Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, melding brandveilig gebruik

• Bergen L, Kerkstraat 15, brandveilig gebruik Mariaschool
Verleend, reguliere procedure

• Wellerlooi, Gielenkamp 35, 5856 BC, bouw woning
(verzonden 10-03-2022)
• Wellerlooi, Gielenkamp 37, 5856 BC, bouw woning
(verzonden 10-03-2022)

Livemuziek komt tot leven

Algemene wet bestuursrecht
• B&W hebben besloten te gedogen dat de opvanglocatie, zijnde
MFC Den Asseldonk, gelegen aan Den Asseldonk 2 in Nieuw
Bergen, tijdelijk als noodopvanglocatie (doorstroomlocatie)
wordt gebruikt.

Wet milieubeheer
Beoordeling MER-aanmeldingsnotitie

• Siebengewald, Pannenweg 5, wijziging melkveebedrijf
(voorbereidingsbesluit waartegen bezwaar/beroep mogelijk)

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.

Laat je niet storen tijdens het sturen
Social media en het verkeer gaan niet samen. Dat vindt bijna iedereen.
Toch is het als automobilist of fietser moeilijk om binnenkomende
appjes en updates te weerstaan. In de landelijke campagne ‘Mono,
ongestoord onderweg’ vragen we hiervoor aandacht.
Stuur geen berichten

Het doel van de MONO-campagne is om minder fietsers en automobilisten
sociale media te laten gebruiken tijdens het rijden. Dit door te voorkomen
dat berichten binnenkomen tijdens het sturen. De campagne richt zich ook
op de mensen die deze bestuurders een bericht sturen. Vanuit de gedachte:
als je weet dat iemand onderweg is, stuur dan geen berichten.
De tips

• Zet je telefoon op ‘niet storen’.
• Stop je telefoon in de tas.
• Zet je telefoon op ‘stil’ of in de vliegtuigmodus.
• Gebruik je de telefoon als navigatie? Zet hem in een houder.
• Laat je gezin, je partner, je vrienden of je collega’s voor vertrek weten dat
je onderweg bent, zodat zij jou even niet storen
Meer informatie

Kijk voor meer info op www.MONO.nl, hoe kan ik MONO rijden?

Zaterdag 26 maart wordt tijdens
een avondvullend programma
het startsein gegeven van
Stage Life. Bands en artiesten
die deelnemen aan dit
vernieuwende muziekproject
stellen zich voor aan het
publiek en brengen hun muziek
live ten gehore. De kick-off van
dit project begint om 19.00 uur
en vindt plaats in BreakOut in
Horst.
Project Stage Life

Vanuit Proeftuin Popmuziek,
een initiatief van Pop in
Limburg, is het project Stage
Life ontstaan. Dit is een
samenwerkingsverband van
diverse culturele organisaties
die die livemuziek in NoordLimburg stimuleren. Bij dit
project zijn 5 gemeentes, 8 podia,
2 singer-songwriters en 11 bands
betrokken. Gedurende een jaar
gaan de verschillende acts toeren
langs de verschillende podia in
Noord-Limburg.
Singer-songwriters en bands

Vanuit de deelnemende
gemeenten (Bergen, Venray,
Horst, Peel & Maas en
Nederweert) zullen de volgende

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

Doordat Stage Life financieel
wordt ondersteund door Pop
in Limburg, is het voor podia of
kroegbazen zeer laagdrempelig
om livemuziek in hun
programma op te nemen. Met het
netwerk en de ondersteuning van
Stage Life krijgen onze regionale
muzikanten de mogelijkheid
om hun (gemeente-)
grenzen te verleggen en hun
naamsbekendheid te vergroten.

Today’s Finest uit Aﬀerden en
>SOLD< uit Bergen

De organisatie Rockin’Mountains
was in het verleden
verantwoordelijk voor het
gelijknamige jaarlijkse pop-/
rockfestival in Den Asseldonk.
Zij zijn nu namens de gemeente
Bergen een onderdeel van Stage
Life. De band Today’s Finest uit
Afferden en >SOLD< uit Bergen
treden ook op buiten onze
gemeentegrenzen.
Stage Life concerten

De data van de Stage Life
concerten zijn te raadplegen via de
Facebookpagina van Stage Life NL.
Zaterdagavond 26 maart krijgen
muziekliefhebbers alvast een
indruk van de verschillende acts die
het komende jaar gaan spelen op
de verschillende podia in de regio.

