Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Bergen, Lindenlaan 4, tijdelijk plaatsen bouwkeet
• Wellerlooi, Gielenkamp ongenummerd, oprichten woning
Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Hengeland 11, slopen dak t.b.v. renovatie
• Afferden L, Oranje Nassaustraat 11, verwijderen asbesthoudende
materialen uit berging
• Bergen L, De Flammert 1102, verwijderen asbesthoudende
materialen
• Siebengewald, Processieweg 32, verwijderen asbesthoudende
materialen
• Well L, Wezerweg 1, verwijderen asbesthoudend materiaal
• Wellerlooi, Rijksweg Zuid 24, verwijderen asbesthoudend
dakbeschot
Ingediend, uitgebreide procedure brandveilig gebruik

• Well L, Hamert 2, brandveilig gebruik logiesgebouw
Verleend, reguliere procedure

• Bergen L, Aijenseweg 38a, kappen van 1 boom
• Bergen L, Pieter Mondriaanstraat 13, kappen van 1 boom
• Siebengewald, Grensweg 2a, bouw opslagloods
Geweigerd, reguliere procedure

• Bergen L, Pieter Mondriaanstraat 13, kappen van 1 boom
• Bergen L, Siebengewaldseweg 123, kappen van 1 boom

Onteigening
• Het ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende
zaken ter onteigening in de gemeente Bergen (L) voor de uitvoering
van het bestemmingsplan ‘Energielandgoed Wells Meer’ van de
gemeente Bergen ligt ter inzage vanaf 17 maart 2022 tot en met 27
april 2022.

Meer informatie over deze
bekendmakingen
De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende
rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op www.bergen.nl/
regelingen-en-bekendmakingen. Neem voor meer informatie contact
op met het Klant Contact Centrum.

Gratis zelftests en mondkapjes
ophalen bij gemeentehuis
De meeste coronamaatregelen zijn inmiddels verdwenen. Maar
misschien vindt u het fijner om op drukke plekken toch een
mondkapje te blijven dragen of af en toe een zelftest te doen. Voor
deze mensen stelt de Rijksoverheid gratis mondkapjes en zelftests
beschikbaar.
U kunt de gratis mondkapjes en zelftests ophalen bij het
gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Bergen. Hiervoor kunt u zich
tijdens openingstijden melden bij de balie. U krijgt dan 5 mondkapjes
en 5 zelftests mee. Let op: op = op!
Coronamaatregelen

Op veel plaatsen is het dragen van een mondkapje en het houden
van afstand niet meer verplicht. Maar op sommige plekken moet
u nog wel een mondkapje dragen. Bijvoorbeeld in het openbaar
vervoer en op luchthavens. In dit nieuwsbericht vindt u meer
informatie over de coronamaatregelen na 25 februari: www.bergen.nl/
coronamaatregelen-vanaf-25-februari.

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

College bezoekt De Mariaschool
Vier jaar geleden won Bianca
Jans de ideeënwedstrijd voor de
toekomstige bestemming van De
Mariaschool in Bergen. Met haar
eindeloze enthousiasme wist zij
de jury ervan te overtuigen dat
zij de voormalige basisschool
kan omtoveren tot een plek waar
mensen zich thuis voelen binnen
diverse bestemmingen, waaronder
de huiskamer van het dorp.
Van wethouder Antoon Splinter
kreeg zij niet alleen haar prijs, maar
ook een duidelijke boodschap: ‘Nu
moet je het ook echt gaan doen!’.
‘Die boodschap heeft me toch
wel wat slapeloze nachten
bezorgd’, bekende Bianca aan
wethouder Splinter en de andere
wethouders, toen zij vorige week
op bedrijfsbezoek waren in De
Mariaschool om het resultaat van
vier jaar hard werken met eigen
ogen te bekijken. ‘Maar ik ben
meteen aan de slag gegaan om het
plan uit te werken. Marcel van Hest
was een enorme hulp voor het plan
van de uiteindelijke indeling van het
gebouw. Van basisschool naar een
warm welkom, dat was het centrale
idee.’
Commerciële en dorpsactiviteiten
gaan hand in hand

De wethouders kregen een
rondleiding door de voormalige
school. In het hart van het gebouw
bevindt zich een grote keuken waar
de gerechten voor het lunchtentje
worden klaargemaakt. Ook Chantal
Koks maakt gebruik van de keuken
voor het maken van haar eigen
lekkernijen. In haar winkeltje Tal’s
Zoete Hoek verkoopt ze allerlei
benodigdheden om zelf met bakken
aan de slag te gaan.

