Verplichte bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Bergen L, Fazantstraat 18, 5854 GG, kappen van 1 boom
(ontvangen 14-12-2020)
• Siebengewald, Gochsedijk 59, 5853 AB, oprichten bijgebouw t.b.v.
mantelzorg (ontvangen 16-12-2020)
• Well L, De Vissert 11, 5855 EL, verplaatsen paardenstal met overkapping
(ontvangen 16-12-2020)
• Bergen L, Ceresweg 13a, 5854 PK, oprichten hooimijt
(ontvangen 18-12-2020)
• Bergen L, Holshaeg 1, 5854 PM, oprichten woonboerderij
(ontvangen 18-12-2020)
• Bergen L, Oude Baan 9, 5854 PJ, verbouwen woning
(ontvangen 18-12-2020)
• Siebengewald, nabij Ericaweg 6,5853 EW, oprichten woning
(ontvangen 22-12-2020)
• Afferden L, Lakei 7, 5851 EG, oprichten 14 vakantiewoningen
(ontvangen 18-12-2020)
• Well L, De Kamp 6a, 5855 EG, vervangen rioolpersleiding
(ontvangen 23-12-2020)
• Afferden L, Vliegenkamp 21, 5851 DP, oprichten twee-onder-één kap
woning (ontvangen 15-12-2020)
• Afferden L, Vliegenkamp 23, 5851 DP, oprichten twee-onder-één kap
woning (ontvangen 15-12-2020)
• Siebengewald, nabij Ericaweg 6, 5853 EW oprichten woning
(ontvangen 24-12-2020)
• Siebengewald, Vrij 8, 5853 EK, kappen van 2 bomen
(ontvangen 22-12-2020)
• Bergen L, Ceresweg 21, 5854 PK, oprichten veldschuur
(ontvangen 27-12-2020)
• Siebengewald, Processieweg 17, 5853 BM, oprichten twee-onder-één
kap woning (ontvangen 28-12-2020)
• Siebengewald, Processieweg 19, 5853 BM, oprichten twee-onder-één
kap woning (ontvangen 28-12-2020)
• Well L, De Kamp 5, 5855 EG, oprichten appartementen en horeca
(ontvangen 18-12-2020)
• Well L, nabij De Kamp 6, 5855 EG, verbouwen bijgebouw
(ontvangen 29-12-2020)
• Afferden L, Kapelstraat 7a, 5851 AS, oprichten gezondheidscentrum
(ontvangen 30-12-2020)
• Afferden L, Vliegenkamp ong., 5851 DP, oprichten 2x twee-onder-één
kap woningen (ontvangen 30-12-2020)
• Afferden L, Afferdse Heide ong., 5851 EC, oprichten woning
(ontvangen 30-12-2020)
• Well L, Kasteelsehof ong., 5855 CZ, oprichten woning
(ontvangen 31-12-2020)
• Bergen L, Keulerstraat 56, 5854 BZ, aanbrengen gevelisolatie
(ontvangen 05-01-2021)
• Bergen L, Bargapark 10. 5854 HA, kappen van 2 bomen
(ontvangen 04-01-2021)
Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Heukelom 30, 5851 AB, verwijderen asbesthoudende
dakplaten en materiaal (ontvangen 15-12-2020)
• Siebengewald, Kreeftenheide 25, 5853 AH, verwijderen asbesthoudende
golfplaten (ontvangen 18-12-2020)
• Siebengewald, Calunastraat 3, 5853 GA, slopen bijgebouw
(ontvangen 14-12-2020)

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar

Stichting Leergeld De Stuwwal
Bent u ouder en/of verzorger van
kinderen van vier tot achttien
jaar en kunnen zij om financiële
redenen niet meedoen aan
(school)activiteiten? Dan kunt
u ondersteuning aanvragen
bij Stichting Leergeld voor
bijvoorbeeld de aanschaf van
een rekenmachine, een laptop,
een fiets om naar school te
gaan of om mee te gaan met
een schoolreisje. U komt in
aanmerking voor een bijdrage
als het gezinsinkomen niet hoger
is dan 110% van de
bijstandsnorm.
Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen
via de website www.leergeld.nl/

Samenwerking

destuwwal. Stichting Leergeld
maakt dan een afspraak voor een
huisbezoek.

