De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook
perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.
Heb je klachten?

Werk thuis, tenzij

het niet anders kan.
Verplichte
bekendmakingen
Blijf in thuisquarantaine.
Ontvang geen bezoek.
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere
procedure
Laat je testen.

.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Is het druk?
Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

•
•
•
•

Gemeente
berichten
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Afferden L, Julianastraat 26, oprichten bed & breakfast
Bergen L, Jan van Eyckstraat 3, oprichten tuinhuis
Bergen L, Siebengewaldseweg 125, plaatsen yurt tent
Siebengewald, Gochsedijk 114, renoveren dak en verwijderen
Avondklok
Winkelen en boodschappen
Contactberoepen
schoorsteen
• Siebengewald, Gennep Autoweg 43, verbouw wegrestaurant
Contactberoepen zoals kappers en
Ga tussen
21.00 uur
4.30 uur
Niet-essentiële winkels dicht.
• Siebengewald,
Boterdijk
21, en
kappen
van 3 bomen
rij-instructeurs toegestaan.
niet naar buiten.
Winkelen op afspraak en afhalen en
De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook
bezorgen van bestellingen mogelijk.
Ingediend, sloopmelding
perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.
• Bergen L, Siebengewaldseweg 131, verwijderen asbesthoudend
dakbeschot
Onderwijs en kinderopvang
Ontmoetingen
Essentiële winkels zoals
• Well L, Wezerweg 1, saneren asbesthoudend materiaal en slopen 2
Heb
je
klachten?
supermarkten, groentewinkels en
Houd 1,5 meter
Werk thuis, tenzij
Is het druk?
schuren
Primair
onderwijs
drogisterijen open.
Ontvang thuis max. 1 persoon
afstand.
het niet
anders kan.en kinderopvang
Ga dan weg.
Blijf in thuisquarantaine.
open.
per dag procedure
(excl. kinderen t/m 12 jaar).
Verleend, reguliere

Voorzichtige verruiming lockdown

.

Ontvang geen bezoek.

• Siebengewald, Kreeftenheide 14, kappen van 1 boom
Geen verkoop van alcohol na
Laat je testen.
• Siebengewald, Kreeftenheide 14, oprichten carport met berging
20.00 uur.
Ga max. 1 keer per dag op bezoek.
• Well L, Vossenheuvel 10, bouw 34 appartementen en een
horecaruimte

Avondklok
Buiten: groep van max. 2 personen
Horeca en evenementen
of 1 huishouden.
• Siebengewald, Kleine Horsterweg 2, varkenshouderij revisie milieu
Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten.
en realisatie luchtwasser (ter inzage 26-02-2021 t/m 06-05-2021)
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Verleend, uitgebreide procedure

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Voortgezet onderwijs en mbo per
1 maart gedeeltelijk open.

Winkelen en boodschappen
Onderwijs op afstand voor hbo en
wo.
Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.

Afhalen en bezorgen van bestellingen
Buitenschoolse opvang dicht.
mogelijk.
Ontmoetingen
Essentiële winkels zoals
• Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang
supermarkten, groentewinkels en
gemeente Bergen (L) 2021
drogisterijen open.
Ontvang thuis max. 1 persoon
Blijf
zoveel
mogelijk
thuis.
• Besluit mandaat, volmacht en machtiging inkoopprocedureEvenementen
2022
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).
verboden.
Sport
e.v. beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg &
Geen verkoop van alcohol na
OGGZ preventie Noord- en Midden-Limburg
20.00 uur.
Ga max. 1 keer per dag op bezoek.
Reis alleen met het ov voor
Buiten: bij sportaccommodaties
noodzakelijke reizen.
Wet ruimtelijke ordening
voor iedereen t/m 26 jaar
Publiek toegankelijke locaties
Buiten: groep van max. 2 personen toegestaan. Vanaf 27 jaar met
Horeca en evenementen
of 1 huishouden.
• Gewijzigde
bestemmingsplan
Gochsedijk 85 te Onder andere musea, bioscopen
max. 2 personen op 1,5 meter
Blijfvaststelling
in Nederland
en maak en
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Siebengewald.
Betreft
bedrijf en wijziging bestemming
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boek geen
reisuitbreiding
naar het buitenland
en bibliotheken dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
naar Gemengd.
(ter
inzage
van
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t/m
07-04-2021j)
in de periode t/m 31 maart.
Vervoer en reizen
mogelijk.
• Vooraankondiging bestemmingsplan Lindenlaan 4, Bergen. Het
betreft de realisatie van een woonzorginitiatief na sloop van de
Binnen: sportaccommodaties
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Evenementen verboden.
huidige bedrijfsgebouwen en het geven van een woonbestemming
dicht.
aan het bestaande woonperceel (geen stukken ter inzage)
Algemene
wet bestuursrecht
Vervoer
en reizen

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Wegenverkeerswet

Blijf in Nederland en maak en
boek geen reis naar het buitenland
in de periode t/m 31 maart.

• Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod aan de
Murseltseweg te Nieuw Bergen tegenover supermarkt Jumbo (ter
inzage van 22-02-2021 tot 05-04-2021)

Meer informatie over deze bekendmakingen
alleen samen

krijgen we
De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende
corona onder controle
rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op www.bergen.nl. Neem

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Publiekverboden.
toegankelijke locaties
Wedstrijden
Onder andere musea, bioscopen
en bibliotheken dicht.

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Contactberoepen
Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

Onderwijs en kinderopvang
Primair onderwijs en kinderopvang
open.
Voortgezet onderwijs en mbo per
1 maart gedeeltelijk open.
Onderwijs op afstand voor hbo en
wo.
Buitenschoolse opvang dicht.

Sport
Buiten: bij sportaccommodaties
voor iedereen t/m 26 jaar
toegestaan. Vanaf 27 jaar met
max. 2 personen op 1,5 meter
afstand.
Binnen: sportaccommodaties
dicht.
Wedstrijden verboden.

voor meer informatie contact op met het Klant Contact Centrum.

Vacature Groenvoorziening Buitendienst
Wij zijn op zoek naar een medewerker Groenvoorziening Buitendienst
voor 36 uren per week.
Solliciteren

Heb je interesse in deze functie, reageer dan vóór 8 maart 2021 via
www.banenpleinlimburg.nl.

Stemmen op activiteiten voor jongeren
In de gemeente Bergen worden coronaproof activiteiten voor
jongeren georganiseerd. Er zijn verschillende ideeën, van een drive-in
bioscoop tot een FIFA toernooi en van sportieve clinics tot creatieve
workshops. Tot en met 28 februari kunnen jongeren stemmen op
hun favoriete activiteiten. Meer informatie en stemmen kan via www.
bergenbeweegtnatuurlijk.nl (kijk onder Nieuws) of via de Facebook
pagina van Bergen Beweegt Natuurlijk.

alleen samen krijgen
we meer per post
Meer belastingaanslagen
niet
In de laatste week van februari
worden ca. 530.000 aanslagbiljetten
met de gemeentelijke belastingen
en waterschapsbelastingen bezorgd
in Limburg. Ongeveer 43% ontvangt
de belastingaanslag van BsGW
niet per post maar digitaal in hun
persoonlijke digitale brievenbus van
MijnOverheid. Dit aantal groeit elk
jaar.
Aanmelden MijnOverheid

Aanmelden is snel en eenvoudig
geregeld via MijnOverheid.nl. Zodra
het aanslagbiljet in de Berichtenbox
staat, wordt dit via een e-mail
bericht gemeld.
Burgers die zich al eerder hebben
geregistreerd voor de Berichtenbox ,
hoeven niets te doen. Zij ontvangen

Welkom bij Gemeente Bergen
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

corona onder controle

het aanslagbiljet voor 2021 en
verdere jaren dan digitaal. Burgers
die niet geregistreerd zijn op
Mijn-Overheid.nl ontvangen het
aanslagbiljet gewoon per post.
Voordelen digitaal aanslagbiljet

Digitale verzending biedt veel
voordelen; MijnOverheid is veilig
en alleen met de eigen DigiD
toegankelijk. Bovendien levert
dit besparing op in kosten van
verzending en levert het vooral
ook een positieve bijdrage aan een
beter milieu. In MijnOverheid staan
aanslagen en WOZ-beschikkingen
van meerdere jaren die altijd zijn in
te zien.
WOZ-bezwaar? Bel eerst met BsGW

Bent u het niet eens met een

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

opgelegde belastingaanslag, stuur
uw bezwaar dan binnen zes weken
in bij BsGW. Doe dat bij voorkeur
via Mijn BsGW op www.bsgw.nl.
Ook als u denkt dat de schatting
van de waarde van uw huis niet
klopt, ga dan niet direct met een
bezwaarschrift aan de gang, maar
bel eerst eens met BsGW 088-8 420
420. 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.
In het animatiefilmpje op de website
van BsGW kunt u zien dat bellen
over uw WOZ-waarde sneller is en
tijd en geld bespaart.

