Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Bergen L, Gelderstraat 12, wijzigen uitrit
• Siebengewald, Kendelweg 3, oprichten schuilgelegenheid
• Well L, De Kamp 7, vergroten horecagebouw en oprichten
toiletgebouw
• Well L, De Kamp 7 (nabij), oprichten overloop parkeerplaats
• Wellerlooi, Gielenkamp 31 (voorlopig), oprichten twee-onder-eenkap
• Wellerlooi, Gielenkamp 33 (voorlopig), oprichten twee-onder-eenkap
Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Dorpsstraat 1, sloop en asbest verwijderen van
restaurant en toiletgebouw
• Well L, Vossenheuvel 2, verwijderen asbesthoudende dakplaten
schuren
Verlengingsbesluiten, aanvragen

• Wellerlooi, Gielenkamp 21 (voorlopig) het oprichten van een
woning wordt verlengd
Algemene wet bestuursrecht

• Verordeningen en regelingen die ingevolge de Awb bekend
gemaakt moeten worden
• Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Bergen (L)

Wet ruimtelijke ordening
Vooraankondiging bestemmingsplannen

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij een
bestemmingsplan voorbereiden voor:
• Vlammertsehof te Bergen L. Het betreft het bouwen van 4
woningen.
• Grensweg 2a & Koekoek 14 te Siebengewald. Voor de Grensweg
2a gaat het om het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch’ naar
‘Wonen’ en het bouwen van een extra woning. De Koekoek 14
betreft het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’.
• Rimpelt 27a-31 te Afferden L. Het betreft het omzetten van de
bestemming ‘Horeca’ naar ‘Wonen’, waarbij ook de bestaande
(bedrijfs)woningen binnen ‘Horeca’ goed worden vastgelegd.
Deze vooraankondiging heeft een puur informerend karakter. Het is
dan ook niet mogelijk om een reactie c.q. zienswijzen in te dienen. Er
liggen geen stukken ter visie, het is niet mogelijk voor onafhankelijke
instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Wanneer het
ontwerpbestemmingsplan gereed is, wordt dit ter inzage gelegd voor
het indienen van zienswijzen. Hierover volgt een publicatie op deze
informatiepagina, op www.bergen.nl en in de Staatscourant.

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

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

Eenmalige energietoeslag voor
huishoudens met een laag inkomen
Huishoudens met een laag
inkomen kunnen aanspraak
maken op een eenmalige
energietoeslag. Dit is een bedrag
van € 800,- per huishouden, als
tegemoetkoming in de stijgende
energiekosten.
Bijstand

Heeft u een bijstandsuitkering?
Dan hoeft u niets te doen. U krijgt
het bedrag van € 800,- vanzelf op
uw rekening gestort.
Aanvragen

Heeft u een laag inkomen, maar
geen uitkering van de gemeente?
Misschien komt u dan toch in
aanmerking voor de eenmalige
energietoeslag. Kijk op www.
bergen.nl/energietoeslag of u
voldoet aan de voorwaarden.
Zo ja, dan kunt u op die pagina
meteen het aanvraagformulier
downloaden. Ook vindt u hier meer
informatie over de bewijsstukken
die u aan uw aanvraag moet
toevoegen.
Andere regelingen

Naast de landelijke energietoeslag

heeft Gemeente Bergen andere
regelingen voor huishoudens met
een laag inkomen. Kijk voor meer
informatie op www.bergen.nl/
inkomensondersteuning of neem
contact op met het Klant Contact
Centrum via (0485) 34 83 83 of 14
0485.
VoorzieningenWijzer

Heeft u recht op de eenmalige
energietoeslag? Of komt u in
aanmerking voor een andere
gemeentelijke regeling?
Kunt u besparen op uw
energierekening door over te
stappen? De adviseurs van de

VoorzieningenWijzer helpen
u graag verder. Kijk voor meer
informatie op www.bergen.nl/
voorzieningenwijzer.
Speciﬁeke Uitkering: Middelen
aanpak energiearmoede

Het Rijk heeft de Specifieke
Uitkering: Middelen aanpak
energiearmoede ter beschikking
gesteld voor gemeentes. Het
college van de gemeente Bergen
heeft recent een plan van aanpak
vastgesteld voor deze gelden. De
komende periode hebben we veel
aandacht voor de bestrijding van
energiearmoede.