In het gebouw zijn ook twee ruime
appartementen gevestigd, die
Bianca verhuurt aan gasten. De
invloeden van de oude basisschool
zijn nog duidelijk aanwezig, wat
bijdraagt aan de bijzondere sfeer.
De kamers hebben een prachtig
uitzicht op het Maasdal en zijn dan
ook geliefd bij zowel toeristen als bij
vroegere Bergenaren die weer even
een paar daagjes terugkomen. ‘We
zien hier regelmatig mensen die hier
vroeger op school hebben gezeten
en nu bijvoorbeeld met hun eigen
kinderen op bezoek komen’, legt
Bianca uit.
In de grote dorpsruimte van het
gebouw heeft dorpsarchief ‘Bergen
Toen en Nu’ zijn plek gevonden.
Nellie de Best en Ben Giesen laten
de wethouders trots hun archief
zien. ‘Het is belangrijk om een
beeld te geven van het ontstaan van
Bergen en Nieuw Bergen. We zijn
nog steeds op zoek naar foto’s en
ansichtkaarten die deze historie in
beeld brengen’, vertelt Nellie.
1.000 ideeën

Ook Wim Remmen van de
dorpsraad Bergen is bij het
bezoek aanwezig en vertelt de

wethouders over zijn plannen
om van De Mariaschool hét
dorpshuis voor de inwoners van
Bergen te maken. ‘Wij huren
deze ruimte. In samenwerking en
afstemming met Bianca verzorgt
een groep vrijwilligers allerlei
onderhoudsklusjes in en rond het
gebouw. We hebben wel 1.000
ideeën over wat er allemaal in deze
ruimte mogelijk is, maar we moeten
eerst maar eens goed kijken wat
we allemaal gaan doen’, zegt Wim
enthousiast.
Complimenten

Het bedrijfsbezoek werd afgesloten
in het horecagedeelte van De
Mariaschool. Daar mochten de
wethouders de baksels van Chantal
Koks zelf uitproberen. Wethouder
Splinter drukte Bianca op het hart
dat ze haar belofte om van De
Mariaschool een ware huiskamer
voor het dorp te maken, zeker heeft
waargemaakt. In het karakteristieke
dorpshuis gaan commerciële en
dorpsactiviteiten hand in hand.
Om dat, ondanks alle coronagerelateerde tegenslagen, mogelijk
te maken, is een groot compliment
waard!

Maatschappelijk werk in Bergen
uitgebreid met ‘Jeugd en Gezin’
Over Synthese

Inwoners van de gemeente
Bergen kunnen voor
maatschappelijk werk terecht bij
Synthese. Maatschappelijk werk
is er voor iedereen met vragen
of zorgen over bijvoorbeeld
geldproblemen, relaties of het
verwerken van een verlies. Per
1 maart 2022 heeft Synthese het
maatschappelijk werk uitgebreid
met MW Jeugd en Gezin.
Het doel van MW Jeugd en
Gezin is om jeugd en/of ouders
die dat nodig hebben, in een zo
vroeg mogelijk stadium hulp of
ondersteuning te bieden. Hierdoor
kunnen kinderen en jongeren op
een gezonde en veilige manier hun
school doorlopen en afronden.
Waarmee kan MW Jeugd en Gezin
helpen?

De maatschappelijke werkers van
Synthese kunnen onder andere
hulp bieden op het gebied van
pesten, sociale vaardigheden,
problemen in de thuissituatie

of op school, scheiding en
samengestelde gezinnen,
opvoeding, gedragsproblemen en
verslaving.
Contact opnemen

Maatschappelijk werk is gratis. Een
doorverwijzing van bijvoorbeeld de
gemeente of huisarts is niet nodig.
Inwoners kunnen zelf contact
opnemen met Synthese via (0485)
84 34 15 of teambergen@synthese.
nl, onder vermelding van hun
vraag, naam en contactgegevens.
De maatschappelijk werkers in
Bergen zijn Marjo Raijmakers,
Daniëlle Verdijk en Derya Bozok.

Synthese is een welzijnsorganisatie
in Noord- en Midden-Limburg.
De organisatie biedt onder andere
ondersteuning bij initiatieven
in buurt, dorp of wijk en bij het
vormgeven van een aangename
leefomgeving. Synthese streeft
ernaar dat iedereen mee kan doen
in de gemeenschap, bijvoorbeeld
door mensen in contact te
brengen met buurtbewoners,
initiatieven of verenigingen die
ze verder kunnen helpen en door
inwoners te inspireren samen op
te trekken.
Meer informatie

