Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Afferden L, Dorpsstraat 58, wijzigen bestemming detailhandel naar
wonen
• Bergen L, Hermelijnsingel 14, kappen van 1 boom
• Wellerlooi, Gielenkamp ong. (kavel 37) oprichten woning
• Wellerlooi, Gielenkamp ong. (kavel 35) oprichten woning
• Wellerlooi, Tuinstraat 6, wijzigen bedrijfs- naar plattelandswoning
Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Julianastraat 16c, slopen serre/schuren en verwijderen
asbesthoudende golfplaat
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•

Afferden L, Hengeland 12a, 5851 EA, kappen van 9 bomen
Siebengewald, Bessembiender 4, 5853 BH, bouw woning
Bergen L, Lindenlaan 6 en 8, 5854 AM, bouw woonzorgcomplex
Well L, De Kamp 5, 5855 EG bouw reinwaterkelder en milieustraat
Bergen L, Hermelijnsingel 17, 5854 JE, bouw erker

Wet ruimtelijke ordening
• Bergen L, Parallelweg 2, ontwerp-wijzigingsplan (ter inzage 13-01
t/m 23-02-2022)

Wegenverkeerswet
• Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 6 parkeerplaatsen voor
elektrisch laden van deelauto’s aan de Lindenlaan te Nieuw Bergen
(ter inzage van 27-12-2021 t/m 7-2-2022)

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.

Maakt u als vrijwilliger het verschil?
Af en toe bezoek ontvangen maakt
een wereld van verschil voor
mensen met een chronische ziekte,
dementie of een beperking. Verschil
voor degene die bezoek krijgt én
voor de vrijwilliger die langsgaat.
‘Het contact verrijkt mijn leven. Ook
ik kijk uit naar onze ontmoetingen’,
vertelt een vrijwilliger.
Heeft u enkele uurtjes in de week
of in de twee weken tijd? En wilt u
voor iemand die wereld van verschil
zijn? Word dan vrijwilliger! U kunt
bijvoorbeeld samen een kop koffie
drinken, een wandeling of fietstocht
maken, of een kaartje leggen.
Mensen in uw omgeving kijken uit
naar dit contact. En u kunt met uw
aanwezigheid ook een eventuele
mantelzorger ontlasten.

Vrijwilliger worden?

Neem dan contact op met
Vrijwilligerszorg Bergen via:
• Ida Basten: (06) 52 66 94 50

• Karin Holtermans: (06) 83 07 75 12
• Eefke Lommen, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg: (06)
52 66 93 59 of e.lommen@bergen.nl

Wat kunt u doen tegen wateroverlast?

Testbericht NL-Alert
Twee keer per jaar, in december en juni, stuurt de overheid een NL-Alert
testbericht uit in heel Nederland. Heb je een mobiele telefoon, dan heb
je afgelopen december een testbericht ontvangen. Het alarmmiddel
NL-Alert waarschuwt en informeert je bij acute noodsituaties. In een
NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer
informatie kunt vinden.
Wanneer een NL-Alert?

NL-Alert wordt ingezet bij acute levens- en gezondheidsbedreigende
situaties, zoals een grote brand, vervuild drinkwater of onverwacht
noodweer. NL-Alert wordt niet ingezet om goederen of diensten te
promoten of te verkopen.
Hoe ontvang ik NL-Alerts?

Je ontvangt NL-Alerts op je mobiele telefoon. Hier hoef je niets voor te
doen. Wanneer je een NL-Alert op je mobiel ontvangt, laat je telefoon
een hard en doordringend alarmgeluid horen.
Meer informatie

Meer informatie over NL-Alert lees je op www.nl-alert.nl. Staat het
antwoord op je vraag niet op de website? Neem dan contact op met
‘Informatie Rijksoverheid’ via www.rijksoverheid.nl/contact. Je kunt ook
bellen naar 1400 op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur (lokaal tarief).

Welkom bij Gemeente Bergen
Op afspraak

Telefonisch
bereikbaar
08.30 – 17.00 uur

Ma

08.30 – 12.30 uur
15.00 – 17.00 uur *

Di

08.30 – 12.30 uur

08.30 – 17.00 uur

Wo

08.30 – 12.30 uur
13.30 – 17.00 uur

08.30 – 17.00 uur

Do

08.30 – 12.30 uur

08.30 – 17.00 uur

Vr

08.30 – 12.30 uur

08.30 – 12.30 uur

*Alleen balies burgerzaken
Het Energiehuis Bergen is bereikbaar via e-mail verduursamen2030@
bergen.nl of telefonisch via het Klant Contact Centrum.
Meldingen
Wilt u een melding doen van overlast, zwerfafval, vandalisme of
andere zaken? Geef uw melding door via www.bergen.nl/meldingen
of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum.
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

Het klimaat verandert. Steeds
vaker krijgen we te maken met
hevige regenbuien, die zorgen voor
wateroverlast. Waterorganisaties en
gemeenten nemen al maatregelen
om deze wateroverlast, maar

ook droogte en hittestress te
voorkomen. Maar dat kunnen zij
niet alleen.
Ook u kunt maatregelen nemen
om wateroverlast in uw omgeving

te voorkomen en/of te beperken.
Bijvoorbeeld door uw tuin te
vergroenen of door water bovenen ondergronds op te vangen.
Kijk voor meer informatie op
www.waterklaar.nl/noord.

