Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Afferden L, Hengeland 11, isoleren en verhogen dak
• Siebengewald, Augustinusweg 19, gebruik stacaravan als
recreatiewoning
• Siebengewald, Grensweg 31, wijziging indeling pluimveehouderij
t.b.v. uitlopen
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•

Afferden L, Bleijenbeek 1, verbouw woning
Afferden L, Dorpsstraat 58, gebruik winkel als woning
Afferden L, Hengeland 22, verbouw bedrijfsruimte
Well, Elsterendijk ongenummerd ( sectie F 5932), 21 bomen
Wellerlooi, Tuinstraat 6, gebruik bedrijfswoning als
plattelandswoning
• Wellerlooi, Tuinstraat 10a, gebruik bedrijfswoning als
plattelandswoning
Ontwerp, uitgebreide procedure

• Bergen L. Vlammertsehof 62 t/m 62c, bouw 4 woningen (ter inzage
17-02 t/m 30 maart 2022)
Verleend, uitgebreide procedure

• Well L, De Vissert 8, 5855 EL, huisvesting seizoenarbeiders,
verbouw logiesgebouw en brandveilig gebruik (ter inzage 03-022022 t/m 17-03-2022)

Algemene wet bestuursrecht
• Beleidsregels landelijke toegankelijkheid beschermd wonen 2022
• Beleidsregel landelijke toegang maatschappelijke opvang 2022
• Besluit beschermd wonen en opvang en intrekken Besluit
beschermd wonen en opvang 2020
• Verordening verblijfsbelasting 2022
• Verordening waterverblijfsbelasting
• Volmacht en machtigingsbesluit regionale aanbesteding
praktijkleren

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit

• Afferden L, Hengeland 22, wijziging bedrijfsgebouw

Wet ruimtelijke ordening
• Ontwerpbestemmingsplan Kruisstraat 2 in Wellerlooi, wijziging
bestemming Bedrijf naar Wonen, (ter inzage van 10-02 t/m 23-032022)
• Ontwerpbestemmingsplan Schaak 4 in Wellerlooi, wijziging
bestemming Recreatie-Dagrecreatie naar Wonen, (ter inzage van
10-02 t/m 23-03-2022)

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.

Wethouder Splinter plant eerste boom
in kader van Gebiedsvisie Seurenheide
Rond De Vissert in Well zijn
verschillende groenstructuren
aangelegd in het kader van
de Gebiedsvisie Seurenheide.
Wethouder Antoon Splinter
trapte de werkzaamheden af
door op donderdag 3 februari
symbolisch de eerste boom te
planten.
Het college van B&W van
Gemeente Bergen heeft eind 2020
de Gebiedsvisie Seurenheide
vastgesteld. Met de groenaanplant
in De Vissert wordt een deel
van de groenstructuren uit de
Gebiedsvisie alvast gerealiseerd.
Deze groenstructuren kunnen
zich de komende jaren verder
ontwikkelen.
Compensatie

Naast de groenaanplant in De
Vissert is Gemeente Bergen
bezig met het herplanten van in

Op afspraak

Telefonisch
bereikbaar
08.30 – 17.00 uur

Ma

08.30 – 12.30 uur
16.00 – 19.00 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 is op afspraak open.
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

totaal 167 bomen. Deze bomen
vervangen de bomen die in 2020
zijn gekapt, omdat ze na controle
ziek of al gedeeltelijk afgestorven
bleken te zijn. De nieuwe bomen
worden aangeplant in bestaande
lanen naast de Nieuweweg en

Baalsedijk in Siebengewald en
Ceresweg in Nieuw Bergen. Ter
bevordering van de biodiversiteit in
het kader van de plaagbestrijding
heeft de gemeente ervoor gekozen
een mix van verschillende soorten
bomen terug te planten.

SDE++ subsidie voor
Energielandgoed Wells Meer
Energielandgoed Wells Meer heeft
voor de aanleg van het eerste deel
van het zonproject een SDE++
subsidie ontvangen. Deze subsidie
heeft als doel om ontwikkeling en
realisatie van projecten waarmee
duurzame energie opgewekt wordt
te stimuleren.
De subsidie zorgt dat projecten ook
op de langere termijn rendabel zijn
voor initiatiefnemers en financiers.
Hoewel deze SDE subsidieronde
zwaar was overtekend is de door
het Energielandgoed aangevraagde
subsidie geheel toegekend conform
aanvraag.
Eerste deel

Welkom bij Gemeente Bergen

Wethouder Splinter plant eerste boom.