Dijkversterking Well: Kijk achter de Dijk
Waterschap Limburg werkt in Well
aan een dijkversterkingsproject.
In de Kijk achter de Dijk video
vertellen omgevingsmanagers
Keesjan van den Herik en Jetske
Vaas hierover meer.
Zo moeten de dijken verhoogd
en versterkt worden. Maar daar
tussenin wordt ruimte gemaakt

voor de Maas met een Groene
Rivier. Hoe de planning voor
komende periode eruitziet en
wanneer omgevingsmanagers
Keesjan en Jetske tevreden zijn
vertellen ze tijdens deze Kijk
achter de Dijk. Bekijk de video
op het Youtube-kanaal van
Waterschap Limburg of scan de
QR-code.

Meer informatie over de
dijkversterking in Well vindt u
op www.waterschaplimburg.nl/
dijkversterking-well
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Verkiezing Tweede Kamer
woensdag 17 maart 2021
Woensdag 17 maart 2021 is
de Tweede Kamerverkiezing.
Vanwege het coronavirus heeft
het Ministerie van Binnenlandse
Zaken samen met gemeenten
maatregelen genomen om
ervoor te zorgen dat deze
verkiezing zo goed mogelijk

verloopt.
In het stemlokaal gelden
maatregelen om de kans op
besmetting met het coronavirus
zo klein mogelijk te houden.
Daardoor kunt u veilig uw stem
uitbrengen en stembureauleden
kunnen veilig hun werk doen.

Ook zijn er bij deze verkiezing
extra mogelijkheden om uw
stem uit te brengen.
Meer informatie over deze en
andere onderwerpen over de
verkiezingen leest u op deze
pagina.

Briefstemmen voor personen van 70 jaar of
ouder

Stempas uiterlijk 3 maart
2021 in uw bezit
Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk
3 maart 2021, 14 dagen voor de
Tweede Kamerverkiezing, op hun
huisadres een uitnodiging om te
stemmen: de stempas. Hiermee
kan een kiezer in elk stembureau
binnen de gemeente Bergen
stemmen.
Verhuizing

Als u in verkiezingstijd verhuist,
kan het zijn dat u nog in uw oude
gemeente moet stemmen. Het
adres waar u op 1 februari 2021
officieel staat ingeschreven,
bepaalt waar u moet stemmen. Op
dit adres wordt ook de stempas
bezorgd.
Op de stempas staat het adres van
het dichtstbijzijnde stembureau
maar binnen de gemeente mag in
elk stembureau gestemd worden.

Kiezerspas

Om ergens anders in Nederland
te kunnen stemmen, kunt u een
kiezerspas aanvragen.
Bent u verhuisd dan kunt u met
een kiezerspas in uw nieuwe
woongemeente stemmen. U
kunt ook iemand uit uw oude
woonplaats machtigen om
namens u te stemmen.
Vervangende stempas: geen
stempas ontvangen of stempas
kwijt?

Hebt u geen stempas ontvangen
of is uw stempas verloren? U
kunt bij de gemeente waar u op 1
februari 2021 ingeschreven stond,
een nieuwe stempas aanvragen.
Dat kan schriftelijk en mondeling.
Deze aanvraag moet uiterlijk 5
dagen voor de stemming (vrijdag
12 maart om 17.00 uur) door de

Als u 70 jaar of ouder bent, kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook
per brief stemmen. Alles wat u hiervoor nodig heeft, ontvangt u met de
post.
gemeente zijn ontvangen. Bij de
aanvraag moet een kopie van een
geldig identiteitsbewijs worden
getoond.

De stemlokalen zijn ingericht op:
Maandag 15 maart *

• Ontmoetingscentrum Bergen,
Murseltseweg 4a, 5854 CW
Bergen L
• MFC De Buun, Kasteellaan 25,
5855 AD Well L.
Dinsdag 16 maart *

• Ontmoetingscentrum Bergen,
Murseltseweg 4a, 5854 CW
Bergen L
• MFC De Buun, Kasteellaan 25,
5855 AD Well L

* De stemlokalen op maandag 15
en dinsdag 16 maart zijn vooral
bedoeld voor kiezers die door het
coronavirus tot de risicogroep
behoren.

Met de stempluspas

Wilt u een schriftelijke volmacht
aanvragen, vul dan het formulier
‘Verzoek om bij volmacht te
stemmen’ in. Dit verzoek moet
uiterlijk vrijdag 12 maart om
17.00 uur door de gemeente
ontvangen zijn. Het formulier
kunt u van de website www.
bergen.nl downloaden. De kiezer
en de gemachtigde vullen allebei
een deel van dit formulier in. De
gemachtigde moet kiesgerechtigd
zijn voor deze verkiezing, maar
hoeft niet in Bergen te wonen.

