Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Gemeente Bergen L, sectie T nr. 2171, 2576, 2577, 2322, 2171, 2584,
2585, 2587, sectie S nr. 2167, 2165, 2163 (in de uiterwaarden van de
Maas), kappen van 150 bomen
• Gemeente Bergen L, 90 laanbomen verspreid over de gemeente
• Bergen L, Bargapark 34, kappen van 1 boom
• Bergen L, Berkstraat 32a, kappen van 3 bomen
• Bergen L, Rijksweg 22a, uitbreiden woonhuis
• Bergen L, Rijksweg 22a, bouw bijgebouw
• Well L, Kasteellaan 27, kappen van 1 boom
• Well L, Sterrenbos 50, kappen van 3 bomen
• Wellerlooi, Rijksweg-Zuid 18, kappen van 25 bomen
Verleend, reguliere procedure

• Bergen L, Hermelijnsingel 31, kappen van 1 boom
Ontwerp, uitgebreide procedure

• Bergen L, Vlammertsehof 62, 62a, 62b en 62c (voorlopige
huisnummers.), bouw van 4 levensloopbestendige woningen (ter
inzage 17-02-2022 t/m 30-03-2022)
Verleend, uitgebreide procedure

• Bergen L, De Flammert 1205 nabij, in werking hebben van een
tankstation (ter inzage 25-02-2022 t/m 07-04-2022)
• Siebengewald, Beltweg 11, wijziging varkenshouderij (ter inzage
25-02-2022 t/m 07-04-2022)
• Well L, Vossenheuvel 10-333, brandveilig gebruik (ter inzage 25-022022 t/m 07-04-2022)
• Well L, Vossenheuvel 10-400/409/414/417, brandveilig gebruik (ter
inzage 25-02-2022 t/m 07-04-2022)

Algemene wet bestuursrecht
• Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Bergen (L) 2022
• Besluit Nadere regels PGB gemeente Bergen (L) 2022
• Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang 2022-2025

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit

• Well L, nabij Elsteren 3, verwijderen afleverstation
• Well L, nabij Veenweg 4, plaatsen drukbewakingsstation

Wet ruimtelijke ordening
• Siebengewald, Pannenweg 1-1a, inzage ontwerp bestemmingsplan
Pannenweg 1-1a Siebengewald, herziening bestemming van
agrarisch naar wonen (ter inzage van 17-02-2022 t/m 30-03-2022)

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.

Welkom bij Gemeente Bergen
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

Tweede kans voor boompjes
Wellsche Heide
Vrijwilligers gaan zaterdag 5
maart op de Wellsche Heide
zaailingen van bomen oogsten.
Zaailingen zijn niet altijd
gewenst op de plek waar ze
staan; ze staan in de weg,
er staan er te veel bij elkaar
waardoor ze het niet allemaal
redden, of ze verdrukken andere
soorten.
De geoogste zaailingen worden
geplant door bijvoorbeeld burgers
die een nieuw (voedsel)bos
willen aanplanten of boeren die
een haag langs hun akker willen
realiseren. Op die manier kunnen
ze uitgroeien tot een volwassen
boom.
Meer bomen nu
De organisatie ‘Meer bomen nu’
organiseert deze actie. Ze geeft
de zaailingen een tweede kans.
Samen met vrijwilligers oogsten
ze de kleine boompjes en delen
ze daarna gratis uit. Ook jij kunt je
aanmelden als vrijwilliger. In heel
Nederland zijn al 1200 locaties
gevonden om 1 miljoen bomen en
struiken te planten.
Biodiversiteit
Om de biodiversiteit te verbeteren
en koolstof vast te houden
moeten we de komende jaren

Deze kleine boompjes krijgen elders een 2e kans.
veel bomen planten. Om alle
Nederlandse ambities waar te
maken zijn minimaal 100 miljoen
bomen nodig. Bomenkwekers
kunnen dit niet allemaal leveren.
De organisatie ‘Meer bomen
nu’ levert op deze manier een
bijdrage.
Kappen van bomen
Als er zoveel bomen nodig zijn,
waarom worden er dan toch
bomen gekapt? Zoals je elders op
deze pagina kunt lezen is het soms
nodig om bomen en/of struiken
te kappen. Redenen daarvoor
zijn ziekte en/of de (verkeers)
veiligheid.

Wil jij helpen?
Wil je als vrijwilliger komen
helpen, zaterdag 5 maart op
de Wellsche Heide? Meld je
dan aan via de website https://
meerbomen.nu. De start is om
10.00 uur bij fietsknooppunt
28. Dit knooppunt ligt ongeveer
halverwege de fietsroute door het
bos tussen Tuindorp Wellerlooi en
Wezerweg Well.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over
deze actie op de website https://
meerbomen.nu. Meer bomen
nu is een initiatief van Urgenda,
MEERGroen en Caring Farmers.

