
Gemeente 
berichten

 Op afspraak  Telefonisch
   bereikbaar   
Ma 08.30 – 12.30 uur 08.30 – 17.00 uur
 16.00 – 19.00 uur *

Di  08.30 – 12.30 uur 08.30 – 17.00 uur

Wo  08.30 – 12.30 uur 08.30 – 17.00 uur
 13.30 – 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 Bergen is op afspraak open.

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

Welkom bij Gemeente Bergen

Dijkversterking 
Nieuw Bergen
Waterschap Limburg werkt 
in Nieuw Bergen aan een 
dijkversterkingsproject. De 
stukken liggen ter inzage en er is 
een online spreekuur.

Ter inzage
Het Ontwerp Projectplan Waterwet 
dijkversterking Nieuw Bergen ligt 
tot en met 22 april 2021 ter inzage. 
U kunt het digitaal inzien op www.
overheid.nl. Daarnaast kunt u de 
stukken inkijken bij de provincie 
Limburg en gemeente Bergen. 

Hiervoor dient u wel eerst een 
afspraak te maken.
Tijdens de ter inzage periode kan 
iedereen formeel op de stukken 
reageren met een zienswijze. 

Meer informatie of vragen?
Meld u dan aan voor een online 
spreekuur op 30 maart tussen 15.00 
tot 20.30 uur. Of kijk op de website 
van Waterschap Limburg. 
U kunt ook een video over het 
project Nieuw Bergen bekijken 
op het Youtube-kanaal van 

Waterschap Limburg of scan de 
QR-code.

Meer informatie over de 
dijkversterking leest u via 
www.bergen.nl/dijkversterking.

Nieuwsbrief voor mantelzorgers is uit 
De zevende editie van de 
Nieuwsbrief voor mantelzorgers 
is uit. Met onder meer informatie 
over Mantelzorgers wandelen en 
de Mantelzorgapp. Dit en meer 
leest u in deze nieuwsbrief. 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de 
nieuwsbrief en/of over mantelzorg 
kunt u telefonisch contact 
opnemen met het Klant Contact 
Centrum, (0485) 34 83 83 of 

14 04 85. U kunt ook 
een e-mail sturen naar 
mantelzorgondersteuning@
bergen.nl. 
De nieuwsbrief kunt u ook lezen via 
www.bergen.nl/nieuwsbrief. 

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer
Bij de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer zijn 8200 
stemmen uitgebracht, een 
opkomst van ruim 77%.

De VVD kreeg de meeste stemmen, 
gevolgd door respectievelijk PVV, 

CDA en D66. De volgorde in 
grootte van de partijen is hetzelfde 
als bij de vorige verkiezing. 

Kijk voor meer informatie over 
de uitslag op www.bergen.nl/
uitslagverkiezingen

Regelingen coronacompensatie
De economische en 
maatschappelijke gevolgen 
van het coronavirus zijn voor 
iedereen voelbaar. 

Daarom is er een steun- en 

herstelpakket met tijdelijke 
financiële regelingen, 
een sociaal pakket en 
investeringsmaatregelen.

Meer informatie hierover 

is te vinden op de website 
van de Rijksoverheid, onder 
Coronavirus > steunpakket 
en regelingen en op de 
gemeentelijke website: 
www.bergen.nl/coronavirus. 

Verplichte bekendmakingen
Omgevingsvergunning 
Ingediend, reguliere procedure
•  A� erden L, Dorpsstraat 24, wijzigen bestemming detailhandel 

naar wonen 
• Bergen L, Bargpark 26, kappen van 2 bomen
• Bergen L, Mosaïque 9a, verbouwen winkelruimte 
• Bergen L, Siebengewaldseweg 101, kappen van 2 bomen 
• Siebengewald, Processieweg 21, oprichten woning
•  Well L, Kasteellaan 14a, wijzigen bestemming dienstverlening 

t.b.v. wonen 

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Vliegenkamp 2 t/m 8, bouw 4 woningen  
• Bergen L, Bargapark 10, kappen van 1 boom 
• Bergen L, Gelderstraat 3, kappen van 2 bomen 
• Bergen L, Lindenlaan 4-4a, kappen van 39 bomen  
• Siebengewald, Boterdijk 21, kappen van 3 bomen 
• Siebengewald, Ericaweg 10, bouw woning
• Well L, Kasteelsehof 3, oprichten woning

