Verplichte bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•

Siebengewald, Grensweg 21, vervangen dragende muur
Siebengewald, Vrij 22, kappen van 1 boom
Well L, Bosserheide 29a, oprichten bedrijfshal
Well L, Grotestraat 62, wijziging van dak
Well L, Wezerweg 14, realiseren hondentrimsalon in garage
Wellerlooi, Catharinastraat 25b, oprichten fietsenstalling en
zonnepanelen

Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Hengeland 3a, verwijderen asbesthoudende dakplaten van
een loods
• Afferden L, bij Irenestraat 4, verwijderen asbesthoudende materialen
verdeelkast
• Afferden L, bij Leemkuilenweg 8, verwijderen asbesthoudende
materialen verdeelkast
• Bergen L, bij Bargapark 12, verwijderen asbesthoudende materialen
verdeelkast
• Bergen L, bij Bargapark 24, verwijderen asbesthoudende materialen
verdeelkast
• Bergen L, Sint Antoniusstraat 16, verwijderen asbesthoudend
dakbeschot van woning en garage
• Well, Bosserheide 29a, slopen caravanstalling
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•

Afferden L, Afferdse Heide 36, bouw woonhuis
Afferden L, Rimpelt 37, uitbreiden woning
Afferden L, Wilhelminastraat 12, verwijderen schoorsteen
Bergen L, Aijenseweg 38a, oprichten woonhuis
Siebengewald, Vrij 8, kappen van 1 boom
Well L, Halve Maan 11, oprichten Bed & Breakfast

Geweigerd, reguliere procedure

• Bergen L, Bargapark 71, kappen van 5 bomen
Verlengingsbesluiten, aanvragen

• Bergen L, Fazantstraat 35, kappen van 6 bomen

Algemene wet bestuursrecht
• Besluit aanwijzing toezichthouders Drank- en horecawet

Wet Gemeenschappelijke Regelingen
• Instellingsbesluit Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen, 22-12-2020

Wet milieubeheer Meldingen activiteitenbesluit
• Bergen L, Ceresweg 13a, wijziging indeling inrichting t.b.v. hooimijt
• Well L, Elsterendijk 26, wijziging spuitplaats
• Well L, Halve Maan 5a, wijziging situatie inrichting

Wet ruimtelijke ordening
• Vastgesteld bestemmingsplan Gochsedijk 11 in Siebengewald, waarbij
de bestemming wordt gewijzigd van Agrarisch met waarden naar
Wonen (ter inzage van 21 januari t/m 3 maart 2021)

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
Op afspraak

Telefonisch
bereikbaar

Ma

08.30 – 12.30 uur
16.00 – 19.00 uur *

08.30 – 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 op afspraak open.
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

BsGW mag WOZ-beschikkingen
en OZB-aanslagen verzenden
De Waarderingskamer heeft
ingestemd met het bekend
maken van de WOZ-waarden
voor 2021 voor inwoners en
bedrijven van alle deelnemende
gemeenten in BsGW. Deze WOZwaarden worden getaxeerd naar
de feitelijke waarde van het
voorgaande jaar op 1 januari 2020.
Met deze instemming geeft
de Waarderingskamer aan
dat de nieuwe WOZ-waarden
door BsGW voldoen aan de
gestelde wettelijke eisen. De
Waarderingskamer controleert
elk jaar of de belastingsamenwerking en gemeenten taxaties van
onroerende zaken zoals huizen
goed uitvoeren.
Nu de Waarderingskamer heeft
ingestemd met het bekend
maken van de WOZ-waarden
kan BsGW de belastingaanslagen
voor 2021 opmaken. Deze
belastingaanslagen worden in
de tweede helft van februari

verstuurd.
Corona (covid-19) heeft geen
eﬀect op WOZ-waarden in 2021
van woningen

Corona (covid-19) beheerst
ons dagelijks leven en heeft
een grote impact, zeker ook
bij bepaalde branches. Uit de
marktontwikkelingen blijkt dat
covid-19 geen invloed heeft op
de waarde van woningen. Waar
corona een waarde bepalende
invloed heeft op vastgoed, in
het bijzonder op niet-woningen,
heeft BsGW hiermee rekening
gehouden.
WOZ-waarde te hoog?