Donkere Dagen: Maak het
inbrekers niet te makkelijk
Van november tot en met februari
vinden ieder jaar de meeste
woninginbraken plaats. In het
donker zijn inbrekers namelijk
minder zichtbaar en kunnen ze
gemakkelijker hun gang gaan.
Met deze tips kunt u de kans op
woninginbraak verkleinen.
Inbrekers kijken vooral hoe
gemakkelijk ze een huis binnen
kunnen komen. Dus:
• Doe ramen dicht en draai de
deur op slot. Ook als u maar
eventjes weggaat.
• Laat uw sleutels niet aan de
binnenkant van het slot zitten.
• Verstop uw sleutel nooit onder
de deurmat of een bloempot.
• Gebruik goedgekeurd hang- en
sluitwerk voor uw huis. Deze
herkent u aan het SKG-logo met
drie sterren.

• Leg waardevolle spullen uit het
zicht.
Zorg voor een bewoonde indruk

Een inbreker breekt het liefste in
als de bewoners niet thuis zijn.
Met deze tips kunt u het erop
laten lijken dat er toch iemand
thuis is:
• Laat een lampje aan
als u vertrekt. Het liefst
ledverlichting, om stroom te
besparen.
• Maak gebruik van
slimme verlichting of een
tijdschakelklok. Deze laten op
verschillende momenten licht
aangaan in uw huis. U kunt er
ook voor kiezen om het licht
bijvoorbeeld pas aan te laten
gaan wanneer het donker is.
• Laat eventueel koffiekopjes of
iets dergelijks staan.

Doe ook het tuinhek en de schuur
op slot

De laatste tijd is het aantal
inbraken in schuurtjes, tuinhuisjes
en garages flink toegenomen. Doe
daarom altijd uw tuinhek, schuur
of garage goed op slot. Ook als u
thuiswerkt.
Zet inbrekers in het zicht

Inbrekers gaan natuurlijk het liefst
ongezien te werk. Met deze tips zet
u ze in het zicht:
• Doe een buitenlamp aan
of plaats een buitenlamp
met bewegingssensor die
aanspringt als er iemand langs
komt.
• Daarnaast is het verstandig de
struiken rondom uw huis kort
te snoeien, zodat uw huis voor
buren en voorbijgangers goed
te zien is.
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Wat doet u als het riool is verstopt?
Een verstopt riool, altijd vervelend
en altijd op een tijdstip dat het niet
uitkomt. De verstopping kan zich
bevinden op gemeentegrond of op
uw eigen terrein.
Controleputje

Controleren waar de verstopping
zit? Dat kan in het controleputje.
Het controleputje ligt op de
eigendomsgrens. U graaft zelf het
controleputje vrij. Als u niet weet
waar het controleputje zit, neem dan
contact op met het Klant Contact
Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485.
Controleputje droog?

Is het controleputje nagenoeg
droog? Dan zit de verstopping op
uw eigen terrein. Dan bent u zelf
verantwoordelijk voor het oplossen
van het probleem. De kosten

betaalt u zelf.
Controleputje vol water?

Staat het controleputje vol
water? Dan zit de verstopping
op gemeentegrond. Dan lost de
gemeente het probleem op en
betaalt de kosten. U kunt een
rioolverstopping op gemeentegrond
op de volgende manieren melden:
• Doe een melding via Reppido.
Laat in de omschrijving uw
naam en telefoonnummer
achter. De storingsmonteur
neemt contact met u op.
• Bel met het Klant Contact
Centrum, (0485) 34 83 83 of 14
0485.
U mag geen werkzaamheden (laten)
uitvoeren op gemeentegrond.
Werkzaamheden die worden
uitgevoerd op gemeentegrond,

zonder opdracht van de gemeente,
worden niet vergoed.

Doﬀe ploﬀen?

In het weekend

Wanneer u buiten openingstijden
van het Klant Contact Centrum
belt, wacht dan het keuzemenu
af en spreek uw boodschap
in. Laat uw naam, adres en
telefoonnummer achter, dan neemt
de storingsmonteur contact met u op.
Voorkom verstoppingen

Spoel geen vetten, etensresten en
dergelijke door de gootsteen of het
toilet. Ook kleine restjes vet kunnen
grote problemen veroorzaken.
Ook het planten van bomen met
een uitgebreid wortelstelsel,
bijvoorbeeld coniferen, in de buurt
van het riool kan voor problemen
zorgen.

