Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afferden L, Elskampweg 1, herbouw bijgebouw
Afferden L, Heukelom 1, realisatie bed & breakfast
Afferden L, Langstraat 62, kappen van 3 bomen
Bergen L, De Flammert 1205, verplaatsen prijzenzuil
Bergen L, Eikstraat 2, kappen van 1 boom
Bergen L, Mosaïque 7, verbouw t.b.v. 6 appartementen
Bergen L, Paulus Potterstraat 13, oprichten overkapping
Bergen L, Siebengewaldseweg 21, kappen van 1 boom
Siebengewald, Kanunnik Geurtsstraat 23, oprichten berging
Siebengewald, Vrij 22, kappen van 2 bomen
Well L, Halve Maan 5a, oprichten carport

Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Elskampweg 1, slopen bijgebouw
• Afferden L, Melingstraat 7, verwijderen asbesthoudende materialen
• Siebengewald, Boterdijk 54, slopen bijkeuken, berging en verwijderen
asbesthoudende golfplaten
• Well L, Halve Maan 3, verwijderen asbesthoudende materialen
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afferden L, Heukelom 3, kappen van 1 boom
Afferden, Rimpelt 26, kappen van 1 boom
Bergen L, Aijenseweg 9a, verbouwen woning
Bergen L, Bargapark 14, kappen van 6 bomen
Bergen L, Siebengewaldseweg 21, kappen van 1 boom
Siebengewald, Boterdijk 33, kappen van 1 boom
Siebengewald, Ericaweg 16, bouw woning
Siebengewald, Gochsedijk 85, exploiteren winkel
Siebengewald, Processieweg 21, oprichten van een woning
Well L, Bosserheide 35, oprichten b&b voorziening
Well L, Grotestraat 58, kappen van 2 bomen
Well L, Moleneind 5, uitbreiden pension met 2 kamers
Wellerlooi, Droogstal 9a, kappen van 1 boom

Geweigerd, reguliere procedure

• Well L, Papenbeek 82, kappen van 1 boom
Verlengingsbesluiten, aanvragen

• Bergen L, Siebengewaldseweg 101, kappen van 2 bomen

Wegenverkeerswet
• Aanwijzen bestaande parkeerplaats als extra invalidenparkeerplaats
nabij Maasduinstaete aan de Vlammertsehof 1 te Nieuw Bergen (ter
inzage van 03-05-2021 t/m 14-06-2021)
• Aanwijzen 10-tal plekken (5 laadpalen) voor elektrisch laden,
ter hoogte van Kapelstraat 7A te Afferden en in Nieuw Bergen ter
hoogte van De Flammert 1405, Schilderslaan 50, Keulerstraat 1B,
Rembrandtplein 10A (ter inzage van 03-05-2021 t/m 14-06-2021)
• Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Jan van Eyckstraat
te Nieuw Bergen (ter inzage van 03-05-2021 t/m 14-06-2021)

Wet ruimtelijke ordening
• Subsidieregeling Impuls VerduurSAMEN2030 versie 2021 gewijzigd (ter
inzage vanaf 19-05-2021)

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.

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 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

Afkoppelen regenwater:
Bergen is koploper
Gemeente Bergen heeft al bijna 500
aanvragen ‘afkoppelen regenwater’
goedgekeurd. Het zijn aanvragen
voor subsidie bij het afkoppelen van
regenwater van het riool. Daarmee
is tot nu toe een totale oppervlakte
van bijna 60.000 m2 afgekoppeld bij
particulieren. Gemeente Bergen is
hiermee koploper in Limburg.
Afkoppelen loont

Regenwater hoeft niet via het riool te
worden afgevoerd, het kan ook in de
eigen tuin en omgeving weglopen.

Zo blijft het regenwater op de plek
waar het valt om uitdroging van uw
tuin en omgeving te voorkomen.
Overstort

Met afkoppelen kunnen we het
‘overstorten van het riool’ flink terug
brengen. Als er bij stortbuien veel
regenwater in het riool komt, kan
het riool het niet meer aan. Het riool
‘stort dan over’ in sloten en vijvers.
Subsidieregeling

Een subsidieregeling maakt het

afkoppelen van regenwater van
het riool extra aantrekkelijk. Per
vierkante meter afgekoppelde
oppervlakte ontvangt u maximaal
€ 10,-. Wilt u weten of u hiervoor in
aanmerking komt? Stuur dan een
e-mail met adres en contactgegevens
naar afkoppelen@bergen.nl of bel
met het Klant Contact Centrum,
(0485) 34 83 83 of 14 0485.
Voor meer informatie en/of
inspiratie kunt u kijken op
www.bergen.nl/afkoppelenregenwater en www.waterklaar.nl

Aanvragen leerlingenvervoer
Voor kinderen die vanwege een
bepaalde reden naar een verder
weg gelegen school voor speciaal
basisonderwijs, speciaal onderwijs
of speciaal voortgezet onderwijs
gaan, kan leerlingenvervoer
aangevraagd worden. Ook kan er
leerlingenvervoer aangevraagd

worden voor leerlingen die
vanwege hun handicap niet
zelfstandig (of onder begeleiding)
naar school kunnen reizen.

vragen over, neem dan contact op
met het Klant Contact Centrum via
(0485) 34 83 83 of stuur een e-mail
naar info@bergen.nl.