Kijk voor meer informatie op
de website www.synthese.nl/
bergen. Hier vindt u ook het
nieuwsbericht over het verlengen
van de samenwerking tussen
Synthese en Gemeente Bergen van
3 februari 2022: www.synthese.
nl/nieuws/gemeente-bergen-ensynthese-verlengen-afsprakenmaatschappelijk-werk/.
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Gemeenteraadsverkiezingen
2022: wat u moet weten
Alle stemgerechtigde inwoners
van de gemeente Bergen
hebben vorige week per
post hun stempas voor de
gemeenteraadsverkiezingen
ontvangen. Ook kregen
deze inwoners het
Verkiezingsmagazine in hun
brievenbus.
Stemmen voor de nieuwe
gemeenteraad kan op maandag
14, dinsdag 15 en woensdag
16 maart. Op www.bergen.nl/
gemeenteraadsverkiezingen en
in het Verkiezingsmagazine ziet u
welke stemlocaties op welke dag
geopend zijn. Gaat u stemmen?
Vergeet dan niet uw stempas en
identiteitsbewijs mee te nemen.
Stempas aanvragen

Heeft u geen stempas ontvangen of
bent u hem misschien kwijtgeraakt?
Vraag dan vóór vrijdag 11 maart
17.00 uur een nieuwe aan bij de
gemeente. Zonder stempas kunt u
niet stemmen.
Iemand machtigen

Kunt u zelf niet gaan stemmen?
Dan kunt u iemand anders uit de
gemeente Bergen machtigen om

houden mogelijk blijft. Respecteer
ieders keuze hierin en geef elkaar
de ruimte.
Waarom stemmen?

uw stem uit te brengen. Op de
achterkant van uw stempas leest u
hoe dit werkt. U kunt hier ook de
formulieren op www.bergen.nl/
gemeenteraadsverkiezingen voor
gebruiken. Dit formulier moet vóór
vrijdag 11 maart 17.00 uur bij de
gemeente zijn.
Coronamaatregelen

Het is niet verplicht om bij het
stemmen een mondkapje te dragen
of 1,5 meter afstand te houden.
Als u dit prettig vindt, mag het
natuurlijk wel. De stemlocaties
worden zo ingericht dat afstand

De gemeenteraad neemt besluiten
over de directe leefomgeving,
over onderwerpen waar inwoners
in hun dagelijks leven mee
te maken hebben. Denk aan
verkeersmaatregelen, zorg en
ondersteuning voor mensen
die dit nodig hebben, subsidies
voor (sport)verenigingen en
veiligheid. Daarnaast bepaalt de
gemeenteraad welke onderwerpen
de komende vier jaar op de agenda
van de gemeente komen te staan.
Door te stemmen kunt u invloed
uitoefenen op hoe de gemeente
aan deze en andere onderwerpen
invulling geeft. Samen met uw
mede-inwoners bepaalt u wie er
in de nieuwe gemeenteraad komt
en de gemeente de komende vier
jaar gaat besturen. Laat dus weten
wat u belangrijk vindt, laat uw stem
horen!
Meer informatie

Kijk voor meer informatie
op www.bergen.nl/
gemeenteraadsverkiezingen.

Updaten digitale gemeentegids
Gemeente Bergen brengt in
samenwerking met Akse Media
BV een digitale gemeentegids
uit. Hierin staat een actueel
overzicht van maatschappelijke
organisaties, stichtingen,
verenigingen en bedrijven die
in of voor onze gemeente actief
zijn. Binnenkort worden deze
gegevens door Akse Media
gecontroleerd.
Actualiseren gegevens

Akse Media B.V. benadert
verenigingen, instellingen,
instanties en bedrijven die in
de huidige gemeentegids zijn
opgenomen. Is een e-mailadres
bekend, dan ontvangen ze een
e-mail ter controle van de gegevens.
De overige vermeldingen worden
tijdens de actualisatieperiode

telefonisch benaderd.
Nieuwe aanmeldingen voor 2 april

Staat uw organisatie of vereniging
niet in de digitale gemeentegids
en wilt u hierin worden
opgenomen? Dan kunt u dat 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.
Vermelding van adresgegevens is
gratis, voor een advertentie moet u
uiteraard betalen.

U kunt bij het spreekuur Mantelzorg
en Dementie terecht voor
informatie, advies, praktische steun
of een luisterend oor. U hoeft geen
afspraak te maken.
Het spreekuur vindt iedere derde
donderdag van de maand plaats van

11.30 tot 12.30 uur in Bibliotheek
Bergen. Let op: dit kan gedurende
het jaar veranderen. Kijk op www.
biblioplus.op-shop.nl voor de meest
actuele informatie.
Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde,
langdurige zorg voor een partner,
ouder, kind of ander familielid, buur,
vriend of kennis. Wilt u op de hoogte
blijven van het laatste nieuws over
mantelzorg in de gemeente Bergen?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief
via mantelzorgondersteuning@
bergen.nl.