Woont u in de omgeving van Wellerlooi en hoort u de laatste dagen soms
doffe ploffen? Die kunnen afkomstig zijn van het seismisch onderzoek
dat Scan uitvoert. Bij dat onderzoek worden geluidsgolven in de grond
gebracht. Wanneer dat gebeurt kan in de directe omgeving een doffe
plof te horen zijn. SCAN is bezig met het verzamelen van informatie om
nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte
mogelijk is. Het onderzoek duurt nog tot 22 januari 2022.
Waar vindt onderzoek plaats?

Typisch Bergen in beeld

Het onderzoek vindt plaats in de omgeving van Wellerlooi, langs de
lijn Geysselberg, Schaak, Tuindorp (Van Ophovenstraat, Emmastraat,
Tuinstraat) over de grens richting Twisteden. Bewoners en bedrijven
in de directe omgeving zijn door SCAN geïnformeerd over de
werkzaamheden.
Meer informatie

Kunt u vinden op www.scanaardwarmte.nl. Of bekijk het filmpje waarin
de werkzaamheden worden toegelicht op https://vimeo.com/393867007

Aantal inwoners ongeveer gelijk
2021

2022

Afferden L

2.132

2.146

Bergen L

5.240

5.257

Siebengewald

2.059

2.061

Well L

2.484

2.445

Wellerlooi

1.192

1.194

Totaal aantal inwoners

13.107

13.103

(Nieuw Bergen, Bergen en Aijen)

Wat is nu typisch Bergen? Met
die vraag is Charlène Koolmees,
derdejaarsstudent fotografie aan
de Nederlandse Fotovakschool,
dit najaar aan de slag gegaan. In
totaal heeft ze twintig gebouwen,
landschappen en gebieden
vastgelegd, die zij kenmerkend vindt

voor de gemeente Bergen.
De grootste uitdaging? Het
sombere weer. “Als je trots bent
op je gemeente, dan wil je dat op
een vrolijke manier vastleggen.
Een strakke, blauwe lucht is dan
heel belangrijk”, legt Charlène uit.
Gelukkig liet het zonnetje zich ook

af en toe zien, wat heeft geresulteerd
in een indrukwekkende serie foto’s.
Hierboven een kleine impressie.

Het aantal inwoners van Well is per 1 januari 2022 iets gedaald. In de
overige kernen was sprake van een (kleine) stijging. In vergelijking met
1 januari 2021 wonen er op 1 januari van dit jaar 4 inwoners minder in
de gemeente Bergen.

De volledige serie foto’s die Charlène
Koolmees heeft gemaakt plaatsen
we de komende weken op Facebook
en/of Instagram.

Waterschap Limburg:
hoe blijft u op de hoogte?

Afval bij containers en
afvalbakken: geen gezicht!
Regelmatig moet de buitendienst
op pad om afval op te ruimen dat
bij (ondergrondse) containers,
textielcontainers en afvalbakken is
achtergelaten. Dat achtergelaten
afval is geen gezicht en kan
bovendien zorgen voor onveilige
situaties.

Dat doen ze binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma met 16
verschillende dijkversterkingsprojecten. In de gemeente Bergen zijn dat de
dijkversterkingsprojecten in Well en Nieuw Bergen.
Meer informatie?

Wilt u meer informatie over die dijkversterkingsprojecten? Kijk dan op
www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-nieuw-bergen en
www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-well.
Digitale nieuwsbrief

Wilt u per e-mail nieuws en informatie ontvangen over die projecten? Of
andere informatie die voor u relevant is? Meld u dan bij het Waterschap aan
voor de nieuwsbrief. U ontvangt dan niet een maandelijkse nieuwsbrief,
maar informatie op maat en op het moment dat het actueel en nuttig is.

Milieupark Heukelom

Afval achterlaten naast containers
of afvalbakken is ook niet nodig.
Past het afval niet meer in de
container? Dan kunt u het naar het
milieupark brengen. Bij milieupark
Heukelom kunt u, al dan niet gratis,
uw afval en grofvuil kwijt. Het

Alle Limburgers moeten beschermd blijven tegen het hoogwater van de
toekomst. Daarom werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken in heel
Limburg.

milieupark is op vrijdag van 13.00 –
17.00 uur open en op zaterdag van
9.00 -15.00 uur.
Bergen natuurlijk schoon

Samen willen we Bergen natuurlijk

schoon en opgeruimd houden.
Plaats dus geen afval op plekken
waar het niet hoort. Stop het in de
container of afvalbak. Is deze vol,
past het niet? Breng het afval dan
naar het milieupark.

Het Waterschap houdt u graag digitaal op de hoogte van onderwerpen die
voor u van belang zijn en waarin u echt geïnteresseerd bent. Kijk op
https://www.waterschaplimburg.nl/contact/informatie-maat-per/ voor
meer informatie en/of hoe u zich kunt aanmelden.

