Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•

Bergen L, De Flammert 1428, verbouw bedrijfsgebouw
Bergen L, Lindenlaan 6, aanleg bouwketenpark
Bergen L, Patrijsstraat 34, aanleg rookkanaal
Siebengewald, Bessembiender ong., oprichten woning
Siebengewald, nabij Verlengde Boterdijk 1, oprichten
bergingskelder onder parkeerterrein
• Siebengewald, Vrij ong., oprichten woning en aanleg inrit
• Well L, De Kamp 1, onderhoud monument
• Wellerlooi, Kruisstraat 29 verbouw woning
Verleend, reguliere procedure

• Bergen L, Bargapark 80, plaatsen carport
Ingetrokken, reguliere procedure

• Bergen L, Siebengewaldseweg 157, gedeeltelijke intrekking aantal
varkens

Algemene wet bestuursrecht
• Herbenoeming leden van de Commissie bezwaarschriften Bergen,
gemeenteraadsperiode 2022-2026 en ontslag en aanwijzing van de
secretaris van de Commissie bezwaarschriften Bergen
• Subsidieverordening investeringsagenda regio Noord-Limburg

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

Opvang vluchtelingen Oekraïne:
doe het niet op eigen initiatief
Wilt u vluchtelingen opvangen uit Oekraïne, meld u dan aan via
Vluchtelingenwerk. Maak gebruik van de kennis en ervaring
die Vluchtelingenwerk heeft. Zij gaan met u in gesprek, helpen
u tijdens de plaatsing van en eventuele overplaatsing van
vluchtelingen. Ervaring leert dat u hierdoor beter bent voorbereid
dan wanneer u op eigen initiatief vluchtelingen opneemt.
Persoonlijk contact

Vluchtelingenwerk neemt met iedere aanmelder persoonlijk
contact op om de mogelijkheden en consequenties te bespreken.
Consequenties waar u, in uw eerste goedbedoelde reactie, misschien
niet aan denkt. Het in huis nemen van vluchtelingen is immers niet
niks.
Let op: vanwege drukte bij Vluchtelingenwerk en Takecarebnb kan het
langer duren voordat u een reactie krijgt op uw aanmelding.
De website van Vluchtelingenwerk is https://www.vluchtelingenwerk.
nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen

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

College bezoekt Marina Resort
Leukermeer in Well
Op Marina Resort
Leukermeer worden 148
luxe vakantiewoningen en 34
appartementen gerealiseerd. De
bouw van de eerste 115 duurzame
en gasloze vakantievilla’s en
appartementen, uitgevoerd
door aannemer Vastbouw BV, is
inmiddels in volle gang.
Dinsdag 29 maart bracht het
college van burgemeester en
wethouders een bezoek aan
het resort om de voortgang van
de werkzaamheden met eigen
ogen te bekijken. Ook de nieuwe
bedrijfscontactfunctionaris van de
gemeente, Hans Driessen, was bij
dit bezoek aanwezig.
gereed is voor oplevering.
Aan de hand van een maquette gaf
eigenaar Martin van Wiefferen een
toelichting op de werkzaamheden
en bouwplannen. Daarna nam
hij het college mee op een rondrit
over het resort en de bouwplaats.
Wethouders en burgemeester
konden een kijkje nemen in één
van de woningen die al zo goed als

Denk mee over het subsidiebeleid
Gemeente Bergen gaat dit jaar het
subsidiebeleid evalueren. Samen
met verenigingen, stichtingen,
(ambtelijke) organisaties,
gemeenteraad, bestuurders én
inwoners bekijkt de gemeente
hoe zij het subsidiebeleid het
beste kan vormgeven. Ook u kunt
uw mening delen via een online
vragenlijst.
Een gemeentelijke subsidie is
een financiële bijdrage van de
gemeente aan de activiteiten
van een vereniging, stichting of
organisatie. In het subsidiebeleid
van Gemeente Bergen staat onder
andere aan welke voorwaarden
een organisatie moet voldoen
om subsidie te krijgen en hoeveel
subsidie die organisatie dan
ontvangt.
Deel uw mening

Gemeente Bergen is erg benieuwd

*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

De rondleiding over het park
eindigde bij carréboerderij
Huberdenhof in Well. Deze
historische boerderij gaat
als kleinschalig boutique
hotel, inclusief ontvangst- en
informatieruimte, deel uitmaken
van het resort.

