Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•
•

Bergen L, Aijen 19, oprichten poolhouse bij monument
Bergen L, Aijenseweg 9a, wijzigen dak en plaatsen 4 dakkapellen
Bergen L, Boermansstraat 1b, kappen van 2 bomen
Bergen L, Bargapark 14, kappen van 6 bomen
Wellerlooi, Kruisstraat 24c, oprichten schuur
Bergen L, Vlammertsehof 46, kappen van 8 bomen
Well L, De Kamp 5, oprichten 41 vakantiewoningen

Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•

Siebengewald, Gochsedijk 11, renoveren boerderij
Bergen L, Bargapark 26, kappen van 2 bomen
Well L, Moleneind 5, oprichten wasruimte en pergola’s
Afferden L, Hengeland 3a, oprichten mantelzorgvoorziening

Ingetrokken, reguliere procedure

• Bergen L, Herckenrathstraat 8, omgevingsvergunning voor het
verbouwen van de woning in twee appartementen

Algemene wet bestuursrecht
• Besluit aanwijzing straatcoaches als toezichthouders

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.

Maakt u als vrijwilliger het verschil?
Vrijwilligerszorg Bergen zoekt vrijwilligers voor ondersteuning van mensen
in de thuissituatie die hulpbehoevend zijn, bijvoorbeeld door chronische
ziekte, dementie of een (lichamelijke) beperking.
De ondersteuning door een vrijwilliger gebeurt op vaste basis, bijvoorbeeld
1 x per week en gedurende langere tijd. Als vrijwilliger kunt u door uw
aanwezigheid ook de eventuele mantelzorger ontlasten.
Een wereld van verschil

Regelmatig een bezoekje ontvangen, maakt een wereld van verschil.
Niet alleen voor degene die uitkijkt naar een bezoek, maar ook voor de
vrijwilliger. “Het contact verrijkt mijn leven, ook ik kijk uit naar onze
ontmoetingen”, vertelt een vrijwilliger.
Bent u enkele uurtjes in de week of in de twee weken beschikbaar? En wilt
u voor een ander die wereld van verschil zijn?
Samen een kopje koffie drinken of een praatje maken? Een wandeling of
een fietstocht? Een kaartje leggen? Mensen in uw woonomgeving kijken uit
naar dat contact.
Vrijwilliger worden?

Neem dan contact op met Vrijwilligerszorg Bergen:
• Ida Basten: 06 – 52 66 94 50 of Karin Holtermans: 06 – 83 07 75 12;
• Eefke Lommen, mantelzorgondersteuner van Gemeente Bergen: 06 – 52
66 93 59. U kunt haar ook per e-mail bereiken: e.lommen@bergen.nl.

Afkoppelen regenwater: maak
gebruik van tijdelijke regeling!
Weet u dat u subsidie kunt
aanvragen voor het afkoppelen
van regenwater? Per vierkante
meter afgekoppelde oppervlakte
kunt u maximaal € 10,ontvangen. Deze tijdelijke
regeling van Gemeente Bergen
in samenwerking met het
Waterschap Limburg loopt al
geruime tijd. Hoe lang nog is niet
bekend, maar op = op, dus doe nu
mee!
Afkoppelen regenwater

Veel regenwater van verharde
oppervlakten, zoals daken,
verharde opritten en terrassen
wordt via het rioolstelsel afgevoerd
naar de rioolwaterzuivering. Dit
regenwater hoeft echter niet via
het riool te worden afgevoerd, u
kunt het ook in uw eigen tuin laten
weglopen. Zo blijft het regenwater
op de plek waar het valt en
voorkomt u uitdroging van de tuin,
het gebied waar u woont.

een bezoek aan huis bekijken we
samen de mogelijkheden om af
te koppelen en bespreken we het
aanvraagformulier.
Meer informatie

Tips, meer informatie en
voorwaarden leest u op www.bergen.
nl/subsidie-afkoppelen-regenwater
en/of www.waterklaar.nl/noord.

Voor het verwerken van snoeiafval
gebruikt Gemeente Bergen sinds
kort een nieuwe houtchipper.
De eerdere houtversnipperaar
was na 10 jaar intensief gebruik
toe aan vervanging. De nieuwe
machine bestaat uit verschillende
onderdelen: een kiepwagen,
invoerkraan en een versnipperaar.
Jaarlijkse snoeibeurt

Betere kwaliteit chips

Op afspraak

Heeft u interesse? Neem dan
contact op met het Klant Contact
Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485.
U kunt ook een e-mail sturen naar
Afkoppelen@bergen.nl. Geef uw
naam, adres en telefoonnummer
door, wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op om
een afspraak te maken. Tijdens

Snoeiafval gaat in de nieuwe houtchipper

Gemeente Bergen versnippert
elk jaar een grote hoeveelheid
takken, afkomstig van de jaarlijkse
snoeibeurt van de laanbomen. Het
overige afvalhout is afkomstig van
bomen die gekapt moeten worden
omdat ze een (verkeers)onveilige
situatie veroorzaken.