Verkoopcijfers van het kadaster
tonen aan dat de huizenprijzen
blijven stijgen. De WOZ-waarde
stijgt nu al vijf jaar op rij, sinds
het einde van de crisis op de
huizenmarkt. Ook kan het zijn
dat een hogere WOZ-waarde op
het aanslagbiljet staat omdat
BsGW de objectkenmerken van

een pand extra gecontroleerd
heeft. Objectkenmerken zijn
bijvoorbeeld het type van de
woning, de grootte, de inhoud,
ligging, onderhoud van de
woning en andere kenmerken.
BsGW roept inwoners die
menen dat hun WOZ-waarde te
hoog is vastgesteld op om niet
direct bezwaar te maken maar
eerst contact op te nemen met
BsGW. BsGW-taxateurs geven
graag toelichting en beoordelen
kosteloos of de WOZ-waarde
correct is vastgesteld. Bezwaar
maken is dan vaak niet meer
nodig, hetgeen veel tijd
bespaart en onnodige kosten
voorkomt.
Meer informatie

Kijk op www.bsgw.nl voor
meer informatie over de
heffing en inning van
gemeentelijke belastingen en
waterschapsbelastingen en de
uitvoering van de wet WOZ.

Ophalen huisvuil in oneven weken
In de gemeente Bergen worden één
keer in de 2 weken de groene en
grijze afvalcontainers geleegd en
de zakken met PMD opgehaald.
De inzameling van de groene en
grijze containers vindt plaats in
de oneven weken op maandag en

GFT-afval
Restafval

dinsdag. Op de woensdag in de
oneven weken worden in de hele
gemeente de zakken met PMD
opgehaald.
Meer informatie over (het
inzamelen van) afval kunt u lezen

op www.bergen.nl/afval. Daar vindt
u ook de afvalkalender.
Tarieven 2021

Als u de container aan de weg zet
om leeggemaakt te worden, betaalt
u dit jaar per lediging het volgende:

25 liter

40 liter

80 liter

140 liter

240 liter

€ 3,86
n.v.t.

n.v.t.
€ 4,67

€ 5,34
€ 6,13

€ 6,94
€ 8,32

n.v.t.
€ 11,98

Inschrijving basisscholen
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2017
en 1 juni 2018, dan kan uw kind het
aankomende schooljaar 2021/2022
naar school. Uw kind is leerplichtig
vanaf de eerste dag van de maand
volgend op de maand waarin het
kind vijf jaar is geworden. Uw kind
moet dan een school bezoeken.
De scholen organiseren binnenkort
weer informatiebijeenkomsten.
Informatie hierover kunt u vinden op
de website van de school.
De basisscholen in de gemeente
Bergen zijn:
Basisschool Catharina (Catharina
school)
Catharinastraat 47
5856 AS Wellerlooi
0478 – 50 18 76
Email: info.catharina@lijn83po.nl
Website: www.bscatharina.nl
Basisschool ’t Diekske
Langstraat 6a
5851 BE Afferden

0485 – 53 14 11
Email: info.diekske@lijn83po.nl
Website: www.diekske.nl
Basisschool De Fontein
Pieter de Hooghstraat 2
5854 ES Nieuw Bergen
0485 – 34 12 48
Email: info.fontein@lijn83po.nl
Website: www.bsdefontein.nl
Basisschool ’t Kendelke
Kendelweg 1
5853 EL Siebengewald
0485 – 44 15 64
Email: info.kendelke@lijn83po.nl
Website: www.kendelke.nl
Openbare Daltonschool De Klimop
Pieter de Hooghstraat 10
5854 ES Nieuw Bergen
0485 – 34 22 67
Email: a.bongers@stichting-invitare.
nl
Website: www.
daltonschooldeklimop.nl
Basisschool Vitus (Vitusschool)

Kasteellaan 23
5855 AD Well
0478 – 50 11 55
Email: info.vitus@lijn83po.nl
Website: www.vitusschool.nl
Passend Onderwijs

In verband met de wet passend
onderwijs is het belangrijk om uw
kind tien weken vóór zijn of haar
eerste schooldag aan te melden,
omdat de scholen tien weken de
tijd hebben om na te gaan of ze een
passend onderwijsaanbod kunnen
bieden aan uw kind.
Aanmelden

De scholen stellen het op prijs als
u, als het kan, uw kind vóór 1 maart
2021 aanmeldt bij de school van uw
keuze.
Informatie