Woord van dank aan alle vrijwilligers

Noodopvang in Den Asseldonk gesloten
De noodopvang voor vluchtelingen
uit Oekraïne in Den Asseldonk
is gesloten. Verenigingen en
organisaties kunnen sinds vorige
week weer gebruik maken van de
sporthal en de evenementenzaal.
Het besluit om te sluiten heeft
Veiligheidsregio Limburg-Noord
in afstemming met Gemeente
Bergen genomen. Volgens
de veiligheidsregio is één
noodopvanglocatie in de regio
(Sporthal De Berkel in Horst) op dit
moment voldoende.
Een terugblik

In totaal hebben 153

vluchtelingen, waarvan 49
kinderen, gebruik gemaakt van de
noodopvang in Den Asseldonk.
Daarnaast zijn 10 huisdieren
opgevangen.
De vluchtelingen verbleven hier
maximaal drie dagen. Daarna
kregen ze elders in het land een
verblijfplaats aangewezen voor de
langere termijn.
Waardering

Burgemeester Manon Pelzer
bedankt alle vrijwilligers hartelijk
voor hun betrokkenheid en inzet.
‘Ik denk aan de vrijwilligers van
het Rode Kruis, die onder andere

verantwoordelijk waren voor de
registratie en eerste medische
check van de vluchtelingen.
Maar ook zeker aan alle inwoners
van onze gemeente die waar
mogelijk en nodig hun steentje
hebben bijgedragen aan de
noodopvang. Aan de tolken die
de taalkloof tussen het Oekraïens
en het Nederlands hebben
overbrugd. En aan alle mensen
die hulpgoederen hebben
ingezameld om de noodopvang
zo goed mogelijk aan te kleden.
Dankzij al deze mensen hebben
we de vluchtelingen écht kunnen
helpen. Mijn dank is dan ook
groot.’

Vochtige doekjes horen in de prullenbak
Vochtige doekjes veroorzaken
problemen in het afvalwatersysteem. De doekjes zorgen
voor verstoppingen in het
riool. Ze klonteren samen in de
rioolpompen waardoor storingen
ontstaan.

Schoonmaakdoekjes, frituurvet,
verfresten of medicijnen horen niet
in het riool. Geef het door, deel de

boodschap: géén doekie in de wc
voor een goed werkend riool en
schoon (drink)water.

Dit kan in huis voor wateroverlast
en stank zorgen. Het schoonmaken
en repareren kost jaarlijks veel
geld.
Niet in het riool

Alles wat u door de wc of
gootsteen spoelt, kom in het
riool terecht. Zolang het om
afvalwater van afwas, douche of
een toiletbezoek gaat, is dat prima.

www.waterklaar.nl
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Wees alert op vuur in de
natuur, Fase 2 - Extra Alert
Het is al langere tijd droog in
de natuur. De kans is dan ook
aanwezig dat een natuurbrand
ontstaat. Een natuurbrand kan
zich in droge periodes snel en
onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker
bij harde wind. Daarom geldt op dit
moment Fase 2 – Extra Alert.

op heide of veengronden, in
duingebieden en binnen een
afstand van dertig meter daarvan.
Ook is er een stookverbod.
Ziet u iets verdachts? Meld dit dan
meteen via 112.
Meer informatie

Terreineigenaren, natuurbeheerders
en hulpdiensten zijn in deze periode
extra alert, maar vragen ook uw
medewerking om de gevolgen van
natuurbrand te voorkomen of te
beperken.
Hoe kunt u helpen?

Van 1 maart tot en met 1 november

geldt een rookverbod in bossen,

Op de website van de Brandweer
Limburg-Noord,
https://www.brandweer.nl/nieuws/
droog-in-de-natuur/, leest u meer
over het voorkomen van brand en
wat u kunt doen als u een brand
ontdekt. Hoe droog het is in de
natuur, ziet u op de website van
Natuurbrandrisico,
https://www.natuurbrandrisico.nl/.

of aangepast maaien van de
bermen. Maar ook de meer dan
250 nestkastjes voor koolmezen
die in de hele gemeente hangen
dragen bij aan de bestrijding.
Koolmezen eten immers graag
eikenprocessierupsen.

Dat doet de gemeente met
Nematoden (aaltjes). Deze bestrijding
is weinig belastend voor andere
insecten en vlinders. Het bestrijden
gebeurt ’s nachts omdat Nematoden
niet tegen het zonlicht kunnen.
Nesten van eikenprocessierups in de
bebouwde kom worden weggezogen.

Waarom alleen in
de bebouwde kom?

Nesten binnen de bebouwde kom
kunt u melden via https://reppido.
nl/citizen/#/bergen, het systeem
voor meldingen in de openbare
ruimte (Reppido). Medewerkers
van de gemeente controleren de
meldingen. Daar waar nodig worden
de nesten weggezogen door een
professioneel bedrijf.