Gemeente Bergen werkt samen
met Stichting Leergeld De
Stuwwal. Hiermee willen beide
partijen de drempels verlagen
voor de regelingen voor
kinderen. Bovendien willen
Stichting Leergeld en Gemeente
Bergen het bereik van de
beschikbare regelingen
vergroten en de doelgroep beter
bereiken.
Meer informatie

Zij bekijken wat er voor kinderen
van vier tot achttien jaar nodig is
en spelen in op andere regelingen
van Gemeente Bergen, waaronder
het Jeugd Fonds Sport en het Jeugd
Fonds Cultuur.

Meer informatie leest u op de
website van www.leergeld.nl/
destuwwal of neem telefonisch
contact op met het Klant Contact
Centrum, (0485) 34 83 83 of
14 0485.

Zet ‘m op maar dump ‘m niet op straat

Gebruikte mondkapjes
horen in de vuilnisbak
Ook in Nederland is het dragen
van een mondkapje inmiddels
heel normaal. En daarmee hebben
onze medewerkers buitendienst er
weer een klusje bij: het opruimen
van gebruikte mondkapjes.
Helaas worden gebruikte
mondkapjes overal gedumpt.
Niet alleen gevaarlijk voor de
volksgezondheid maar ook voor
de natuur. Daarom vragen alle
Limburgse gemeenten, WML en
Waterschap Limburg iedereen

om gebruikte mondkapjes in
de vuilnisbak te gooien. Net als
ander afval. Mondkapjes dumpen
in straatputten of het toilet is al
helemaal niet wenselijk. Bij hevige
regenval spoelen de mondkapjes
naar de putten en komen in
het riool terecht. Dat leidt tot
verstoppingen aan de pompen
en hoge reparatiekosten. Kosten
waarvoor de burger uiteindelijk
zelf opdraait. Alle soorten
mondkapjes horen na gebruik bij

het restafval. Dat geldt ook voor
andere beschermingsmiddelen
zoals hygiënische doekjes,
wegwerphandschoenen en tissues.
Natuurlijk kun je ook altijd een
stoffen mondkapje aanschaffen
dat gewoon uitgewassen en
hergebruikt kan worden. Dus
zet ‘m op maar dump ‘m niet op
straat.
Kijk voor meer informatie op
www.waterklaar.nl/mondkapje

Verleend, reguliere procedure

• Bergen L, Keulerstraat 58, 5854 BZ, kappen van 1 boom
(verzonden 05-01-2021)
• Bergen L, nabij Fazantstraat 18, 5854 GG, kappen van 1 boom
(verzonden 05-01-2021)
• Siebengewald, Nieuweweg 79, 5853 EP, kappen van 1 boom
(verzonden 29-12-2021)
• Siebengewald, Bessembiender 39 t/m 45, 5853 BH, oprichten 4
2-onder1-kap woningen (verzonden 08-01-2021)
Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Bergen L, Bargapark 71, 5854 HD, kappen van 5 bomen
(verzonden 22-12-2020)

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
Vanwege het coronavirus is onze dienstverlening aangepast en werken wij
alleen op afspraak. Een afspraak kunt u telefonisch maken via het Klant
Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of via wwww.bergen.nl/afspraak.
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

Spreekuren voor grensgangers
Werkt u, studeert u in Duitsland? Of
bent u van plan in Duitsland te gaan
wonen, werken of studeren? Dan
kunt u bij het GrensInfoPunt (GIP)
gratis advies krijgen over onder
andere sociale verzekeringen en
belastingen.
Kijk op www.grensinfopunt.eu
voor data en tijdstippen van de

spreekuren en andere informatie.
Ook voormalige grensarbeiders
zijn welkom met vragen over
bijvoorbeeld hun pensioen.
Persoonlijk advies