Het stookalert van RIVM
Het stoken van een vuurtje, de
open haard of de houtkachel kan
gezellig zijn. Maar helaas ook
schadelijk voor gezondheid én
milieu.
Het stookalert van het RIVM geeft
per provincie advies op basis
van weersverwachtingen en de
luchtkwaliteit. Bij weinig wind
blijft de rook langer hangen. En
als de luchtkwaliteit al slecht is,
bijvoorbeeld bij smog door fijn
stof, verergert rook de situatie.

Welkom bij Gemeente Bergen

singer-songwriters en bands zich
presenteren tijdens de kick-off :
Vendetta Drive, The Dice, The
Anaesthetics, FonkieMonkie,
Saull, >SOLD<, Today's Finest,
D'accord, Sandy Bloom, Sir Bash,
Mike's Mud, Loes Roost en Mayra
Salimans. Na deze avond zijn ze
te zien in verschillende kroegen
en op podia in de regio.

Door niet te stoken, voorkom je
gezondheidsklachten en (geur)
hinder bij jezelf en in je omgeving.
Wat is een stookalert?

Het doel van het stookalert is stokers
er op te wijzen dat de komende uren
de omstandigheden zodanig zijn
dat de verontreiniging vanuit de
schoorsteen blijft hangen en overlast
kan veroorzaken naar de omgeving.
Als de weersverwachting ongunstig
is of de luchtkwaliteit slecht,
verstuurt het RIVM omstreeks 12.00

uur een stookalert via e-mail.
Hoe aanmelden

Een stookalert wordt per provincie
afgegeven. Je kunt je hiervoor
inschrijven via www.rivm.nl/
stookalert. Op die pagina staat een
veld ‘Aanmelden stookalert’. Daar
kunt u uw e-mailadres invullen. Na
aanmelding ontvangt u via uw mail
een bevestiging. Het RIVM gebruikt
uw e-mailadres alleen voor
het versturen van de stookalert
nieuwsbrief.

Basisregistratie personen

Belangrijk voor u en de overheid
Elke gemeente is wettelijk
verplicht informatie over haar
inwoners op te nemen in de
Basisregistratie personen (BRP).
In de BRP staan bijvoorbeeld
naam, adres, geboortedatum en
-plaats, nationaliteit, huwelijk
of geregistreerd partnerschap,
ouders en kinderen en het
burgerservicenummer.
Sommige gegevens moet u zelf
doorgeven, zoals een verhuizing
of geboorte. Andere gegevens
worden automatisch opgenomen.
Als u bijvoorbeeld in Nederland
trouwt, geeft de ambtenaar van de
burgerlijke stand dit door.
Inzien gegevens

U kunt uw gegevens inzien door
met uw DigiD in te loggen op
www.mijn.overheid.nl. Na het

inloggen ziet u welke (nieuwe)
organisaties aangesloten zijn bij de
Berichtenbox. Hier kunt u aangeven
of u van deze organisaties uw post
digitaal wilt ontvangen, dit is niet
verplicht. Klik op Opslaan en ga
verder naar ‘MijnOverheid’. Op de
startpagina klikt u op ‘Identiteit’.
Hier kunt u uw gegevens uit de
Basisregistratie personen inzien.
Zijn uw gegevens niet correct? Neem
dan contact op met de gemeente.
Verstrekken gegevens

Overheidsinstanties gebruiken
gegevens uit de BRP om hun
taken uit te voeren, bijvoorbeeld
de Belastingdienst en de Sociale
Verzekeringsbank. Ook gemeenten
maken gebruik van de gegevens.
Geheimhouding vragen

U kunt de gemeente vragen om

een beperking van het verstrekken
van uw persoonsgegevens.
Dat kan via www.bergen.nl/
geheimhouden-persoonsgegevens.
U kunt dit aanvragen voor uzelf
en uw minderjarige kinderen.
Geheimhouding is niet mogelijk bij
instanties die uw gegevens nodig
hebben om hun publiekrechtelijke
taken uit te voeren. Het kan ook
voorkomen dat een advocaat om
uw gegevens vraagt in het kader van
een gerechtelijke procedure. In dat
geval vraagt de gemeente eerst om
uw mening.
Meer informatie

