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Zwerfafval, zij ruimen het op
U heeft ze vast wel eens gezien: 
de mensen met de elektrische 
bak� ets van gemeente Bergen 
die zwerfafval inzamelen. Blikjes, 
pet� esjes, bananenschillen, lege 
chipszakken die we soms zonder 
nadenken in de berm gooien. Zij 
ruimen het op…

Verschillende routes
De medewerkers starten bij 
de gemeenteloods. Elke week 
worden verschillende routes 
gereden. Het centrum van Nieuw 
Bergen is bijvoorbeeld elke dag 
in de route opgenomen, de Oude 
Baan tussen Nieuw Bergen en 
Well twee keer per week. Al het 
zwerfafval op de route wordt 
geprikt en opgeruimd. Zo maken 
ze elke dag onze gemeente een 
beetje schoner.

‘Op weg’
De bak� etsen worden bij 
toerbeurt ‘bemand’ door zeven 
medewerkers van ‘Op weg’. 
Dit project geeft inwoners de 
kans om letterlijk en � guurlijk 
weer ‘op weg’ te gaan naar een 
betekenisvolle invulling voor 
zichzelf en de maatschappij. Een 
bijkomend voordeel is dat het ook 
kansen biedt om door te stromen 
naar een betaalde baan.

De uitvoering
‘Op weg’ wordt uitgevoerd 
en begeleidt door het bedrijf 
Noord-Limburg Groen (NLG). 

De gemeente levert kandidaten 
voor het project waarna NLG 
de begeleiding op zich neemt. 
Jobcoach René helpt de 
kandidaten letterlijk op weg. Hij 
legt de werkzaamheden  uit en 
als het nodig is � etst hij de route 
de eerste keer/keren mee. René 
verzorgt de planning en ziet toe 
op de juiste en veilige uitvoering 
van de werkzaamheden. 
Belangrijk hierbij is een 
goed beeld te hebben van de 
mogelijkheden van iedere 

medewerker, deze te stimuleren 
om grenzen te verleggen en 
tegenslagen te overwinnen.

Ruim jij je eigen afval op?
Zwerfafval  hoort niet in het 
milieu. Voorkom zwerfafval én 
overlast en ruim je eigen afval 
op. Gooi het in de geplaatste 
afvalbakken. Kom je geen 
afvalbak tegen? Neem je afval dan 
mee naar huis. 
Zo houden we samen Bergen 
Natuurlijk Schoon.

Verplichte bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
•  Bergen L, Mosaïque 9, verbouw bestaande en oprichten nieuwe 

appartementen
•  Bergen L, Mosaïque ong., oprichten toeristische informatiedisplay 

en vitrinekast 
• Bergen L, Oude Baan 17, verbouwen woning 
• Siebengewald, Bessembiender ong., oprichten woning 
• Siebengewald, Grensweg 13a, kappen van 1 boom 
• Siebengewald, Nieuweweg 41, uitbreiden woning 
• Well L, De Kamp 5, oprichten 2 steigers 
• Well L, Grotestraat 52, oprichten Bed&Breakfast 
• Wellerlooi, Beekstraat 13, wijzigen bestemming naar plattelandswoning 

Ingediend, sloopmelding
•  Bergen L, Oude Baan 9, verwijderen asbesthoudend dakbeschot 

van woning
• Siebengewald, Gochsedijk 68, verwijderen asbesthoudend dakbeschot
•  Well L, Halve Maan 1, verwijderen asbesthoudende dak-/wandplaten 

van schuur 
•  Wellerlooi, Catharinastraat 27, verwijderen asbesthoudend 

dakbeschot van woning 

Verleend, reguliere procedure
•  A� erden L, Dorpsstraat 24, gebruik winkel met bedrijfswoning als 

reguliere woning 
• A� erden L, Heukelom 1, tijdelijk gebruik woning als recreatiewoning 
• A� erden L, Vliegenkamp 21, oprichten woonhuis
• A� erden L, Vliegenkamp 23, oprichten woonhuis 
• Bergen L, Paulus Potterstraat 13, oprichten overkapping
• Siebengewald, Vrij 11, verbouw woonhuis 
• Well L, De Kamp 5, bouw vlonders, voetgangersbrug en boothelling 
• Well L, Grotestraat 41, uitbreiden woonhuis 
• Wellerlooi, Rijksweg-Zuid 41, verbouw woonhuis 

Ingetrokken, reguliere procedure
•  Well L, Vossenheuvel 10, intrekking 11 van 47 vakantiewoningen die in 

vervolgaanvraag zijn opgenomen 
•  Siebengewald, Grensweg 2a, intrekking omgevingsvergunning milieu 

varkenshouderij 
•  Siebengewald, Koekoek 14, intrekking omgevingsvergunning milieu 

varkenshouderij 

Ontwerp, uitgebreide procedure
•  Siebengewald, Gennep Autoweg 43, brandveilig gebruik wegrestaurant 

met motel 

Verleend, uitgebreide procedure
• A� erden L, Kapelstraat 7a, oprichten gezondheidscentrum 

Algemene wet bestuursrecht 
• Wijziging mandaat Participatiewet
• Inspraak concept-beleidskader huisvesting internationale werknemers 
• Beeldkwaliteitsvisie voor de N271 

Wet milieubeheer 
Meldingen activiteitenbesluit
• Siebengewald, Pannenweg 8, transportbedrijf 
•  Bergen L, nabij Wethouder Kortingstraat 2, plaatsen aardgas meet-/

regelstation 

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.