Contact

Meer informatie

Als u denkt dat uw kind recht heeft
op leerlingenvervoer of u hebt daar

Op www.bergen.nl/leerlingenvervoer vindt u meer informatie.

Ophalen huisvuil Tweede
Pinksterdag verplaatst
Tweede Pinksterdag, maandag
24 mei, wordt geen huisvuil
opgehaald. De ophaalroute van
die maandag wordt verschoven
naar zaterdag 22 mei. De
ophaalroute van dinsdag en
woensdag wijzigt niet. U dient
uw grijze en/of groene
container op de inzameldag
altijd vóór 07.30 uur aan de weg
te zetten.

bent zelf verantwoordelijk voor het
aanbieden van uw afval dus zorg
ervoor dat u uw afval niet te veel
aanstampt.
Klachten over de inzameling
Aanbieden van containers

Als het afval in uw container te vast
zit, dan kunnen de vuilophalers
de container niet leegmaken. U

Heeft u klachten over de
inzameling, is bijvoorbeeld uw
container niet leeggemaakt dan
kunt u gratis met de Afval Infolijn
bellen: tel. (0800) 221 0013

Ben Bizzie activiteiten na de meivakantie!
Na de meivakantie organiseert
Bergen Beweegt Natuurlijk samen
met Ben Bizzie weer verschillende
naschoolse beweegactiviteiten.
Samen lekker in beweging, op een
veilige manier.
Aanmelden

Dat kan via www.benbizzie.nl. Klik
vervolgens op het kopje inschrijven

en zoek op gemeente Bergen, je
kunt je kind vervolgens inschrijven
voor verschillende activiteiten.

Voor vragen of meer informatie kun
je contact opnemen met Thomas
Peeters Weem, via thomas@negen.nl.

Heeft u een gezinslid met psychische problemen?

De mantelzorgwandeling is er ook voor u
Mantelzorgondersteuner Eefke
Lommen nodigt mantelzorgers
van harte uit om samen met
haar te wandelen. De wandeling
is vrijdag 21 mei om 11.30 uur
in Nieuw Bergen. Het startpunt
van de wandeling is de hoek
Keulerstraat met Bargapark en
Burgemeester van Kempenstraat
in Nieuw Bergen.
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. Er wordt een gemiddeld
wandeltempo aangehouden. En
natuurlijk geldt ook hier dat we 1,5
meter afstand houden.

Aanmelden is niet nodig

Wie zin heeft, kan gewoon aansluiten
bij deze mantelzorgontmoeting.
Deze wandelingen zijn in de even
weken op vrijdag om 11.30 uur en
duren ongeveer een uur.
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Maak het ze
niet te makkelijk

Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen
op te lichten. Ook corona levert nieuwe methodes op. Op deze pagina leest u hoe criminelen
op verschillende manieren te werk kunnen gaan. Als u weet hoe zij te werk gaan, wordt de
kans kleiner dat u slachtoﬀer wordt van oplichting.

De babbeltruc
Bij een babbeltruc gebruiken
oplichters smoezen of doen
ze zich als iemand anders
voor om u op te lichten. Dit
is een vorm van oplichting
die in vele vormen voorkomt.
Oplichters komen vaak
betrouwbaar over. Ze bellen
bij u aan of spreken u op straat
aan.
De meest bekende is de
oplichter die bij u aanbelt
en met een smoes probeert
binnen te komen. Het kan zijn
dat ze graag gebruik maken
van uw toilet of een glaasje
water vragen. Ook kan de
oplichter zich voordoen als
iemand anders. Bijvoorbeeld
zogenaamd namens de bank,
als monteur of iemand van
de thuiszorg. Vaak zijn ze met
z’n tweeën, zodat de één u

kan afleiden en de ander de
diefstal kan plegen.
Ook proberen oplichters
mensen aan de deur te laten
pinnen. Als ze de pincode af
kunnen kijken en u vervolgens
van uw pas kunnen beroven,
halen ze zoveel mogelijk
geld van uw rekening. Ze

gebruiken als smoes dat ze
een pakketje voor u hebben
en dat de bezorgkosten nog
betaald moeten worden.
Sluit altijd de deur als u
binnen iets gaat halen,
laat een onbekende nooit
zomaar binnen en vraag om
legitimatie.