• www.mijn.overheid.nl
• www.rijksoverheid.nl
• www.bergen.nl/geheimhoudenpersoonsgegevens
• het Klant Contact Centrum,
(0485) 34 83 83.
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Zondag 3 en woensdag 6 april

Lammetjesdagen bij de schaapskooi
Tijd voor beschuit met muisjes
bij de schaapskooi! De eerste
lammetjes zijn weer geboren. Ze
dartelen en springen al vrolijk
rond. Zondag 3 en woensdag
6 april staan de deuren van de
schaapskooi op de Bergerheide
open en kun je de lammetjes
bewonderen. De schaapskooi
is tijdens de lammetjesdagen
geopend 14.00 tot 17.00 uur.

Kleurwedstrijd

Voor de kinderen is een nieuwe
kleurplaat gemaakt. Deze kun je
tijdens de lammetjesdagen ophalen
bij de schaapskooi of vanaf 31 maart
downloaden via www.bergen.nl.
Heb jij de tekening mooi ingekleurd?
Lever deze dan vóór 14 april in bij
het gemeentehuis, het Klant Contact
Centrum. Voor iedereen is er een
leuke herinnering. Alle kleurplaten
hangen we op in de kamer van de

burgemeester, voor de mooiste
kleurplaten is er een prijs.
Meer informatie

De schaapskooi ligt aan de
Bedevaartsdijk in Well. Aan de
Ceresweg (in de directe omgeving
van fietsknooppunt 79) staan
routebordjes. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met het
Klant Contact Centrum, telefoon
(0485 ) 34 83 83 of 14 0485.

Wanneer je regenwater opvangt
in je eigen tuin lever je een
bijdrage aan het voorkomen van
droogte en wateroverlast. Je helpt
niet alleen om de problemen
rondom klimaatverandering te
voorkomen, je creëert ook een
fijne groene leefomgeving.

Tijdens de laatste controle bleek
dat het nodig is om 90 bomen te
kappen. Deze bomen zijn dood,
zwaar aangetast door ziekte
of zorgen voor een onveilige
(verkeers)situatie.

Noodopvang in Den Asseldonk
In gemeente Bergen zijn de eerste vluchtelingen uit Oekraïne in
Den Asseldonk aangekomen. Met hulp van het Rode Kruis is de
locatie ingericht met veldbedden. De vluchtelingen verblijven
hier maximaal 72 uur. Daarna krijgen ze elders in het land een
verblijfplaats aangewezen voor de langere termijn.
Wat betekent dit voor inwoners?

Gemeente Bergen verwacht dat Den Asseldonk in ieder geval twee
maanden nodig is voor noodopvang. De vluchtelingen verblijven in
de sporthal en de evenementenzaal. Deze ruimtes kunnen daarom
de komende maanden niet gebruikt worden door inwoners. Het
fitnesscentrum, de bibliotheek en de zaal beneden blijven wel open. Ook
de dagbesteding blijft mogelijk.
Doorstroomlocatie

Den Asseldonk is een doorstroomlocatie. Er is plaats voor 100 tot
200 mensen. Dat wil zeggen dat vluchtelingen hier maximaal 72 uur
verblijven. Daarna vertrekken ze naar een opvanglocatie elders in het
land voor de langere termijn. In Den Asseldonk is dan weer ruimte voor
nieuwe vluchtelingen.

Maakt u als vrijwilliger het verschil?
Vrijwilligerszorg Bergen zoekt vrijwilligers voor ondersteuning van
kwetsbare mensen in de thuissituatie. Bijvoorbeeld mensen die
eenzaam zijn of een (lichamelijke) beperking hebben. Als vrijwilliger
gaat u voor langere tijd bijvoorbeeld één keer per week bij deze
persoon langs. U kunt met uw aanwezigheid ook een eventuele
mantelzorger ontlasten.
Afkoppelen