Welkom bij Gemeente Bergen

Interesse?

Naast een efficiëntere productie
levert de houtchipper een

betere kwaliteit houtchips
voor de biomassaketel die
voor de verwarming van de
gemeenteloods zorgt. Het
verbranden van het afvalhout uit
de directe omgeving zorgt voor
vermindering van het gebruik van

fossiele brandstoffen. Hiermee
levert de biomassaketel een
bijdrage aan het programma
VerduurSamen2030, aan het doel
van Gemeente Bergen om in 2030
energieonafhankelijk te zijn.

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 Bergen 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

De Kruisstraat in Wellerlooi is opnieuw ingericht, het ontwerp is gebaseerd op de schetsen van aanwonenden.
Naar aanleiding daarvan zijn 2 concepten uitgewerkt, de aanwonenden kozen voor deze inrichting.
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Nederland door Duitsland
aangewezen als hoogrisicogebied
De Duitse regering heeft Nederland
aangewezen als hoogrisicogebied.
Dit heeft consequenties voor het
grensverkeer, met extra test- en
aanmeldeisen. De maatregelen
gelden sinds de nacht van maandag
5 april op dinsdag 6 april om 00.01
uur.
Op landelijk niveau is
de inreisverordening
van toepassing: website
Coronavirus-Einreiseverordnung
(CoronaEinreiseV) (bundesgesundheitsministerium.de).
Deze stelt de volgende eisen aan
reizigers vanuit hoogrisicogebieden:
• Er geldt een aanmeldplicht vóór
de reis naar Duitsland, door
het invullen van het formulier
op www.einreiseanmeldung.
de. Uitzonderingen gelden voor
onder andere een doorreis en
verblijf tot 24 uur. Reizigers die

regelmatig de grens passeren,
hoeven slechts eens per week zich
aan te melden.
• Bij het inreizen geldt de
verplichting om een negatief
testresultaat, niet ouder dan 48
uur, bij zich te hebben. Hierop
zijn enkele uitzonderingen van
toepassing (zie hieronder).
Maatregelen in Noordrijn-Westfalen

De deelstaat Noordrijn-Westfalen
heeft ruimere bepalingen voor
noodzakelijk grensverkeer
ingevoerd. Specifieke categorieën
grensgangers, zoals grenswerkers,
-studenten en –scholieren, coouders etc. kunnen volstaan
met het afnemen van twee
tests per week. Ook krijgen zij
de mogelijkheid dit te doen
ná de grens in Duitsland, dus
bijvoorbeeld op hun werklocatie of
op school.

Kijk voor actuele informatie over
de maatregelen in NoordrijnWetfalen op de website
Coronavirus | Das Landesportal
Wir in NRW.
Grenscontroles

Duitsland zal geen grenscontroles
instellen, maar in de grensregio
steekproefsgewijs controleren.
Wie geen negatief testbewijs
bij zich heeft, zal niet worden
teruggestuurd, maar kan een
test afnemen bij een lokale
gezondheidsambt. Wel kan een
boete worden uitgedeeld.
Bekijk het aangepaste reisadvies
van het ministerie van
Buitenlandse Zaken op de website
Reisadvies Duitsland | Ministerie
van Buitenlandse Zaken | Duitsland
| Nederlandwereldwijd.nl |
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Dit voorjaar is de mantelzorgondersteuner van de gemeente Bergen,
Eefke Lommen, gestart met wandelontmoetingen. Deze wandelingen
zijn in de even weken op vrijdag om 11.30 uur en duren ongeveer een
uur. Startpunt is de hoek Keulerstraat met Bargapark en Burgemeester
van Kempenstraat in Nieuw Bergen.

Meldpunt zorgsignalen
Twijfelt u of de juiste kwaliteit van
zorg geleverd wordt of denkt u dat
er iemand fraudeert? Meld dit bij
de gemeente. Dit kan gemakkelijk
en snel en als u wilt ook anoniem.

om hulp die is ingekocht met een
Persoonsgebonden Budget (PGB),
maar ook om alle andere hulp van
zorgverleners die een contract
hebben met de gemeente.

Soms kan het voorkomen dat de
kwaliteit van de zorg niet goed is.
Ook moet geld dat bedoeld is voor
zorg, besteed worden aan zorg.
Meestal gaat dit goed, maar soms
wordt er fraude gepleegd.