Meekijken met pinnen
Let goed op als u pint.
Criminelen proberen over
uw schouder mee te kijken
om te zien welke pincode u
intoetst. Bijvoorbeeld bij de
kassa in de winkel of door
vlak achter u te gaan staan
bij een geldautomaat. Als ze
vervolgens ook uw pinpas
afhandig kunnen maken,
bijvoorbeeld met behulp
van een babbeltruc of door
zakkenrollerij, halen ze zoveel
mogelijk geld van uw rekening.
Het is belangrijk dat u zich niet
laat afleiden tijdens het pinnen.
Bovendien is het slim om
zoveel mogelijk contactloos te
betalen en een dag limiet in te
stellen om het pinnen met uw
pas te beperken.

Phishing, eerst checken
dan klikken
(via bijvoorbeeld nepmailtjes)

Spooﬁng
Bij spoofing wordt er een
trucje gebruikt om een andere
identiteit aan te nemen.
Spoofing betekent letterlijk
‘nabootsen’.
De oplichter kan zich
telefonisch voordoen als
iemand van uw bank.
Het telefoonnummer
manipuleert hij, waardoor
ook daadwerkelijk het
telefoonnummer van de bank
op uw telefoon verschijnt. De

oplichter zegt dat er wat mis
is met uw betaalrekening of
bankaccount en vraagt u om
geld over te maken naar een
zogenaamde kluisrekening
of veilige rekening. Ook kan
de oplichter vragen om privégegevens of inloggegevens.
De oplichter kan zich ook
voordoen als medewerker
van andere belangrijke
organisaties of als medewerker
van een helpdesk. Zij

proberen u te overtuigen om
direct geld over te maken
of ze proberen belangrijke
informatie bij u los te krijgen
zoals uw inloggegevens,
pincodes of beveiligingscodes.
Soms wordt zelfs gevraagd om
direct toegang te geven tot uw
computer.
LET OP: Banken en andere
organisaties zullen NOOIT
om dit soort informatie/
persoonlijke inloggegevens
vragen.

Geld vragen via WhatsApp
Bij hulpvraagfraude doet een
oplichter zich bijvoorbeeld
via Whatsapp of sms voor
als een bekende en vraagt u
daarin om geld. Het lijkt dan
net of het berichtje vanuit uw
(klein)zoon, (klein)dochter,
vriend of vriendin komt.
Vaak begint het met een
berichtje dat ‘de bekende’
een nieuw telefoonnummer
heeft. Daarna volgt al snel
het bericht dat diegene in de
problemen zit. Aan u wordt
gevraagd om hem of haar
snel te helpen door geld over
te maken of te klikken op
een betaalverzoek.
Ook vragen criminelen
soms zelfs om geld via het
Whatsapp-account van
degene die je kent.

Phishing (letterlijk:
‘hengelen’) is een manier
van oplichting om
gegevens te achterhalen en
vervolgens geld afhandig te
maken.
In een e-mail of sms wordt
gevraagd om te klikken
op een link. De link leidt
naar een valse website die
sprekend lijkt op de echte
website van bijvoorbeeld uw
bank. Op de website wordt
gevraagd om uw gegevens

in te vullen of in te loggen.
Op deze manier proberen
internetcriminelen toegang
te krijgen tot uw computer of
persoonlijke gegevens. Ook
wordt soms gevraagd om
direct geld over te maken.
Via deze valse berichten
proberen internetcriminelen
aan uw geld te komen.
Daarom eerst checken, dan
klikken.
Gaat het om geld? Gaat het
om belangrijke gegevens?

Is er haast bij? Let op!
Criminelen laten het
lijken alsof iets heel urgent
is. Een echte bank zal
u nooit vragen om uw
wachtwoord en pincode
of om in te loggen via een
link. Twijfelt u? Bel dan
de organisatie waar het
om gaat, zoek daarvoor
zelf het telefoonnummer
op. Gebruik niet het
telefoonnummer uit de
e-mail, want deze kan nep
zijn.

Bent u toch slachtoﬀer geworden?
Vertrouw een bericht met
een verzoek om geld daarom
niet zomaar.
Maak nooit geld over zonder
dat u diegene daadwerkelijk
heeft gesproken.

Controleer ook altijd het
rekeningnummer. Daarnaast
kunt u om te voorkomen dat
er misbruik wordt gemaakt
van uw WhatsApp-account
een tweestapsverificatie
instellen.

Doe dan altijd aangifte of maak een melding bij de politie. Bel 0900-8844 (politie)
wanneer u slachtoffer bent of wanneer er bij u een poging tot oplichting is gedaan.
Bel direct 112 wanneer de oplichter nog in de buurt is.
Voor tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt kijk op: www.veiligbankieren.nl,
www.veiliginternetten.nl en www.fraudehelpdesk.nl