Door het afkoppelen van de
regenpijp maak je jouw tuin
Waterklaar. Het schone regenwater
stroomt dan niet meer weg via het
riool, maar zakt weg in de bodem
van je eigen tuin. Hiermee lever je
een bijdrage aan het voorkomen
van droogte en wateroverlast. En
je creëert ook een fijne groene
leefomgeving. Er zijn verschillende
manieren om het regenwater in
een tuin af te koppelen en je tuin
groener te maken, afhankelijk van

je eigen wensen en budget. Op
www.waterklaar.nl/oplossingen zijn
diverse mogelijkheden te vinden
om jouw tuin Waterklaar te maken.
Een mooie groene tuin ligt binnen
handbereik.
Vraag subsidie aan

Wil jij afkoppelen? Vraag dan
nu je afkoppelsubsidie aan. Kijk
voor meer informatie over de
subsidieregeling in onze gemeente
op www.bergen.nl, bij subsidie
afkoppelen regenwater.

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.

CDA, 4 zetels
PK, 4 zetels
KERN, 3 zetels
Dorpsbelangen Bergen (Limburg), 3 zetels
VVD, 1 zetel

De volledige uitslag, inclusief een overzicht van het aantal stemmen per
kandidaat, kunt u lezen op www.bergen.nl.

Maak met subsidie je tuin Waterklaar!

We krijgen steeds vaker te maken
met extreme weersomstandigheden:
zware regenbuien of juist
langere perioden van hitte. Die
uitzonderlijke hitte en langere
perioden van droogte zorgen
voor watertekorten. Omgekeerd
zorgen zware regenbuien,
toenemende bebouwing en
verharding van tuinen ervoor dat
riolen het regenwater niet meer
kunnen verwerken. De Limburgse
waterorganisaties en gemeenten
nemen al maatregelen om
wateroverlast, droogte en hittestress
te voorkomen en de waterkwaliteit
te bewaken. Inwoners in Limburg
kunnen een steentje bijdragen door
hun regenpijp af te koppelen van
het regenwaterriool en het water op
te vangen in eigen tuin.

Maandag 21 maart is in een openbare, digitale zitting van het hoofden centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezingen
gemeenteraad bekendgemaakt. De zetelverdeling in de nieuwe
gemeenteraad van Bergen (L) is als volgt:
•
•
•
•
•

De herder

Ook de herder is tijdens de
lammetjesdagen van 14.00 tot
17.00 uur aanwezig. Hij legt
alles uit over de lammetjes
en de schapen. En natuurlijk
over het hoeden van de
schaapskudde. Je kunt ook de
Lammetjesroute lopen, een
korte wandeling die begint bij de
schaapskooi. Onderweg zijn er
korte opdrachten voor kinderen
uit de laagste klassen van de
basisschool.

Deﬁnitieve uitslag verkiezingen gemeenteraad

Het bedrijf Arie Arts Boomverzorging
voert de kapwerkzaamheden
tussen 21 en 25 maart aanstaande
uit. Vanwege de recente storm
zijn nogal wat werkzaamheden
uitgelopen, daarom vinden de
werkzaamheden pas nu, bij de
start van het broedseizoen, plaats.
Voor het kappen worden de bomen
zorgvuldig gecontroleerd op nesten.
Herplant

Voor alle gekapte bomen geldt de

herplantplicht. Dit betekent dat
de gemeente voor elke gekapte
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.

Af en toe bezoek ontvangen, maakt een wereld van verschil. Voor degene
die bezoek krijgt én voor de vrijwilliger die langsgaat. ‘Het contact verrijkt
mijn leven. Ook ik kijk uit naar onze ontmoetingen’, vertelt een vrijwilliger.
Heeft u enkele uurtjes in de week of in de twee weken tijd? En wilt u
voor iemand die wereld van verschil zijn? Word dan vrijwilliger! U kunt
bijvoorbeeld samen een kop koffie drinken, een wandeling of fietstocht
maken, of een kaartje leggen. Mensen in uw omgeving kijken uit naar dit
contact.
Vrijwilliger worden?

Neem dan contact op met Vrijwilligerszorg Bergen via:
• Ida Basten: (06) 52 66 94 50;
• Karin Holtermans: (06) 83 07 75 12;
• Eefke Lommen, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg:
(06) 52 66 93 59 of e.lommen@bergen.nl.