Geweigerd, reguliere procedure
• Bergen L, Bargapark 10, kappen van 1 boom 

Ontwerp, uitgebreide procedure
•  Siebengewald, Beltweg 11, wijzigen van stallen en aanpassen 

dieraantallen varkenshouderij  

Algemene wet bestuursrecht 
•  Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 

(TONK) | Bergen
• Uitvoeringsregeling coronacompensatie 2021 gemeente Bergen (L)

Wet ruimtelijke ordening
•  Subsidieregeling Impuls VerduurSAMEN2030 verlengd t/m 31 

december 2021, tevens gewijzigd en uitgebreid. 
Zie Energie update voor meer informatie.

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.

Verbetering waterhuishouding Eckeltsebeek
Waterschap Limburg gaat de Eckeltsebeek klimaatrobuust maken. 
Er zullen verschillende maatregelen genomen worden in de 
Eckeltsebeek en een aantal zijbeken die leiden tot verbetering van de 
waterhuishouding. Samen met de omgeving is gekeken naar de beste 
oplossingen.
Deze bestaan o.a. uit het herpro� leren van watergangen, het 
herleggen en vergroten van bestaande duikers en het aanbrengen van 
droogtestuwen. 

Op 16 februari is het projectplan waterwet, inclusief leggerwijziging 
en nota van zienswijzen vastgesteld. De stukken liggen voor beroep ter 
inzage t/m 6 april. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden 
een beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Limburg.

Meer informatie
Leest u op www.bergen.nl/eckeltsebeek.

Minder verkeersborden
In onze gemeente stonden 
ongeveer 1300 verkeersborden. 
Gemeente Bergen heeft hier in de 
afgelopen maand ongeveer 80 van 
verwijderd. Daarnaast zijn er nog 
eens 150 (verouderde) borden 
opgeknapt of vervangen. 

Waarom verwijderen?
Verkeersborden zijn er om 
de verkeersregels en de 
verkeerssituatie te verduidelijken. 
Net als veel gemeenten in 
Nederland heeft ook Bergen 
onderzocht of alle borden wel nodig 
zijn. Daarbij is de verkeerveiligheid 
het belangrijkste uitgangspunt. 
Uit het onderzoek bleek dat 
verschillende verkeersborden 
niet bijdragen aan een duidelijk 
overzicht van de verkeerssituatie. 

N271
De N271 is een provinciale 
weg in beheer bij de Provincie 

Limburg. De Gemeente Bergen 
is niet verantwoordelijk voor de 
verkeersborden die aan de rijksweg 
staan en daarom zijn daar geen 
wijzigingen aangebracht.

Contact of meer informatie
Heeft u vragen of bent u van 

mening dat door het verwijderen 
van een verkeersbord de 
verkeerssituatie niet meer veilig of 
onduidelijk is? Neem dan contact 
op met het Klant Contact Centrum, 
(0485) 34 83 83 of 14 04 85. 
U kunt ook een e-mail sturen naar 
info@bergen.nl. 

Langstraat in Aff erden. Het bord ‘Pas op, straat van links’ heeft geen 
toegevoegde waarde in deze verkeerssituatie. 
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Oproep wethouder Claudia Ponjee
In november 2020 is Claudia Ponjee benoemd als 
wethouder Leefbaarheid. In de afgelopen periode 
heeft ze als onderdeel van haar werkzaamheden al 
kennis gemaakt met verschillende organisaties in de 
gemeente Bergen. 
“Graag kom ik in contact met nog meer 
verenigingen, vrijwilligersinitiatieven en 
voorzieningen om kennis te maken en te horen wat 
er leeft,” aldus de wethouder. 

Bent u actief bij een organisatie die zich bezighoudt met leefbaarheid of 
maatschappelijke thema’s en wilt u ook persoonlijk kennismaken met 
Claudia Ponjee? Neem dan contact op via bestuurssecretariaat@bergen.nl 
of (0485) 34 83 83 voor een afspraak.

Energiehuis Bergen (L)

Keulerstraat 1

5854 BV Bergen

T (0485) 34 83 83

Dé plek waar je ideeën met ons 

kunt delen en informatie en 

advies over duurzame energie 

kunt krijgen. Het is mogelijk 

een afspraak te maken via 

onderstaande gegevens. 

