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Wijkagent Anne van Wanroij

“Ik vind het leuk om met zoveel mogelijk 
burgers in contact te komen.”

De eerste stappen in haar nieuwe 
functie van wijkagent van de 
gemeente Bergen heeft Anne al 
gezet. Ze probeert zoveel mogelijk 
buiten te zijn omdat daar het 
politiewerk is en daar kan ze kijken 
waar iemand hulp nodig heeft.

Waarom koos je voor werken bij 
de politie en wanneer wist je dat je 
politieagent wilde worden?
Vanaf de middelbare school ben 
ik eerst naar de HAN in Nijmegen 
gegaan om daar Sport, gezondheid 
en management te studeren. Ik 
wist toen al dat ik met mensen 
wilde werken, maar was nog te 
jong voor de politie. Tijdens deze 
studie kwam ik er achter, dat dit 
niet was wat ik wilde. Als kind 
wilde ik al bij de politie en heb 
toen besloten om te solliciteren en 
ik werd aangenomen. 

Sinds wanneer werk je bij de poli-
tie, bij welk korps ben je begonnen 
en wat waren je werkzaamheden?
Ik ben in 2009 begonnen met 
de politieopleiding. Ik werd 
toen in team Gennep geplaatst. 
In 2013 ben ik in team Venray 
gaan werken. Kort hierna werd 
de Nationale Politie een feit 
en werden de teams Venray 
en Gennep samengevoegd. Ik 
bleef toen de standplaats Venray 
houden, maar werkte soms ook 
weer in team Gennep. Vanaf begin 
2020 ben ik weer teruggegaan naar 
team Gennep.

Ik was binnen de politie werkzaam 
als allround politiemedewerker. 
Dit betekent meldingen rijden, 
zowel de 112 als de meldingen met 
minder spoed. 

Ik had naast dit reguliere 
politiewerk nog een aantal 
neventaken namelijk vuurwerk 
coördinator, taakaccenthouder 
milieu (coördinator en vraagbaak 
team milieu) en lid van het team 
collegiale opvang. Dit team 
zorgt voor de eerste opvang van 
collega’s, die bij een heftig incident 
betrokken zijn geweest. 

“Dat je mensen moet 
gaan vertellen dat hun 

dierbaren niet meer 
naar huis komen”

Wat zijn voor jou de mooie kanten 
van het politiewerk en wat vind je 
lastig?
Het mooiste blijft boeven vangen. 
Het vervelendste vind ik een 
slechtnieuwsgesprek, hiermee 
bedoel ik dat je mensen moet gaan 
vertellen dat hun dierbaren niet 
meer naar huis komen vanwege 
overlijden/ongeluk etc.

Waarom wilde je wijkagent worden 
in de gemeente Bergen?
Ik wilde graag de nieuwe wijkagent 
worden van de gemeente Bergen 
omdat dit een gemeente is die van 
alles wat heeft. Hiermee bedoel ik 
af en toe een groter evenement, 
een buitengebied met veel 
toeristen, maar ook een centrum. 
Dit betekent dat er sprake is van 
veel verschillende problematieken. 

Hoe ziet je werkdag er globaal uit?
Dit is afhankelijk van of ik 
surveillancedienst of wijkdienst 
heb. Tijdens de surveillancedienst 
ben ik afhankelijk van de 
meldingen, maar probeer ik ook 
zoveel mogelijk in de gemeente 
Bergen te zijn. Tijdens de 
wijkdienst (en ook als dit gaat 
tijdens de surveillancedienst) 
probeer ik altijd zoveel mogelijk 
buiten te zijn omdat het 
politiewerk zich daar bevindt. 

Ik vind het leuk om met zoveel 
mogelijk burgers in contact te 
komen. En dan niet alleen om 
een bekeuring te schrijven, maar 
bijvoorbeeld ook om te kijken waar 
iemand hulp nodig heeft.

Waarover kunnen onze inwoners 
en bedrijven contact met je op-
nemen? Hoe kunnen ze jou het 
beste bereiken? 
Met alle politie gerelateerde 
onderwerpen kunnen zij contact 

met mij opnemen. Ook bij twijfel. 

Zodra de corona regels het 
weer toelaten, zal ik samen met 
collega wijkagent Frans Coumans 
het spreekuur op maandag van 
15.00 tot 19.00 uur weer in het 
gemeentehuis houden i.p.v. het 
telefonische spreekuur.
Ook via e-mail ben ik 
bereikbaar: anne.van.wanroij@
politie.nl. Op www.politie.
nl vind je meer informatie 
over de contactgegevens van 
wijkagenten.