Wilt u graag persoonlijk advies?
Dan kunt u een afspraak maken.
De adviseurs van het GIP kunt
u telefonisch bereiken via 0049

(0)21 61 69 85 503 of via e-mail
grenzinfopunkt@euregio-rmn.eu.
Arbeidsbemiddeling

Het servicepunt grensarbeid (SGA)
is gevestigd bij het UWV in Venlo.
Daar kunt u terecht voor concrete
arbeidsbemiddeling over de grens.
SGA is een samenwerking tussen de
Agentur für Arbeit, UWV en het GIP.
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Een stukje natuur in de
Bessembiender

Extra functie ID-kaart
Sinds 1 januari 2021 hebben nieuwe Nederlandse identiteitskaarten een
inlogfunctie. Heeft u na maandag 4 januari 09.00 uur een nieuwe IDkaart aangevraagd, dan kunt u met deze kaart inloggen bij de overheid,
het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw
identiteitskaart ontvangt u een brief van DigiD. Daarmee kunt u de
inlogfunctie op uw identiteitskaart activeren. Kijk voor meer informatie op
www.digid.nl.

In de buurt Bessembiender in
Siebengewald is onlangs de wadi
gerealiseerd. Het is een nieuw stukje
natuur midden in de wijk waar
inwoners en aanwonenden, zo blijkt
uit de reacties, erg blij mee zijn.

De mantelzorgondersteuner is er voor u

Opvang regenwater

De wadi is een greppel die het
regenwater uit de wijk opvangt,
filtert en infiltreert in de grond.
Het regenwaterriool vangt het
regenwater op van de straten,
trottoirs en daken in de omgeving
van de Bessembiender en zorgt
dat het in de wadi terecht komt.
Hier wordt het gefilterd door de
verschillende hoogtelagen en
begroeiing. Uiteindelijk infiltreert
al het regenwater langzaam in de
bodem. De ingezaaide grassen en
inheemse planten, deze begroeien
vanaf het komend voorjaar de wadi.
Met mooi, droog weer staat de wadi
(bijna) helemaal droog, als het
regent vult deze zich met regenwater.
De beplanting is geschikt voor deze
locatie met wisselde vochtigheid.

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. Zeker in deze tijd, met de huidige
coronamaatregelen, kunnen mantelzorgers soms een steuntje in de rug
gebruiken. Mantelzorgondersteuner Eefke Lommen is er dan voor u.
De dienstverlening van de mantelzorgondersteuner is onafhankelijk en
kosteloos.
Biodiversiteit

Geen speelplaats

In en om de wadi zijn grassen,
kruiden en bomen geplant waarbij
zoveel mogelijk voor inheemse
soorten is gekozen. Deze vergroten
de biodiversiteit, nu al trekt het
gebied andere planten en dieren
aan. Bij de wadi is een wandelpad
aangelegd, er staan bankjes en
insectenhotels. Kortom, een klein
stukje natuur om van te genieten.

De wadi is een stukje natuur,
echter géén plek om in te spelen
of met de fiets door heen te
crossen. Daarmee beschadig je
de pas ingezaaide grassen en
planten met als gevolg dat de
geplande begroeiing komend
voorjaar niet opkomt. Daarnaast
hoort afval uiteraard niet thuis in
de wadi.

Uitbreiding openbare laadpalen
uiterlijk 27 januari aanstaande
door via de link op de pagina.
Gemeente Bergen bespreekt uw
opmerking, aanvulling in het
overleg met Vattenfall InCharge.
Uiteindelijk bepaalt Vattenfall
InCharge waar ze de nieuwe
laadpalen plaatsen.

Vattenfall InCharge gaat de
komende tijd in onder andere
gemeente Bergen het aantal
openbare laadpalen voor
elektrische auto’s uitbreiden.
Dat doet Vattenfall InCharge in
overleg met Gemeente Bergen.
Vattenfall InCharge heeft
Gemeente Bergen geïnformeerd
over de geplande locaties van de
nieuwe laadpalen.