Het eerste deel van het
Energielandgoed Wells Meer
betreft de aanleg van een circa 1
hectare groot veld met ongeveer
2000 panelen. Deze zogenaamde

showcase is nog gering van omvang
en dient in eerste instantie om
ervaring op te doen voorafgaand
aan de uiteindelijke realisatie van
het Energielandgoed. Voor dit
eerste deel van het Energielandgoed
wordt gebruik gemaakt van de
nog beschikbare capaciteit op het
regionale elektriciteitsnet.
Start bouw

Het plan is om te starten met de
bouw van dit eerste deel in het
vierde kwartaal van 2022. Hiermee
wordt het Energielandgoed voor het
eerst ook voor het publiek zichtbaar.
Met de volledige realisatie van het
landgoed kan naar verwachting
vanaf 2025 worden begonnen.

wordt herontwikkeld tot een
Energielandgoed voor de opwek van
duurzame energie met zonnevelden
en windturbines. Naast het
opwekken van duurzame energie is
er ook plek voor recreatie, educatie
en innovatie. Het Energielandgoed
wil onder andere gelegenheid
scheppen voor innovatie op
het gebied van toepassing van
landbouw in combinatie met
duurzame energie en energieopslag.
Het Energielandgoed draagt bij
aan de regionale en landelijke
doelstellingen voor het duurzaam
opwekken van energie.

Energielandgoed Wells Meer

Energielandgoed Wells Meer is
een gebied van ruim 400 hectare
in de gemeente Bergen. Dit gebied

Geen afvalbak?
Neem het mee naar huis
Een schone omgeving zonder
zwerfafval? Dat willen we toch
allemaal? Voor de dieren en voor
het milieu. Maar natuurlijk ook
voor de omgeving waarin we
wonen, voor onze buurt, voor
onze gezondheid en de veiligheid
op straat en in de natuur.
Afbraaktijd zwerfafval

Zwerfafval heeft tijd nodig om te
vergaan en soms vergaat het nooit.
Het kan schadelijk zijn voor mens
en dier en het zwerfafval laat sporen
na in het milieu.
Een bananenschil ligt 1 jaar, een

sigarettenpeuk minimaal 2 tot
12 jaar en vervuilt bovendien het
grondwater. Kauwgom blijft 20 jaar
achter, een blikje al snel 50 jaar en
een plastic flesje en andere plastics
blijven oneindig achter in de natuur.
Bergen natuurlijk schoon

Om zwerfafval én overlast te
voorkomen, vragen we je om jouw
afval in de geplaatste afvalbakken te
gooien. Kom je geen afvalbak tegen?
Hou ’t op zak en neem je afval dan
mee naar huis. Zorg dat je altijd iets
bij je hebt waarin je jouw afval kunt
doen.

Zo houden we samen onze
gemeente netjes én dragen we
allemaal ons steentje bij aan schone
en veilige omgeving voor mens en
dier.
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Gemeente Bergen en Synthese verlengen
afspraken maatschappelijk werk
De komende jaren kunnen
inwoners van de gemeente
Bergen een beroep blijven doen
op het maatschappelijk werk
van Synthese voor alledaagse
hulpvragen.
Het college van Burgemeester
en Wethouders heeft recent
besloten om de bestaande
samenwerking met drie jaar
te verlengen. Daarnaast gaat
Synthese met ingang van dit jaar
intensief samenwerken met MEE
op het gebied van onafhankelijke
cliëntondersteuning. De
dienstverlening is en blijft gratis.
Sinds oktober 2019 kunnen
inwoners van de gemeente
Bergen terecht bij Synthese met
vragen of zorgen bij bijvoorbeeld
geldproblemen, over relaties of
het verwerken van verlies van een
naaste. Meer dan 140 inwoners
zijn inmiddels op weg geholpen
met een ondersteuningstraject en
er zijn 250 vragen gesteld aan het
maatschappelijk werk.
‘Zonder een menselijk vangnet in
de vorm van de maatschappelijk
werkers van Synthese, zouden
problemen onnodig groot kunnen
worden. Door de inzet van Synthese
houden we het samen klein en

Proces-verbaal over geldigheid en
nummering kandidatenlijsten
Tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau in Bergen (L)
op vrijdag 4 februari is besloten over de geldigheid en nummering van
de kandidatenlijsten en het handhaven van de kandidaten op, en de
aanduidingen bovenaan, de kandidatenlijsten.
Bij het onderzoek naar de kandidatenlijsten waren geen herstelbare
verzuimen geconstateerd. Het centraal stembureau besluit dat geen lijst
ongeldig is verklaard, dat geen kandidaat van een lijst is geschrapt en dat
geen aanduiding boven een lijst is geschrapt of ambtshalve is aangepast.
Kijk voor het proces-verbaal en geldigheid en nummering
kandidatenlijsten op www.bergen.nl/kandidatenlijsten. Daar kunt u ook
de openbare zitting van het centraal stembureau terugkijken.

laagdrempelig’, vertelt wethouder
Claudia Ponjee van Gemeente
Bergen.
Wat is maatschappelijk werk?