Op www.bergen.n/leerplicht vindt
u informatie over de leerplicht. Voor
meer informatie kunt u bellen naar
het Klant Contact Centrum
0485 – 34 83 83.
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Extra maatregelen coronavirus
Er zijn zorgen over nieuwe
varianten van het coronavirus.
Daarom zijn t/m in elk geval 9
februari extra maatregelen nodig.
De maatregelen moeten ervoor
zorgen dat minder mensen elkaar
ontmoeten. Zo voorkomen we de
verspreiding van het coronavirus,
waaronder de extra besmettelijke
Britse variant. Een overzicht van de
maatregelen vindt u op

www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
Avondklok

Sinds 23 januari geldt ook een
avondklok van 21:00 uur tot
4:30 uur. Tussen die tijden is het
verboden om op straat te zijn.
Alleen met een geldige reden
mogen mensen naar buiten. Op
www.rijksoverheid.nl/avondklok
staat wanneer dat wel en niet mag.

Als het noodzakelijk is dat u naar
buiten gaat tijdens de avondklok,
dan moet u het formulier ‘Eigen
verklaring avondklok’ bij zich
hebben. Als het nodig is dat u
voor werk naar buiten gaat, moet
u ook een ‘Werkgeversverklaring
avondklok’ kunnen laten
zien. Deze formulieren zijn te
downloaden op de website van de
Rijksoverheid.

Actualisatie digitale gemeentegids
Gemeente Bergen brengt in samenwerking met Akse Media BV een
digitale gemeentegids uit. In de digitale gemeentegids staat een actueel
overzicht van maatschappelijke organisaties, ondernemingen, stichtingen,
verenigingen en bedrijven die in of voor onze gemeente actief zijn.
Deze online gids is gemakkelijk te raadplegen en te actualiseren. De
digitale gids vindt u op www.bergen.nl/gemeentegids. De papieren versie
van de gids vervalt.
Actualiseren gegevens

Akse Media B.V. benadert verenigingen, instellingen en instanties die in
de huidige gemeentegids zijn opgenomen. De adressen voorzien van een
e-mailadres krijgen een e-mail ter controle van de gegevens. De overige
vermeldingen worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch benaderd.
Zelf aanmelden en aanpassen vóór 27 februari

U kunt uw wijzigingen en/of aanmeldingen ook zelf op een van de
volgende manieren doorgeven:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl o.v.v. Digitale Gemeentegids Bergen (L)
• telefonisch: 0223 – 67 30 10 (redactie Akse Media)
• schriftelijk: Akse Media t.a.v. Digitale Gemeentegids Bergen (L),
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.
Staat uw organisatie of vereniging niet in de digitale gemeentegids? Wilt u
wel worden opgenomen in de gids? Dan kunt u dat zelf doorgeven.
Vermelding van adresgegevens is gratis, voor een advertentie moet u
uiteraard betalen.
Vragen?

• over vermelding in de gemeentegids: Akse Media 0223 - 67 30 10
• over een advertentie: Akse Media 0223 – 66 88 77.

Jongeren Hulp Online
Veel jongeren hebben het moeilijk nu we zo weinig kunnen doen door
de coronacrisis. Voel je je gespannen, angstig of somber? Maak je je
zorgen over school, familie of werk? Hoe groot of klein je probleem ook
is, bij Jongeren Hulp Online vind je snel, anoniem en gratis hulp. Ook als
je gewoon even je hart wilt luchten.
Meer informatie: www.jongerenhulponline.nl.

Vochtige (toilet)doekjes
en maandverband, maar
ook mondkapjes en andere
beschermingsmiddelen zoals
plastic handschoenen, zorgen voor

verstoppingen van het riool thuis, bij
de gemeente en de waterzuivering.

rioolwater door verstoppingen
in sloten of beken terecht. Dat
is slecht voor mens en natuur;
het veroorzaakt stank en
vissterfte. Bovendien leiden de
verstoppingen van het riool en het
vastlopen van pompen tot extra
kosten voor onderhoud. Spoel
geen afval door het toilet, maar
plaats een restafvalbakje op het
toilet en gooi ze daarin. Gebruik
het toilet alleen voor toiletpapier
en ontlasting.

Gevolgen rioolverstopping

Meer informatie

Bij hevige regenval komt het

leest u op www.waterklaar.nl.

Drieluik over aankoop grond
Gemeente Bergen heeft 477 ha grond gekocht van Provincie Limburg.
Deze aankoop is vooral belangrijk voor drie onderwerpen in onze
gemeente:
• Energielandgoed Wells Meer
• De Groene Rivier in Well
• Verbeteren van landschappelijke kwaliteit.
Op pagina 9 leest u deel 2, De Groene Rivier.