Eigen laadpaal

• informatie
• advies
• praktische steun
• een 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.

Lichte stijging inwoners
Afferden L
Bergen L
(Nieuw Bergen, Bergen en Aijen)
Siebengewald
Well L
Wellerlooi
Totaal aantal inwoners

2020
2.126
5.257

2021
2.132
5.240

2.039
2.483
1.180
13.085

2.059
2.484
1.192
13.107

Het aantal inwoners in onze gemeente is met 22 personen licht gestegen.

de mogelijkheid tot plaatsing.

Wilt u niet afhankelijk zijn van
een openbare laadpaal maar
deze voorziening op eigen terrein
plaatsen? Neem dan contact op
met een van de (plaatselijke)
installateurs die dat kunnen
realiseren.

Uw mening

Meer informatie

BINGO!

De locaties kunt u bekijken
via plattegronden op www.
bergen.nl. Heeft u aanvullingen,
opmerkingen? Stuur die dan

Heeft u vragen of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op
met het Klant Contact Centrum,
(0485) 34 83 83 of 14 0485.

Met Ben Bizzie Huisnummerbingo lopen kinderen met een bingokaart
door de wijk op zoek naar de huisnummers van hun bingokaart. Wie roept
er als eerste BINGO? De bingokaarten kun je downloaden via de website
van Ben Bizzie, www.benbizzie.nl.

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat deze
laadpalen op openbaar terrein
worden geplaatst. Kunt u op
uw eigen terrein laden (u heeft
bijvoorbeeld een eigen oprit)
dan wordt in principe geen
laadpaal voor uw deur geplaatst.
Daarnaast zijn er nog andere
voorwaarden van toepassing
zoals de geschatte bezetting en

Waarvoor kunt u terecht?

Ben Bizzie Huisnummerbingo
Ook in het nieuwe jaar blijft thuisblijven en bewegen belangrijk. Kinderen
kunnen, samen met beweegmaatje Ben Bizzie, spelenderwijs buiten in
beweging komen met de Ben Bizzie Huisnummerbingo.

Inzameling afval 2021
In 2021 kunt u in de oneven weken
uw afval aanbieden:
-Op maandag en dinsdag
(afhankelijk van de route) uw
groene en/of grijze container;
- Op woensdag de zakken met PMD
afval.

naar de straatzijde vóór 07.30 uur
aan de weg. Containers waarvan de
deksel niet is gesloten, worden door
de inzamelaar niet leeggemaakt.
Ook eventuele vuilniszakken
naast de container worden niet
meegenomen.

Op feestdagen is er geen inzameling
van afval, deze verschuift dan naar
een andere dag.

Inzameling PMD

Aanbieden van de containers

Wilt u uw groene en/of grijze
container leeg laten maken? Plaats
deze dan op de inzameldag met
gesloten deksel en de handgreep

PMD, dat is plastic
verpakkingsmateriaal, blik en
drankkartons. De inzamelaar
neemt dit afval alleen mee in de
speciale doorzichtige zakken die
de gemeente gratis beschikbaar
stelt. Andere zakken met PMD of
zakken waar geen PMD in zit, laat de

inzamelaar staan.
Afvalkalender

De data van inzameling oud papier
en klein chemisch afval, informatie
over het aanbieden van afval, wat
kan wel en wat kan niet: dat alles
kunt u lezen op de afvalkalender
2021. Heeft u deze niet ontvangen,
neem dan contact op met het Klant
Contact Centrum, (0485) 34 83 83 0f
14 0485.
Meer informatie

Over (het inzamelen van) afval kunt
u ook lezen op www.bergen.nl/afval.
Daar vindt u ook de afvalkalender.

Kijk op pagina 9 voor meer informatie over
de grondaankoop van Gemeente Bergen.