• kunt u zelf naar het stemlokaal gaan en uw stem uitbrengen
• of iemand machtigen om voor u te stemmen
• of uw stem per brief uitbrengen.

Via www.bergen.nl/verkiezingen
vindt u de benodigde formulieren.

• MFC De Buun, Kasteellaan 25,
5855 AD Well L
• Gemeenschapshuis ’t Luukske,
Catharinastraat 49, 5856 AS
Wellerlooi.

Woensdag 17 maart, dag van de
stemming

• Recreatiecentrum Den
Asseldonk, Den Asseldonk 2,
5854 CC Bergen L
• Ontmoetingscentrum Bergen,
Murseltseweg 4a, 5854 CW
Bergen L
• Voorportaal Sint Petruskerk,
Kerkstraat 6, 5854 AK Bergen L
• Gemeenschapshuis Iedershuus,
Kapelstraat 7a, 5851 AS
Afferden L
• MFC De Klaproos,
Gaesdoncksestraat 2b, 5853 AX
Siebengewald

Tussen 10 februari en 3 maart 2021 ontvangt u een envelop met daarin uw
stempluspas. Dit is een speciale stempas voor 70-plussers.

Schriftelijke volmacht

Stemlocaties: waar kunt u stemmen
De stembureaus zijn open
van 's ochtends 07.30 uur
tot 's avonds 21.00 uur. Alle
stembureaus zijn geschikt voor
kiezers met een lichamelijke
beperking.

Stempluspas

Vervangende stempluspas

Heeft u uw stempluspas op 3 maart 2021 niet ontvangen of bent u uw
stempluspas kwijt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het Klant
Contact Centrum en vraag een vervangende stempluspas aan. Dat kunt u
schriftelijk of mondeling doen tot vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur.
Documenten om uw stem per brief uit te brengen

Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop. Daarin
zitten de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen:
• een briefstembiljet
• een envelop voor het briefstembiljet
• een retourenvelop
• uitleg over het stemmen per brief.
Let op. Heeft u op 11 maart de tweede envelop met de documenten om uw
stem per brief uit te brengen, nog niet ontvangen? Neem dan contact op
met het Klant Contact Centrum.
Briefstemmen inleveren of versturen

Per post versturen
Zodra u beide enveloppen hebt, kunt u uw briefstem per post versturen.
Zorg ervoor dat uw briefstem voor woensdag 17 maart om 21.00 uur
aankomt. Dat kunt u doen door uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021
om 17.00 uur per post te versturen.
Inleveren bij het gemeentehuis
U kunt uw briefstem inleveren in het Klant Contact Centrum in het
gemeentehuis, Raadhuisstraat 2, Bergen L. Neem een mondkapje mee.
U kunt terecht op:
• woensdag 10 t/m vrijdag 12 maart : 08.30-17.00 uur
• maandag 15 maart: 08.30-19.00 uur
• dinsdag 16 maart: 08.30-17.00 uur
• woensdag 17 maart: 07.30-21.00 uur.

In Ontmoetingscentrum Bergen
aan de Murseltseweg is voor de
eerste keer een stembureau.

Meer weten over deze verkiezingen?
Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Dat kan via:

• www.bergen.nl/verkiezingen
• Facebook Gemeente Bergen
• Klant Contact Centrum (0485 – 34 83 83 of info@bergen.nl)
• www.elkestemtelt.nl
• www.kiesraad.nl of neem contact op met de Kiesraad (070 - 426 73 29 of Informatiepunt@kiesraad.nl)
• www.tweedekamer.nl

Kalender
• Uiterlijk 3 maart 2021 moet de stempas in uw bezit zijn.
• Uiterlijk 11 maart 2021 moeten personen van 70 jaar of ouder het
briefstembiljet in bezit hebben.
• Uiterlijk 12 maart 2021, 17.00 uur: Retourenvelop briefstemmen op de
brievenbus doen. Afgeven bij het gemeentehuis kan tot uiterlijk 17 maart
om 21.00 uur.
• 12 maart 2021 17.00 uur Laatste dag ontvangst verzoek om vervangende
(brief)stempas, kiezerspas, volmacht.
• Uiterlijk 15 maart 2021 moeten de kandidatenlijsten bij u bezorgd zijn.
• 15 en 16 maart 2021, 07.30 - 21.00 uur mogelijkheid tot vervroegd
stemmen -> vooral bestemd voor risicogroepen.
• Uiterlijk 17 maart, 21.00 uur. Retourenvelop briefstemmen afgeven bij het
gemeentehuis.
• 17 maart 2021 07.30 - 21.00 uur DAG VAN DE STEMMING.

