeenten
in Noord-Limburg en de
provincie Limburg in het kader
van het actieprogramma de
maatschappelijke diensttijd. Met
het project willen zij jongeren

verbinden aan organisaties.
De jongeren zetten hun talenten/
skills in om organisaties te
ondersteunen of te helpen met
werkzaamheden en taken die
nodig zijn. Future richt zich
daarom niet alleen op het belang

voor de jongeren, maar zeker ook
op het belang voor de organisaties:
een win-win situatie dus. Naast dat
het jongeren werkervaring brengt,
werken ze ook aan hun perspectief.
Voor de organisaties geldt dat ze er
een extra ‘paar handen’ bij krijgen.
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Bedrijfsbezoek Bakkerij Smits

“Belegde broodjes zijn een trend”

Vrijwilligerszorg Bergen

Als maatje maakt u het verschil

Onlangs waren burgemeester en
wethouders op bezoek bij Bakkerij
Smits in Well. Hier is brood en
gebak te koop dat wordt gebakken
in de bakkerij in Lottum. “We
hebben een bakkerij en twee
winkels, daarnaast leveren we nog
aan diverse horeca en restaurants
in de regio”, vult Jos Smits met
enige trots aan.

“Waar zouden wij zijn zonder vrijwilligers? Nergens. Ik heb enorme
bewondering voor al diegenen die belangeloos iets doen voor een ander.
Jullie zijn hard nodig.” Met deze woorden onderstreept wethouder Lia
Roefs de oproep voor maatjes van Vrijwilligerszorg Bergen.

Dorpswinkel

Als maatje maakt u het verschil in het leven van de ander die extra
aandacht nodig heeft. Als maatje verrijkt u ook uw eigen leven.

Hij vertelt verder: “In totaal
hebben we 25 mensen in dienst.
De winkel in Well is een echte
dorpswinkel met personeel
uit Well. Samen met Slagerij
Ankersmit en ‘Vissers - alles onder
één dak’ hebben we hier een soort
van dorpsplein waarbij we wel een
supermarkt missen.”
Smits-koek en roggebrood

De winkel in Well loopt goed.

Op zoek naar maatjes

Heeft u enkele uurtjes in de week of in de twee weken beschikbaar?
Wilt u iets voor anderen betekenen? Samen een wandeling maken,
fietsen, een luisterend oor bieden of een kopje koffie drinken? Dan is
Vrijwilligerszorg Bergen op zoek naar u!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Vrijwilligerszorg Bergen:
• Ida Basten: 06 - 5266 9450
• Karin Holtermans: 06 - 4311 4742
• Eefke Lommen, mantelzorgondersteuner en vrijwilligerszorg
Gemeente Bergen: (0485) 34 83 83 of 14 0485.
“Klanten uit de hele regio weten
ons te vinden”, vertelt Petra
Smits. Belegde broodjes zijn een
echte trend, daarnaast zijn de

speciaal gebakken Smits-koek en
roggebrood van Smits ook erg in
trek.

Opschonen heideterreinen Bergerheide

Waarvoor kunt u terecht?

•
•
•
•

Verbossing

Inzet paarden

De jonge boompjes worden
omgezaagd of gerooid. De grootste
worden afgevoerd en versnipperd.
De kleinere boompjes worden in het
terrein bij elkaar gelegd en bieden
daarmee schuilgelegenheid voor
diverse reptielen. Om de bodem te
ontzien, beperkt de gemeente de
inzet van zware machines en voeren
paarden deels het sleepwerk uit.

Overlast ratten

Uiteraard eten de eenden en

informatie
advies
praktische steun
luisterend oor.