De realisatie van Marina Resort
Leukermeer geeft een behoorlijke
impuls aan toerisme en recreatie
en de besteding bij winkeliers
en horeca, maar ook aan de
werkgelegenheid in de gemeente
Bergen.
Lees het hele verslag van het
bezoek op www.bergen.nl/marinaresort-leukermeer.

hoe u over gemeentelijke subsidies
denkt. Wat voor soort organisaties
moeten volgens u subsidie krijgen?
Aan welke voorwaarden moeten
zij voldoen? En hoe wilt u zelf
over subsidies geïnformeerd
worden? Deel uw gedachten
en ideeën hierover via deze
online vragenlijst: www.bit.ly/
subsidiebeleid-bergen.
Het invullen van de vragenlijst
duurt ongeveer 10 minuten.
Reageren kan tot en met 25 april
2022.
Bewonersavond

Aan het eind van de vragenlijst
kunt u aangeven of u interesse
hebt om een bewonersavond
bij te wonen. Tijdens deze
bijeenkomst wordt dieper
ingegaan op enkele belangrijke
punten uit het subsidiebeleid en
de vragenlijst. Naar verwachting
vindt de bewonersavond plaats

in mei 2022. Wilt u graag aan
deze bijeenkomst deelnemen?
Vul dan uw contactgegevens in
de vragenlijst in en u ontvangt
begin mei een uitnodiging voor de
bewonersavond.
Hoe verder?

Op basis van alle informatie die de
gemeente ophaalt bij verenigingen,
stichtingen, organisaties,
gemeenteraad, bestuurders en
inwoners, worden na de zomer
drie mogelijkheden voor het
subsidiebeleid uitgewerkt. De
gemeenteraad besluit uiteindelijk
welk subsidiebeleid zij het beste
bij de gemeente vindt passen.
Meer informatie

Heeft u vragen over de enquête?
Neem dan contact op met het
Klant Contact Centrum van de
gemeente via (0485) 34 83 83 of
info@bergen.nl.

X-triathlon voor mensen
met een beperking
Iedereen Kan Sporten NoordLimburg en MEE De Meent
Groep houden op zondag 22
mei voor de derde keer de
X-triathlon in Venray. Deze
triathlon (zwemmen, fietsen en
(hard)lopen) is zo aangepast dat
iedereen vanaf 8 jaar, met welke
beperking dan ook, kan meedoen.

Wieën. Deelname kost 15 euro. Voor
dit bedrag krijgen deelnemers een
startbewijs, een X-triathlon T-shirt
en een medaille. Voor buddy’s is
deelname gratis.
Kijk voor meer informatie en
het aanmeldformulier op: www.
iedereenkansporten.nl/noordlimburg/x-triathlon/.

De X-triathlon start in het Laco
Sportcentrum Venray. De finish is
op de atletiekbaan op Sportpark De

Buddy’s en vrijwilligers gezocht

Als buddy ondersteunt u
deelnemers tijdens de triathlon. Als

vrijwilliger helpt u mee om alles op
rolletjes te laten lopen. Bijvoorbeeld
bij het opbouwen en afbreken van
het parcours, maar ook tijdens de
triathlon zelf.
Wilt u als buddy of vrijwilliger
meedoen met dit sportieve
en gezellige evenement en de
deelnemers een onvergetelijke
dag laten beleven? Meld u dan aan
op: www.iedereenkansporten.nl/
noord-limburg/x-triathlon/.
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Informatiemarkt over positieve
gezondheid in Wellerlooi
Zaterdag 23 april houden Negen
en KBO Well en Wellerlooi een
informatiemarkt over positieve
gezondheid voor alle 50-plussers
uit de gemeente Bergen. De
informatiemarkt vindt plaats bij
’t Luukske, Catharinastraat 49 in
Wellerlooi van 10.30 tot 15.30 uur.
Gezondheid draait niet alleen
om voldoende beweging. Het is
bijvoorbeeld ook belangrijk om
gevarieerd en gezond te eten. Wat
gezondheid voor u betekent en
op welke manier u fit en gezond
blijft, bepaalt u zelf. Zorgverleners,