In het buitengebied zet de
gemeente in op natuurlijke
beheersing, zoals het verhogen van
de biodiversiteit. Het doel is om de
ecologische balans te herstellen,
zodat er voldoende natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups
zijn. Denk bij het vergroten van
de biodiversiteit aan bloem- en
kruidenrijke bermen, akkerranden
en wadi’s, het minder en/

Alle eikenbomen, alle gebieden
(preventief ) bestrijden lukt in onze
uitgestrekte en bosrijke gemeente
niet. Ook het bestrijden en/of
verwijderen van alle nesten is,
mede vanwege de kosten, niet te
realiseren. Daarom zet Gemeente
Bergen in op (preventief ) bestrijden
in de bebouwde kom en natuurlijke
beheersing in het buitengebied.
Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of bent
u benieuwd wat u zelf kunt doen
om de biodiversiteit te vergroten?
Kijk dan op www.bergen.nl/
eikenprocessierups.

Maakt u als vrijwilliger het verschil?
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

Ook inwoners, bedrijven en organisaties uit de gemeente Bergen kunnen
een aanvraag indienen voor een grensoverschrijdend project. Intensieve
samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners is daarbij een
voorwaarde.
Het project moet bijdragen aan:

• de versterking van technische ontwikkelingen en innovatie, of;
• een groen en duurzaam programmagebied, of;
• een verbonden grensgebied, of;
• een Europa dat dichter bij zijn burgers staat.
De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van
de partners en middelen van de Europese Unie. Daarnaast bestaat
de financiering vaak uit nationale en regionale subsidiemiddelen
(bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

Meer informatie en de bijbehorende documenten kunt u vinden op
www.deutschland-nederland.eu.

Brandharen van de
eikenprocessierups kunnen voor
irritaties zorgen. In de bebouwde
kom bestrijdt Gemeente Bergen de
eikenprocessierups preventief. Dat
wil zeggen: voordat de eitjes van de
rups uitkomen.

Hoe kan ik nesten melden?

Vanuit het Interreg-samenwerkingsprogramma DeutschlandNederland is meer dan 450 miljoen euro beschikbaar voor
grensoverschrijdende projecten.

Meer informatie

Eikenprocessierups,
hoe gaan we er mee om?

Natuurlijke beheersing
in buitengebied

450 miljoen euro voor grensoverschrijdende
projecten

Aanleg glasvezel binnen bebouwde kom
afgerond
Deze maand is de aanleg van glasvezel binnen de bebouwde kommen
van onze gemeente afgerond. Aanbieder E-fiber begon ruim 1,5 jaar
geleden met de aanleg. Nu zijn de graafwerkzaamheden klaar en ligt de
paarse glasvezelkabel overal in de bebouwde kom netjes in de grond.
De aanleg van dit glasvezelnetwerk was één van de grootste
infrastructurele werken in de gemeente Bergen sinds decennia.
De initiatieven om glasvezel aan te leggen komen van externe
marktpartijen. De gemeente is geen opdrachtgever.

Zorg tijdig voor een geldig
paspoort/identiteitskaart
Is uw paspoort of identiteitskaart nog
geldig? Controleer het op tijd. Het
is namelijk belangrijk dat u geldige
documenten bij u hebt. Gaat u naar
het buitenland? Dan hebt u een
geldig paspoort of identiteitskaart
nodig, afhankelijk van het land dat u
bezoekt.
In sommige landen moet uw document
nog een aantal maanden geldig zijn
of is aanvullend een visum verplicht. Kijk dit zelf na, ruim voordat u
vertrekt. Een rijbewijs is in het buitenland geen geldige identificatie.
Paspoort of identiteitskaart aanvragen?

Maak een afspraak via https://afspraken.bergen.nl/. U kunt hiervoor
ook telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum,
(0485) 34 83 83 of 14 0485. U voorkomt extra kosten als u tijdig een nieuw
document aanvraagt.

• Karin Holtermans: (06) 83 07 75 12
• Eefke Lommen, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg:
(06) 52 66 93 59 of
e.lommen@bergen.nl
Vrijwilligerszorg Bergen

Vrijwilligerszorg Bergen zoekt

vrijwilligers die mensen met een
chronische ziekte, dementie of een
beperking kunnen ondersteunen.
U gaat voor langere bijvoorbeeld
één keer per week bij deze persoon
langs. U kunt met uw aanwezigheid
ook een eventuele mantelzorger
ontlasten.

Op https://www.bergen.nl/reisdocumenten leest u wat u mee
moet nemen bij uw aanvraag zoals: alle huidige reisdocumenten,
toestemming voor de kinderen en een goedgelijkende kleurenpasfoto
die voldoet aan de pasfoto-eisen en die niet ouder is dan een half jaar.
Uw reisdocument is na een week klaar.
Vragen?

Neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum,
telefoonnummer (0485) 34 83 83 of 14 0485.