Wie kan melden

Om er zeker van te zijn dat de
juiste zorg op de juiste manier
wordt geleverd, wil de gemeente
het graag weten als er iets niet
klopt.
Ook als u alleen een vermoeden
heeft dat er iets niet goed gaat, is
het belangrijk dat u dit doorgeeft
bij het Meldpunt zorgsignalen.
Twijfelt u over de kwaliteit van
de zorg of komt de zorgverlener
onregelmatig of minder dan
afgesproken? Misschien is er dan
iets niet in orde. Het kan gaan

Iedereen kan terecht bij het
Meldpunt zorgsignalen. U hoeft
dus niet zelf zorg te ontvangen,
maar u kunt ook een melding
doorgeven als het om de zorg van
een familielid, buurman of kennis
gaat.
Hoe kunt u melding doen?

U kunt uw melding doorgeven via
de website: Meldpunt zorgsignalen
| Bergen. Daar vind u de link naar
de pagina Meldpunt zorgsignalen
van de Gemeente Venlo.
U kunt ook:
• telefonisch contact opnemen met
de handhaving Sociaal Domein,
(077) 359 62 91
• een brief sturen naar: Gemeente
Venlo, Team Werk T.a.v.
handhaving Sociaal Domein,

Postbus 3388, 5902 RJ Venlo
Wandel jij mee?

Uw melding wordt afgehandeld bij
de gemeente Venlo. De gemeenten
Beesel, Bergen, Gennep, Horst
aan de Maas, Peel en Maas, Venlo
en Venray werken samen voor het
meldpunt zorgsignalen.
Afhandeling

Uw melding wordt behandeld
door een toezichthouder kwaliteit
of rechtmatigheid van de
gemeente. Een melding die geen
betrekking heeft op de Wmo2015
of Jeugdwet, wordt doorgestuurd
naar bijvoorbeeld de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
of het Zorgkantoor. Zodra een
melding wordt doorgestuurd, is
de organisatie die de melding
ontvangt verantwoordelijk voor de
afhandeling.
Over het vervolg van uw melding
kunnen wij u niet berichten. Dat
kan zo zijn vanwege de privacy van
betrokkenen. Dat betekent niet dat
er niets met uw melding gebeurt.

Aanmelden is niet nodig

Wie zin heeft, kan gewoon aansluiten.
De eerstvolgende wandeling is vrijdag 9 april om 11.30 uur.

Watertaps weer open
De 140 Limburgse watertaps zijn weer open. Liefhebbers kunnen
onderweg weer gratis drinkwater tappen. In onze gemeente vindt u de
watertaps in Nieuw Bergen (plein Mosaïque), bij de afslag N271 aan
de Aijerdijk en in Wellerlooi bij de afslag N271 richting voetveer in de
Maas.
Aandachtspunten gebruik watertaps

• Bedien de drukknop met schone handen.
• Voorkom zoveel mogelijk direct contact met de tap.
• Raak het punt waar het drinkwater uitstroomt niet aan.

Veilig drinkwater

Het drinkwater is van uitstekende kwaliteit
en veilig om te drinken. Het coronavirus
wordt niet aangetroffen in het drinkwater.
Dit wordt nauwlettend in de gaten
gehouden. Belangrijk is om bij het tappen
zich aan de hygiëne richtlijnen te houden,
dan kan heel Limburg weer genieten van
vers getapt drinkwater op openbare plekken.

De huidige aanwijzingstermijn
van de Bergense en Arcen
en Veldense Lokale Omroep
Stichting (BAVLOS) verloopt.

Partijen die in aanmerking willen
komen voor een aanwijzing voor
de gemeente Bergen na 20 maart
2022 moeten voor 20 september
2021 een aanvraag indienen bij het

Als mantelzorger ben je van harte welkom om aan te sluiten bij deze
mantelzorgontmoetingen. Wandelen zorgt voor vermindering van
stress en bevordert je welzijn. Al lopend geniet je van de natuur, bouw
je je conditie op en maak je kennis met mensen die het zorgen voor een
ander ook van binnenuit kennen.
De mantelzorgondersteuner loopt mee en er wordt een gemiddeld
wandeltempo aangehouden. En natuurlijk geldt ook hier dat we 1,5
meter afstand houden.

Tip: de drukknop kan bijvoorbeeld ook bediend worden door gebruik
te maken van een schone zakdoek of handschoen. Spoel de watertap of
fontein even door voor koel water.

Aanwijzingstermijn lokale
omroep Bergen verloopt

Deze stichting was voor vijf
jaar aangewezen als lokale
publieke media-instelling voor
de verzorging van de publieke
mediadiensten in de gemeente
Bergen. Deze periode van vijf jaar
is ingegaan op 20 maart 2017 en
eindigt op 20 maart 2022.

Mantelzorgers wandelen op
vrijdag in de even weken

Commissariaat voor de media.
Meer informatie over de
procedure is te vinden op de
website www.cvdm.nl.

Benieuwd naar de 140 watertappunten
in Limburg? Download de app “Slokje
Limburg”.
App Store: https://apple.co/2XQ9jGI
Google Play Store: https://cutt.ly/IyZ8UHL