beweegaanbieders, wijkcentra en
de gemeente helpen en informeren
u graag om de juiste keuzes te
maken.
Daarom wordt op zaterdag 23 april
een informatiemarkt gehouden.
Deze dag staat in het teken van
zes onderdelen die te maken
hebben met positieve gezondheid:
lichaamsfuncties, mentaal
welbevinden, zingeving, kwaliteit
van leven, meedoen en dagelijks
functioneren.
Deelnemen als partner

Bent of kent u een organisatie in

of rondom Well/Wellerlooi, die
wil meewerken aan bijvoorbeeld
een workshop, demonstraties
of informatiestand? Neem dan
contact op met beweegcoach
Dien van Dinther via dien@
bergenbeweegtnatuurlijk.nl.
Geef in uw mail aan op welke
manier u een bijdrage aan de
informatiemarkt wilt leveren.
Kijk voor meer informatie op
de website van https://www.
bergenbeweegtnatuurlijk.nl/
nieuws/informarkt-veilig-fit-envitaal/

Vrijwilligers schonen Maasoevers op
Na twee coronajaren kan dit jaar
in onze gemeente gelukkig weer
de Schone Maas Actie uitgevoerd
worden. In de maanden maart en
april schonen 12 verenigingen de
Maasoevers op. Inmiddels hebben
de eerste groepen al een deel
hiervan opgeruimd.

Opruimen

Het is belangrijk dat afval dat nu
in het water drijft of op de oevers

Heb jij de nieuwe kleurplaat van de
schaapskooi al ingekleurd? Vergeet
dan niet om deze in te leveren bij
het Klant Contact Centrum in het
gemeentehuis.
Er ligt een leuke verrassing voor je
klaar en voor de mooiste kleurplaten
is er een prijs.
Downloaden

Je kunt de kleurplaat downloaden via www.bergen.nl/kleurwedstrijd
of ophalen in het gemeentehuis. Inleveren kan tot en met woensdag 13
april. Alle kleurplaten hangen we op in de kamer van de burgemeester.

Wandelen met uw
hond in de natuur
Wandelen door de bossen, over
de heide en langs de vennen in de
Maasduinen. Je hond mag mee,
maar wel aan de lijn. Uitzondering
zijn de losloopgebieden in Nieuw
Bergen en Afferden. Zoals de naam
al aangeeft, in die gebieden hoeft je
hond niet aan de lijn.
Onrust

Honden kunnen veel onrust veroorzaken, ze hebben immers van nature
een jachtinstinct. Bijna alle dieren slaan op de vlucht als ze zich bedreigd
voelen door een hond. Dan kan nare gevolgen hebben; reeën, herten,
konijnen en hazen rennen de weg op of raken verstrikt in prikkeldraad.
Vogels die vluchten laten eieren of jonge kuikens achter, die dan weer
een gemakkelijke prooi zijn voor roofdieren. Dat geldt zeker in het
broedseizoen, 15 maart tot en met 15 juli.

Van land naar zee

De Maas zit vol met allerlei
rommel, plastic in alle soorten en
maten afkomstig van recreanten,
onachtzame burgers, schepen of
industrie. Het is allemaal op weg
naar de Noordzee om daar voor
eeuwig plastic soep te worden.
Vanuit diverse organisaties wordt in
het samenwerkingsverband Schone
Maas Limburg samengewerkt om
dit te voorkomen.