Contact

U kunt contact opnemen met Eefke Lommen, mantelzorgondersteuner
en vrijwilligerszorg Gemeente Bergen:
• telefonisch via het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485
• via e-mail: mantelzorgondersteuning@bergen.nl.
Uitvoering

De werkzaamheden worden
uitgevoerd door Roodbeen
Groenvoorzieningen uit Well.
Ook Noord Limburgs Groen voert
een deel van het werk uit. Als
alles volgens planning verloopt,
zijn de werkzaamheden vóór
het broedseizoen klaar. Het
broedseizoen beging 15 maart.
Subsidie

Deze werkzaamheden zijn

Eenden voeren
Veel mensen vinden het leuk om
de eenden en ganzen bij de vijver
aan de Schilderslaan in Nieuw
Bergen te voeren. Vooral met kleine
kinderen een leuke bezigheid.
De laatste tijd ziet de gemeente
echter regelmatig dat er geen
sprake is van eenden voeren, maar
van etensresten dumpen: hele
broden of een volle pan macaroni
op de oever van de vijver zijn geen
uitzondering.

De mantelzorgondersteuner begeleidt mantelzorgers in de gemeente
Bergen. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander
familielid, buur, vriend of kennis.
“Soms kunnen mantelzorgers een steuntje in de rug gebruiken. Onze
mantelzorgondersteuner Eefke Lommen is er voor u,” vult wethouder
Lia Roefs aan. De dienstverlening van de mantelzorgondersteuner is
onafhankelijk en kosteloos.

Gemeente Bergen is bezig met het
opschonen van de heideterreinen
en zandverstuivingen op de
Bergerheide. Begrazing door
schapen houdt vooral de
heideterreinen in goede conditie.
Toch is onderhoud noodzakelijk.

Opslag van jonge berk en grove
den is onvermijdelijk. Op de
lange duur leidt dit tot verbossing
van de heide, waardoor de
bijzondere natuurwaarden en de
landschappelijke waarde achteruit
gaan. Deze opslag groeit door de
stikstofdepositie extra hard.

De mantelzorgondersteuner is er voor u

ganzen dat niet allemaal op. De
etensresten blijven liggen en dat
trekt ratten aan. Ratten waar vooral
de aanwonenden last van hebben.
Gaat u de eenden en ganzen
voeren, geef dan zoveel als ze op
dat moment ook opeten en neem
de rest mee naar huis.

Eenden en ganzen voeren is
leuk, maar het dumpen van
etensresten trekt ratten aan.

mogelijk door een subsidie van
de provincie Limburg in het kader
van de PAS maatregelen. Een
subsidie om nadelige effecten van
stikstofdepositie in de natuur te
verzachten of te compenseren.

Toeristenbelasting wordt verblijfsbelasting
Met ingang van 2020 heft Gemeente Bergen verblijfsbelasting op
personen van buiten de gemeente die hier tegen een vergoeding
verblijven. De verblijfsbelasting vervangt de eerdere toeristenbelasting.

Meer informatie?

Neem dan contact op met
Gemeente Bergen via het Klant
Contact Centrum, (0485) 34 83 83
of 14 0485. Of stuur een e-mail naar
info@bergen.nl.

De reden achter deze belasting is het feit dat deze personen, net als
inwoners, gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Onder
andere met de opbrengst van de verblijfsbelasting kan de gemeente
voorzieningen onderhouden en verbeteren. Het tarief is verhoogd naar
€ 1,20 per persoon per overnachting.

Aantal inwoners iets gedaald
Het aantal inwoners van de gemeente Bergen is in 2019 licht gedaald. Op
1 januari 2020 waren er 13.085 inwoners, een jaar eerder was dit 13.132.
Inwoners per dorp

1 januari 2019

1 januari 2020

Afferden L
Bergen L (Nieuw Bergen,
Bergen en Aijen)
Siebengewald
Well L
Wellerlooi

2.126
5.333

2.126
5.257

2.010
2.484
1.179

2.039
2.483
1.180

Totaal aantal inwoners

13.132

13.085

De oudste inwoner van onze gemeente is 103 jaar en woont in Bergen L.
Kijk voor meer gegevens op www.bergen.nl/inwoners.