VerduurSAMEN2030

verduursamen2030@bergen.nl

bergen.nl/verduursamen2030 

  VerduurSAMEN2030

Energielandgoed Wells Meer

wellsmeer@bergen.nl

energielandgoedwellsmeer.nl

  Energielandgoed Wells Meer

Onderdeel van

VerduurSAMEN2030-
impuls is verlengd 
én uitgebreid!
Deze gemeentelijke subsidieregeling zou 
op 1 april aanstaande aflopen. Er is veel 
gebruik gemaakt van de regeling en daarom 
is deze verlengd tot en met 31 december 2021. 
Met de VerduurSAMEN2030-impuls kun je 
subsidie aanvragen voor duurzame acties en 
energiebesparende maatregelen. 

De impulsregeling is aangepast en de 
subsidiepot is bijgevuld. Vanaf nu is het onder 
andere mogelijk om als woningeigenaar 
subsidie aan te vragen voor de aanschaf van 
eenvoudige energiebesparende maatregelen 
zoals tochtstrips, radiatorfolie of een slimme 
thermostaat. 

Kijk voor alle wijzigingen op: 
www.verduursamen2030.nl/impulswijziging

Bestemmingsplan en 
vergunningen Wells 
Meer gepubliceerd
Dinsdag 9 februari jl. stelde de raad het bestemmingsplan voor het Energielandgoed, 
inclusief de voorgestelde wijzigingen, vast. Daarnaast zijn de watervergunning en 
omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en windturbines verleend. Het vastgestelde 
bestemmingsplan, waarin de wijzigingen zijn doorgevoerd, is op 17 maart jl. samen met 
de verleende vergunningen gepubliceerd. Door de toepassing van de coördinatieregeling 
lopen de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de vergunningen 
tegelijkertijd. 

Van 18 maart tot en met 28 april hebben belanghebbenden die het niet eens zijn met de 
besluiten de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende vergunningen en 
meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op: 
www.energielandgoedwellsmeer.nl/publicatie

Kennisloket voor 
passende zorg aan ouderen
Bij het Kennisloket � uis in 
Blijvende Zorg kunnen ouderen, 
hun verzorgers of mantelzorgers 
terecht voor advies over het 
vinden van passende zorg.

Ouderen wonen steeds vaker 
langer thuis. In hun zoektocht 
naar passende, blijvende 
zorg weten ze vaak niet welke 
mogelijkheden voor ouderenzorg 
er zijn en waar ze hun vraag 
moeten stellen. Bij het Kennisloket 
� uis in Blijvende Zorg komt alle 
kennis samen en kan de klant 
veel beter worden geholpen. 
Het kennisloket adviseert over 
verschillende zorgmogelijkheden, 
thuis of in een zorginstelling, de 
keuzes die klanten hebben en hoe 
de zorg te regelen valt.

Gratis service
Het Kennisloket � uis in Blijvende 
Zorg is een initiatief van zeven 
gemeenten in Noord-Limburg, 
waaronder de gemeente Bergen, 
en zorgverzekeraar VGZ. Het 
kennisloket is een gratis service 

voor alle ouderen woonachtig 
in de regio, ook voor diegenen 
die niet bij VGZ verzekerd zijn. 
Ouderen of hun naasten kunnen 
bellen voor advies. Maar ook 
zorgaanbieders, medewerkers 
van de gemeente, casemanagers 
of clië ntondersteuners kunnen 
samen met hun klant bellen voor 
advies.

Meer informatie
Heeft u hulp nodig in de zoektocht 
naar passende, blijvende zorg? Bel 
het Kennisloket � uis in Blijvende 
Zorg op telefoonnummer 
088 – 13 11 657, bereikbaar op 
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 

Of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl/
kennisloket.

B&W stelt inpassingsvoorstel 
direct omwonenden 
Energielandgoed Wells Meer vast
In het inrichtingsplan werken we uit hoe we het Energielandgoed precies gaan inrichten. 
Onderdeel hiervan is het inpassingsvoorstel voor de direct omwonenden 
van het Energielandgoed. Dit voorstel is, na goedkeuring van de direct omwonenden, 
op 9 maart 2021 vastgesteld door B&W. Vanwege privacygevoelige informatie wordt 
dit B&W besluit niet openbaar gemaakt. 
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