Het aantal gevallen van bankhelpdeskfraude is in Limburg de laatste
maanden toegenomen. Met deze tips kunt u uzelf, uw ouders of
grootouders beschermen tegen oplichters op het internet.
Als u weet hoe oplichters werken, dan is de kans kleiner dat u of anderen
in uw omgeving slachtoffer worden van fraude. Knip onderstaande
informatie uit en leg het naast uw computer. Zo heeft u de tips altijd bij
de hand en weet u wat u moet doen.
Toch slachtoﬀer geworden?

Meld de fraude meteen bij uw bank en laat uw (pin)pas blokkeren. Of
blokkeer de pas zelf. Doe ook altijd aangifte bij de politie via https://
www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

1. Maak nooit zomaar geld over

Denk eerst goed na of het wel klopt. Als u gebeld wordt, hang op.
Als u een e-mail of SMS-je krijgt, verwijder het. Klik niet op de
link. Krijgt u een berichtje op WhatsApp met de vraag om geld?
Bijvoorbeeld van uw (klein)kind of een vriend? Bel hem of haar dan
eerst even op om te checken of het echt uw (klein)kind of vriend is.
Niet gebeld = geen geld!
2. Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een wachtwoord of pincode

Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per e-mail, SMS of
WhatsApp. Banken bellen niet om u te vragen naar rekeningnummers
en inlogcodes. Computerbedrijven bellen niet om u te ‘helpen’ met
een probleem op uw computer. Alleen oplichters doen dat.
3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is

Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Stel updates van uw
apparaten niet uw. Installeer bijvoorbeeld een virusscanner en maak
regelmatig back-ups. Bovendien: klik nooit zomaar op een link.
Vragen?

Bel dan gratis met de Digi-Hulplijn via (0800) 15 08,
maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Of kijk op
https://maakhetzeniettemakkelijk.nl/online-veiligheid

Advertentiewerving

Akse Media BV start binnenkort
met de advertentiewerving voor
de digitale gemeentegids. Er zijn
diverse mogelijkheden om uw
maatschappelijke organisatie,
stichting, vereniging of bedrijf te
promoten. Het telefoonnummer
voor de advertentiewerving is 0223
– 67 30 21.
Vragen?

• over vermelding in de
gemeentegids: Akse Media 0223
- 67 30 10
• over een advertentie: Akse Media
0223 – 67 30 21.
De digitale gemeentegids vindt
u via https://www.bergen.nl/
gemeentegids of https://bergen.
smartmap.nl/

Spreekuur Mantelzorg en Dementie
Heeft u vragen over mantelzorg
en/of dementie? Kom dan
langs bij het spreekuur in
Bibliotheek Bergen. De
mantelzorgondersteuner
van Gemeente Bergen en een
trajectbegeleider van Hulp bij
Dementie staan voor u klaar.

Pas op voor oplichters op het internet

Berichten over uw buurt

Altijd op de hoogte van besluiten in uw buurt
Wilt u op de hoogte blijven van besluiten over uw buurt zoals
verkeersbesluiten, bouwplannen, vergunningen, meldingen,
bestemmingsplannen en plaatselijke regelgeving? Besluiten die van
invloed zijn op uw leefomgeving? Abonneer u dan op de e-mailservice
‘Berichten over uw buurt’.
Gemeente Bergen en andere overheidsorganisaties publiceren deze
besluiten op de website Overheid.nl bij ‘Berichten over uw buurt’.
E-mailservice ‘Berichten over uw buurt’

U kunt de bekendmakingen van deze besluiten per e-mail ontvangen door
u in te schrijven voor de e-mailservice. U ontvangt dan de door gekozen
berichten die door onder meer gemeenten, provincies en waterschappen
via de website van Overheid.nl gepubliceerd worden.
Meer informatie

Kijk voor meer informatie en voor het aanmelden van de gratis
e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ op www.overheid.nl/berichtenover-uw-buurt en blijf op de hoogte van besluiten in uw buurt.

Gebruik parkeerplaatsen met laadpalen
voor elektrische auto’s
In gemeente Bergen staan een groot aantal openbare laadpalen
voor elektrische auto’s. De vraag naar elektrisch laden neemt nog
steeds toe. Daarom wordt dit aantal nog aanzienlijk uitgebreid, we
informeren u daarover te zijner tijd.
Parkeerplaatsen met een laadpaal zijn uitsluitend bestemd voor
elektrische auto’s die daar geladen kunnen worden. Plaatst u een
‘niet elektrische’ auto op een van deze parkeerplaatsen, dan is dat
onrechtmatig. Bij parkeren van een ‘niet elektrische’ op een parkeerplaats
met laadpaal kan de handhaver een boete uitschrijven van € 95,-.
Naast parkeerplaatsen met laadpalen zijn er voldoende parkeerplaatsen
voor niet elektrische auto’s. Over het algemeen is er voor iedereen
voldoende parkeergelegenheid op loopafstand van bijvoorbeeld de winkel
of winkelcentrum Mosaïque.