De maatschappelijk werkers van
Synthese ondersteunen bij allerlei
vragen in het dagelijks leven.
Maatschappelijk werk is gratis
en inwoners kunnen zelf contact
opnemen met Synthese. Zij hebben
daarbij geen doorverwijzing nodig
van de gemeente of bijvoorbeeld
hun huisarts.
Geen vraag is te gek voor het
maatschappelijk werk van
Synthese. Weten zij het antwoord
niet? Dan vinden ze samen
met de hulpaanvrager iemand
die dat wél weet. Waar nodig

schakelen de maatschappelijke
werkers hulp in. Bijvoorbeeld
van de gemeente, de huisarts,
geestelijke gezondheidszorg of een
onderwijsinstelling. Dit doen zij
altijd in overleg en samenspraak
met de hulpaanvrager.
Maatschappelijk werk in Bergen

De maatschappelijk werkers in
Bergen zijn Marjo Raijmakers,
Daniëlle Verdijk en Derya Bozok.
Inwoners kunnen contact opnemen
door te bellen naar (0485) 84 34
15 of door een mail te sturen naar
teambergen@synthese.nl, met
vermelding van de vraag, naam en
contactgegevens.
Meer informatie is te vinden op
www.synthese.nl/bergen.

Bergen scoort bovengemiddeld
met zonnepanelen

Krijg “Alcohol & Drugs
op de keukentafel”
Dinsdag 15 februari kunnen
ouders en verzorgers van jongeren
deelnemen aan het webinar
’Alcohol & Drugs op de keukentafel’.
Deze online bijeenkomst is van
19.30 tot 20.30 uur en kunt u
anoniem bezoeken.
Nederland heeft in Europa de meeste zonnepanelen per inwoner. Dit
zijn er zo’n twee per inwoner. In de gemeente Bergen hebben we de
ambitie om energieonafhankelijk te zijn in 2030.

Tabak, alcohol en cannabis waren
vroeger meer normaal. Tegenwoordig
is de keuze reuze en kan onze jeugd
kiezen uit M (XTC), lachgas en wat al
niet meer.

Het is ontzettend mooi om te zien dat we hier samen zo hard aan werken.
Dit resulteert er onder andere in dat de gemeente Bergen gemiddeld
2,5 zonnepanelen per inwoner telt. Hier zijn we natuurlijk trots op!

Maak gebruik bespreekbaar

Maak het gebruik van alcohol en
drugs bespreekbaar met uw kinderen.
De gedachte ‘die van mij doet dat niet’
helpt niet om experimenteel gedrag
op tafel te krijgen. In het webinar
wordt verder over dit onderwerp
gesproken en hiermee ‘Alcohol &
Drugs op de keukentafel’ te krijgen.
Aanmelden

Ouders en verzorgers uit de

gemeenten Gennep en Bergen
kunnen zich aanmelden via het
digitale formulier op www.bergen.nl/
alcohol-en-drugs. Alle gegevens
worden in vertrouwen behandeld
en worden niet verspreid. Na het
versturen van de link om het webinar
te volgen, worden deze gegevens en
e-mailadressen verwijderd.
Het webinar wordt verzorgd

door Jongerenwerk Synthese,
Halt, Team Preventie Vincent
van Gogh in samenwerking met
Elzendaalcollege, Gennep Doet
Mee, GGD Limburg-Noord en
gemeenten Bergen en Gennep.
Tijdens het webinar is ook
aandacht voor hoe deze partijen
jongeren willen bereiken en welke
initiatieven er lopen.

Dode vos? Niet aanraken
en melden bij gemeente
In Nationaal Park De Maasduinen
zijn de laatste dagen drie dode
vossen gevonden. Ziet u tijdens
uw wandeling in het bos een dode
vos liggen? Raak deze vooral niet
aan en meld het bij de gemeente.

Het kan zijn dat de vos een ziekte
bij zich draagt. Het is dan ook
belangrijk dat u het dier niet
aanraakt. Houd daarnaast uw hond
aan de lijn, zodat deze niet per
ongeluk in de buurt komt van een

(dode) vos.
Ziet u een dode vos liggen? Meld
dit dan bij de gemeente via (0485)
34 83 83. Het dier wordt zo snel
mogelijk weggehaald.

Ben je benieuwd welke landen er nog meer in de top drie staan van
Europa of hoe dit onderzoek tot stand is gekomen? Kijk dan op
www.bergen.nl/zonnepanelen.

Subsidiebedragen ISDE verhoogd
Vanaf januari 2022 zijn de subsidiebedragen verhoogd van de
landelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
(ISDE). Woningeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen voor
isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonneboilers of de aansluiting op
een warmtenet.
Vanaf 1 januari is de subsidie op isolatiemaatregelen en warmtepompen
verhoogd van circa 20% naar 30%. Voor zakelijke gebruikers geldt deze
verhoging alleen voor warmtepompen. Het verhoogde subsidiebedrag
geldt alleen wanneer de maatregelen
zijn aangebracht of geïnstalleerd op
of na 1 januari 2022. Vanaf 26 januari
geldt ook een hoger subsidiebedrag
op zonneboilers die op of na 1
januari 2022 zijn geïnstalleerd en
waarvan de aanvraag vanaf
26 januari is ingediend.