Kleurwedstrijd schaapskooi

Volleybalvereniging Montagnards uit Bergen
van de Maas terecht komt, wordt
opgeruimd. Elk stuk plastic dat
nu nog te zien en op te pakken is,
vervalt door verwering uiteen in
kleine niet opruimbare plastics en
uiteindelijk in microplastics of nog
kleiner. Plastic vergaat nooit uit

zichzelf! Sinds enkele jaren wordt
op grote schaal samengewerkt
om de oevers van de rivieren in
Nederland maar ook in België en
Duitsland schoon te krijgen.
Meer informatie leest u op de
website www.schonerivieren.org

Voor kinderen van de basisschool

Ben jij al lid van de BeestenBende?
Zit jij op de basisschool en ben
je 6 jaar of ouder? Dan mag jij
meedoen met de BeestenBende!
Dat is een speciale club voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar. Als
lid van de BeestenBende help je
mee aan een betere wereld voor
de dieren in je buurt, voor alles en
iedereen die daar leeft. Het begint
met het aanpakken van zwerfafval.
Want dat is gevaarlijk voor de
dieren, slecht voor de natuur en
natuurlijk zit niemand op rommel
te wachten. Daarnaast beleef je als
lid van de BeestenBende allerlei
spannende (dieren)avonturen en
kun je deelnemen aan speciale
evenementen én aan de jaarlijkse
nationale Grote BeestenBende
Maand bij Burgers Zoo.

cap. Ongeveer een keer per maand
trekken ze eropuit om afval in te
zamelen. Inmiddels zijn in onze
gemeente al tientallen kinderen
lid van de BeestenBende, in heel
Nederland zijn het er al meer dan
15.000!

Het BeestenBende project

Lid worden

Kinderen die lid worden van de
BeestenBende krijgen een speciale
outfit; een hesje, knijper en stoere

Wil jij ook lid van de BeestenBende
worden? Dan kun je je aanmelden
bij www.mijnbeestenbende.nl. Als

Wandelaars en ﬁetsers

Houd ook rekening met andere wandelaars en fietsers. Veel mensen
vinden loslopende honden niet erg. Maar niet iedereen vind het fijn als
een hond enthousiast tegen je opspringt of luid blaffend achter je fiets
aanrent.
Bekeuring

Maak je een wandeling met je hond, is deze niet aangelijnd? Dan spreekt
de BOA je zeker aan, hij kan zelfs een bekeuring uitschrijven. Samen
genieten van de natuur? Houd je hond aan de lijn.

Matrassen inleveren kan bij
Milieupark Heukelom

je je uiterlijk aanstaande maandag
11 april aanmeldt kun je nog
meedoen aan de zogenaamde kickoff van de BeestenBende, volgende
week woensdag in winkelcentrum
Mosaïque in Nieuw Bergen.

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 1,5
miljoen matrassen weggegooid, die meestal
verbrand werden. Maar een matras bevat
waardevolle grondstoffen die hergebruikt
kunnen worden. Op het Milieupark
Heukelom in Bergen staat een container
waar droge matrassen verzameld worden,
die voor ruim 90% gerecycled worden.

VerduurSAMEN2030

Aanbieden van droge matrassen

Duurzaamheid is een belangrijk
onderwerp in de gemeente
Bergen. Zo hebben we de ambitie
om energieonafhankelijk te zijn
in 2030. Door middel van het
programma VerduurSAMEN2030
wil de gemeente samen met
inwoners, ondernemers en
verenigingen dit doel bereiken.
Duurzaamheid is een breed begrip.
Ook het schoonhouden van onze
leefomgeving valt daaronder en
is erg belangrijk voor zowel onze
eigen gezondheid als die van de
natuur. Via BeestenBende willen we
kinderen op een leuke en leerzame
manier kennis laten maken met
duurzaamheid.

Wilt u een matras naar het milieupark brengen? Dat kan alleen als u een
droog matras inlevert. Zet uw oude matras dus niet buiten in de regen of
in een vochtig schuurtje voordat u deze gaat afvoeren. Op het milieupark
kunt u uw matras in een speciale gesloten container voor matrassen
leggen. De matrassen kunnen daardoor niet vochtig worden. Voor het
inleveren betaalt u het normale poorttarief van € 15,- per aanbieding
van maximaal 2 m3. Natte matrassen kunt u niet meer inleveren op het
milieupark.
Matrassen, batterijen en accu’s zijn de grootste veroorzakers van brand in
een afvalberg. Als een matras vochtig is, kan er broei en daardoor brand
ontstaan. Vandaar dat matrassen niet meer bij het grofvuil mogen worden
aangeboden.
Meer informatie

over (het inzamelen van) afval leest u op onze website:
https://www.bergen.nl/afval.