Met welke organisaties werk je 
als wijkagent samen?
Dit is per situatie verschillend. 
De gemeente is een van de 
organisaties waarmee wij veel 
samenwerken, evenals zorg 
partners. Maar ook scholen of 
winkeliersverenigingen kunnen 
partners zijn. 

“Ik voetbal en tennis. 
Verder kan ik genieten 

van een hapje en 
drankje met vrienden.”

Heb je onderwerpen die je voor 
de gemeente Bergen hoog op je 
agenda hebt staan?
Ik ben dit nog allemaal aan het 
afstemmen met wijkagent Frans 
Coumans, maar heb hier al wel 
wat ideeën over. 

Welke invloed heeft de corona-
crisis op je werk?
De handhaving van de tijdelijke 
avondklok evenals de 1,5 meter 
is ook een taak van de politie, 
dus ook daar houd ik mij mee 
bezig tijdens mijn werk. Verder 
merk ik dat er veel overleggen 
niet doorgaan of via teams/zoom. 
Daardoor is het soms lastiger om 
kennis te maken met mensen/
partners in de wijk.

Wat zijn je hobby’s?
Ik voetbal en tennis. Verder kan 
ik genieten van een hapje en 
drankje met vrienden. 

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning 
Ingediend, reguliere procedure
•  Bergen L, Mosaïque 9-11, wijzigen brandcompartimentering 

winkelruimte 

• Bergen L, Valkstraat ong. oprichten woning 

• Siebengewald, Boterdijk 33, kappen van 1 boom 

• Siebengewald, Gochsedijk 51, herbouw schuur

• Siebengewald, Vrij 11, verbouw woning 

• Well L, Kasteelsehof 3+4, oprichten vlonder 

• Wellerlooi, Catharinastraat 33, wijzigen kozijn, draagbalk en oprit 

• Wellerlooi, Droogstal 9, kappen van 1 boom 

Ingediend, sloopmelding
•  Bergen L, Mosaïque 9a, verwijderen asbesthoudende materialen, 

slopen cv-ruimte en constructieve wanden

•  Wellerlooi, Westerweg 4, verwijderen asbesthoudend dakbeschot 

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Lakei 7, oprichten van 14 vakantiewoningen

• Bergen L, Aijen 7, verbouw woning  

• Bergen L, Boermansstraat 1b, kappen 2 bomen 

• Bergen L, Eekhoornstraat 11, kappen van 1 boom 

• Bergen L, Mosaïque 9a, verbouw/uitbreiden winkelruimte

• Well L, Bosserheide 29a, bouw bedrijfshal

Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Well L, Grotestraat 58, kappen van 2 bomen 

Wet ruimtelijke ordening
•  Ontwerpbestemmingsplan Kevelaarsedijk 5, Well waarbij de 

bestemmingen overeengebracht wordt met de feitelijke situatie (ter 

inzage van 29-04 t/m 9-06-2021)

•  Bestemmingsplan Sterrenbos 1 Well vastgesteld (ter inzage van 06-05 

t/m 16-06-2021)

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.

 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.

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

Welkom bij Gemeente Bergen
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Eikenprocessierups 
Hoe gaan we er mee om?
Gemeente Bergen is in de bebouwde kommen bezig met het 
preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Dit betekent dat er 
op eikenbomen aaltjes worden aangebracht die parasiteren op rupsen. 
Deze behandeling is weinig belastend voor andere insecten en vlinders. 
Voor het beste e� ect worden de werkzaamheden 's nachts uitgevoerd, 
dit kan (geluids)overlast geven.

Bestrijden
Alle bomen, alle gebieden (preventief) bestrijden lukt in onze uitgestrekte 
en bosrijke gemeente niet. Ook het bestrijden en/of verwijderen van het 
toenemend aantal nesten is, mede gelet op de toenemende kosten, niet 
realiseerbaar.  Daarom zet Gemeente Bergen in op (preventief) bestrijden 
in de bebouwde kom en natuurlijke beheersing in het buitengebied. 