Carnaval: afvalinzameling verplaatst
Tijdens de carnaval op maandag
28 februari en dinsdag 1 maart
wordt geen huisvuil opgehaald.
De ophaalroutes van deze dagen
zijn verschoven naar zaterdag 26
februari en zaterdag 5 maart.
• De huisvuilroute van maandag

28 februari wordt verplaatst naar
zaterdag 26 februari.
• De huisvuilroute van dinsdag
1 maart wordt verplaatst naar
zaterdag 5 maart.
Zet uw grijze en/of groene
container op de inzameldag

altijd vóór 07.30 uur aan de weg.
Klachten over de inzameling

Heeft u klachten over de
inzameling, is bijvoorbeeld uw
container niet leeggemaakt,
dan kunt u gratis bellen met de
Afval Infolijn, (0800) 221 0013.

Vermijd uit voorzorg contact
met dode vogels en vossen
Bij één van de dode vossen,
die begin deze maand in de
gemeente Bergen is gevonden,
is vogelgriep geconstateerd. Ziet
u een dode vogel of vos liggen?
Raak deze niet aan en meld uw
vondst bij de gemeente.
Begin deze maand zijn meerdere
dode vossen gevonden in de
gemeente Bergen. Enkelen bleken
slachtoffer te zijn geworden
van het verkeer. Van een andere
vos was de doodsoorzaak niet
meteen duidelijk. Deze vos is
voor onderzoek opgestuurd naar
het Dutch Wildlife Health Centre
(DWHC). Uit dit onderzoek blijkt
dat de vos besmet was met de
vogelgriep.
Wat betekent dit voor mij?

Ziet u dode vogels en/of een

dode vos liggen? Raak deze niet
aan en meld uw vondst bij de
gemeente Bergen via (0485) 34
83 83. Het dier wordt zo snel
mogelijk weggehaald.
Honden en katten zijn gevoelig
voor vogelgriep. Zorg er daarom
uit voorzorg voor dat uw
huisdier niet in contact komt
met dode vogels of vossen.
Houd uw hond aan de lijn
en laat hem niet in het water
zwemmen.
Mensen met hobbyvogels of
-kippen kunnen preventief
maatregelen nemen om ervoor
te zorgen dat hun dieren niet
in contact komen met wilde
vogels. Bijvoorbeeld met een
goede afrastering of door
de vogels niet vrij te laten

rondlopen.
Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de
website van het RIVM.
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Wordt jouw (klein)kind ook een
heuse Junior Energiecoach?
Welke apparaten slurpen de
meeste stroom? Hoeveel lampen
branden er in huis? Doe mee
aan Junior Energiecoach: een
spel met leerzame uitdagingen,
puzzels, experimenten en
winacties.

Gratis meedoen

Junior Energiecoach is voor

Spreekuur politie
Het telefonisch spreekuur van de politie vervalt op maandag 28 februari.

kinderen van ongeveer 7 tot 12
jaar.
Het leuke: deelname is gratis!
Het spel start op 4 maart.

Aanmelden of meer informatie?

Kijk op www.juniorenergiecoach.nl/.
Inschrijven kan tot en met 27
februari. Dus schrijf je nog snel in!

Laatste nieuws voor mantelzorgers
Steunpunt Mantelzorg Bergen
start een gespreksgroep(je) voor
mensen met een partner in een
verzorgingstehuis. De eerste
bijeenkomst vindt plaats op
donderdag 17 maart in Bibliotheek
Bergen.

Aanleg zebrapad bij inrit parkeerplaats
Mosaïque
Gemeente Bergen gaat een zebrapad aanleggen op de zogenaamde
‘rode loper’ bij Mosaïque.

De werkzaamheden starten maandag 7 maart en duren ongeveer 2
dagen. De inrit van de parkeerplaats wordt gedeeltelijk afgesloten.
Tijdens de werkzaamheden is de parkeerplaats het beste te bereiken via
de inrit Raadhuisstraat (Jan Linders).

Nederland weer open in drie stappen
Ondanks de hoge besmettingscijfers blijft het aantal
ziekenhuisopnames stabiel. We zijn beter tegen het virus bestand,
door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit.
Dus Nederland gaat weer open. Alleen niet in één keer, maar in drie
stappen.