Natuurlijke beheersing
Het doel van natuurlijke beheersing is de ecologische balans 
weer te herstellen, zodat er voldoende natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups zijn. Denk hierbij aan het vergroten van de 
biodiversiteit door middel van bloem- en kruidenrijke bermen en 
akkerranden, het minder en/of aangepast maaien van de bermen. Maar 
ook aan de vele nestkastjes voor koolmezen die in de hele gemeente zijn 
opgehangen. Koolmezen eten immers graag eikenprocessierupsen.

Meer informatie
Lees meer over de eikenprocessierups op:
• www.bergen.nl
• www.rupsen.info
• www.processierups.nu

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. Je 

bent welkom op afspraak 

en er zijn verschillende 

inloopmomenten.

VerduurSAMEN2030

verduursamen2030@bergen.nl

bergen.nl/verduursamen2030 

  VerduurSAMEN2030

  verduursamen2030

Energielandgoed Wells Meer

wellsmeer@bergen.nl

energielandgoedwellsmeer.nl

  Energielandgoed Wells Meer

Onderdeel van

Ontvang een extra 
impuls voor jouw 
energiebesparende 
maatregelen
Afgelopen weken hebben wij de eerste aan-

vragen voor onze nieuwe categorie binnen 

de VerduurSAMEN2030-impuls ontvangen. 

Vanuit deze subsidieregeling kun je sinds 1 

april subsidie aanvragen voor de aanschaf 

van eenvoudige energiebesparende maat-

regelen. Er zijn veel maatregelen die je al 

binnen één dag kunt realiseren en waarmee 

je toch veel energie bespaart. Denk hierbij 

aan tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie of 

isolatiemateriaal. 

Meer informatie en de voorwaarden vind je 

op: www.verduursamen2030.nl/impuls

Een bijzondere Nationale 
Herdenking op 4 mei
Door de coronamaatregelen was 
het niet mogelijk dinsdag 4 mei 
tijdens de Nationale Herdenking 
gezamenlijk aanwezig te zijn 
bij het verzetsmonument op de 
Hamert in Wellerlooi. 

Op een eerder moment legden 
daar burgemeester Pelzer 
namens Gemeente Bergen en 
wethouder Splinter namens de 
gemeenten Weeze en Goch een 
krans.
Jesse Sijberts en Freddie Textor 
legden een krans namens de 
veteranen van de gemeente 
Bergen.

Het gedicht ‘Vrijheid’ van Marion 
Bloem vertelden Ravi Sanders en 
Nienke Loock bij hun basisschool, 
’t Kendelke in Siebengewald. Bij 
de grensovergang speelde van 
Fanfare/drumband “Eendracht” 
trompettist Patrick Janssen de ‘Last 
Post’. Het ‘Wilhelmus’ klonk vanaf 
de loswal in Aijen, uitgevoerd door 
het Jeugdorkest Bergen. 

U kunt de � lm van deze 
herdenking met de speech van de 

burgmeester bekijken via 
www.bergen.nl/4mei.

Isolatie adviesrapporten uitgedeeld 
aan 823 woningeigenaren
In maart zijn er 823 warmtescans uitgevoerd bij koopwoningen gelegen 

binnen de dijkring Bergen-Aijen en Siebengewald. Afgelopen weken ontvingen 

de woningeigenaren een persoonlijk adviesrapport hiervan. In dit rapport 

staat beschreven waar de woning warmte lekt en welke isolatiemaatregelen 

een mogelijke oplossing bieden. Naar aanleiding van deze rapporten zijn er 

inmiddels verschillende energiegesprekken gevoerd met onze energieadviseur 

en woningscans ingepland.

Ben jij een echte klimaatexpert?
Zit jij op de basisschool en wil jij kans maken op een van de leuke prijzen op 

de foto hiernaast? Doe dan mee aan onze klimaatbingo en laat zien hoeveel 

jij weet over duurzaamheid. De bingo bestaat uit foto-opdrachten rondom het 

thema duurzaamheid. Deze opdrachten mogen op een creatieve manier worden 

uitgevoerd. Je mag dit alleen doen 

maar ook met anderen, bijvoorbeeld 

met je vrienden of jouw ouders. Bij 

deelname aan de bingo ontvang je 

een leuke verassing. Meer informatie 

en de bingokaart zelf kun je vinden op 

onze website.

Wist jij dat VerduurSAMEN2030 nu ook 
een eigen Instagrampagina heeft?

Ravi Sanders en Nienke Loock met het gedicht ‘Vrijheid’
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