Nieuwsbrief voor mantelzorgers

Ook de contactgegevens van Eefke
Lommen, mantelzorgondersteuner
in de gemeente Bergen, staan in de
nieuwsbrief vermeld.
U kunt de nieuwsbrief downloaden
via www.bergen.nl/nieuwsbrief-

voor-mantelzorgers. Ontvangt
u de nieuwsbrief voortaan
liever rechtstreeks in uw
mailbox? Meld u dan aan via
mantelzorgondersteuning@bergen.
nl.

Onderhoud van laanbomen
Gemeente Bergen is zuinig op
haar bomen, elke boom is immers
waardevol. Mede daarom worden
alle laanbomen in de gemeente
eens in de drie jaar gecontroleerd.
Tijdens deze controles blijkt dat
het soms toch nodig is om een
boom te kappen. Omdat de boom
ziek is en/of geheel of gedeeltelijk
is afgestorven. Daarmee vormen
ze een gevaar voor de (verkeers)
veiligheid.

boom een nieuwe moet planten.
Bij het planten kijkt de gemeente
zorgvuldig welke bomen het meest
geschikt zijn. Om de biodiversiteit
te verhogen plant de gemeente ook
meer verschillende soorten. De
nieuwe bomen worden geplant op
een geschikte locatie. Dat is niet
altijd de locatie waar de zieke en of
(bijna) dode bomen zijn gekapt.

Herplant

Het is een wettelijke verplichting
om alle bomen die aan straten
of lanen staan elke drie jaar te
controleren. Doel daarvan is het

Voor alle gekapte bomen geldt de
herplantplicht. Dit betekent dat
de gemeente voor elke gekapte

Meldingen
Voor dringende meldingen buiten de openingstijden kunt u een bericht
inspreken via het telefoonnummer van het Klant Contact Centrum,
(0485) 34 83 83 of 14 0485.
Is het geen spoedmelding voor de openbare ruimte? Dan kunt u online
een melding doen via www.bergen.nl/melding-openbare-ruimte. Daar
kunt u ook de voortgang van de melding bekijken.

Het zebrapad komt bij de inrit van de parkeerplaats vanaf de N271.
Daarmee wordt een veiligere en duidelijkere situatie voor voetgangers
en andere verkeersdeelnemers gerealiseerd.

Heeft u behoefte aan een luisterend
oor en wilt u graag uw ervaringen
uitwisselen met mensen in een
soortgelijke situatie? Kom dan op
donderdag 17 maart eens kijken en
ervaar zelf of deze gespreksgroep iets
voor u is.

Meer informatie over de
gespreksgroep vindt u in de
nieuwsbrief voor mantelzorgers,
editie februari 2022. In deze
nieuwsbrief leest u daarnaast
over de online bijeenkomst over
het Centrum Indicatie Zorg (CIZ)
en de Wet langdurige zorg (Wlz),
belastingaangifte voor mantelzorgers
en het inloopspreekuur Mantelzorg
en Dementie.

Vanwege carnaval is het Klant
Contact Centrum maandag 28
februari en dinsdag 1 maart open
en telefonisch bereikbaar van
8.30 – 12.30 uur.
Energiehuis
Het Energiehuis is gesloten op
maandag 28 februari.

Lampenjacht en stekkerexpeditie

Junior Energiecoach is een gratis
energiespel voor kinderen uit
de gemeente Bergen. Vijf weken
lang, 15-30 minuten per week,
gaat tv-held Varkentje Rund in de
rol van Junior Energiecoach met
de kinderen op ontdekkingsreis.
Elke week een nieuw filmpje,
met een nieuwe challenge. Wie
durft mee op lampenjacht of
stekkerexpeditie? Kinderen worden
zo echte Junior Energiecoaches.

Gewijzigde openingstijden carnaval

Boomveiligheidscontrole:
elke 3 jaar

risico van schade en letsel zo klein
mogelijk te houden. Gemeente
Bergen controleert elk jaar 1/3 van
het totale bestand.
Ziek

Het grootste gedeelte van de
te kappen bomen is aangetast
door ziektes en plagen zoals
letterzetter- en essentaksterfte.
Ook kastanjebloedingsziekte,
wilgenhoutrups en diverse
zwammen komen voor. Daarnaast
zijn er bomen met gebreken of
afwijkingen die een verhoogd
gevaar opleveren, bijvoorbeeld
tijdens een storm.

De eerste twee stappen zijn al gezet. Vrijdag 25 februari volgt de derde
en laatste stap.
Dan gelden weer de normale openingstijden en nemen we afscheid
van het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500
mensen binnen zijn, de verplichte 1,5 meter afstand, het dragen van
een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de
winkel. We nemen ook afscheid van het maximaal aantal bezoekers en
een vaste zitplaats in bijvoorbeeld de horeca.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de www.overheid.nl en op
onze pagina www.bergen.nl/coronavirus.