Meldingen openbare ruimte
Wanneer u een melding over de openbare ruimte doet via www.bergen.
nl wordt u sinds 1 juli doorgelinkt naar de website van Reppido. U komt 
terecht op een plattegrond van gemeente Bergen. Op die plattegrond 
ziet u eerdere meldingen binnen gemeente Bergen en de status van die 
meldingen. 

Welkom bij Gemeente Bergen
Contact
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

Gratis controle bandenspanning 
Zaterdag 10 juli kunt u uw bandenspanning van uw auto gratis laten controleren. Dat kan tussen 10.00 en 17.30 
uur op parkeerplaats Mosaïque (aan de N271) in Nieuw Bergen. Met een goede bandenspanning rijdt u immers 
klimaatvriendelijker, schoner én veiliger. Gemeente Bergen ondersteunt dit initiatief en biedt deze service 
kosteloos aan. Lees meer op www.bergen.nl/band-op-spanning of www.bandopspanning.nl

Taxussnoeisel naar Stichting Taxus Taxi

Stichting Taxus Taxi zamelt 
taxussnoeisel in, ook in de 
gemeente Bergen. Het snoeisel 
van deze haagplant wordt 

gebruikt voor de productie van 
Taxol, het basisbestandsdeel van 
de chemotherapie. 
Door uw taxushaag te snoeien 
tijdens de inzamelperiode 
van Taxus Taxi kunt u op een 
gemakkelijke manier bijdragen 
aan de strijd tegen kanker. Taxus 
Taxi komt het taxussnoeisel gratis 
bij u aan huis ophalen. 

Kijk hiervoor wel eerst naar de 
inzamelvoorwaarden.

Meer informatie
Meer informatie over het 
inzamelen van taxussnoeisel, 
de inzamelvoorwaarden en de 
stichting Taxus Taxi leest u op 
https://taxustaxi.nl of sociale 
media. 

Beeldkwaliteitsvisie voor de N271 
Burgemeester en wethouders 
hebben de concept 
Beeldkwaliteitsvisie N271 
vastgesteld. Deze ligt van 24 juni tot 
en met 5 augustus 2021 ter inzage.

Waarom een visie?
Op korte termijn vinden een 
aantal ontwikkelingen plaats op 
en in de directe omgeving van de 
N271. Denk aan de dijkversterking, 
de nieuwe rotonde bij Well en 

woningbouwontwikkelingen. 
De visie geeft meer sturing aan 
de toekomstige vraagstukken en 
ontwikkelingen rondom de N271, 
helpt om de N271 en omgeving 
door te ontwikkelen naar een 
aantrekkelijk en vitaal landschap, 
zorgt voor samenhang en 
structuur.  

Procedure
De Beeldkwaliteitsvisie N271 

ligt van 24 juni tot en met 5 
augustus 2021 ter inzage. U kunt 
deze inzien op www.bergen.
nl/N271 of, op afspraak, in 
het Klant Contact Centrum. 
Vervolgens worden de reacties 
verwerkt. Daarna leggen 
burgemeester en wethouders 
de (eventueel aangepaste) 
concept Beeldkwaliteitsvisie 
N271 ter vaststelling voor aan de 
gemeenteraad. 

Op de foto Leo Luijpers (links) en Abdallah al Hossin. “Wij voelen ons 
echt gewaardeerd, wij krijgen heel veel complimenten en veel mensen 
steken hun duim naar ons op.”
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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

Gemeente Bergen en buur-
gemeenten slaan handen 
ineen voor ontwikkeling 
Energielandgoed Wells Meer
Woensdag 23 juni ondertekenden de ge-

meenten Venray, Gennep en Mook en Mid-

delaar de intentieverklaring met Gemeente 

Bergen waarmee ze hun interesse uitspreken 

om mee te investeren in Energielandgoed 

Wells Meer. Het Energielandgoed is voor zo-

wel Gemeente Bergen als Noord- en Midden 

Limburg een belangrijke stap in het behalen 

van de duurzaamheidsdoelstellingen. De 

vier gemeenten investeren gezamenlijk on-

geveer 50% van het benodigd eigen vermo-

gen. De overige 50% stelt Gemeente Bergen 

beschikbaar voor haar inwoners. Zij kunnen 

op deze manier mee-investeren en dus 

ook mee profiteren van de opbrengsten uit 

het Energielandgoed.

Hoe deze constructie 

er precies uit komt te 

zien, wordt nog nader 

uitgewerkt.

Resultaten enquête: 
SAMEN zetten we de 
volgende stap! 
In maart 2021 verstuurden we een enquête naar inwoners die meededen aan 

de actie waarmee ze eind 2020 een gratis energiebespaartas kregen. Ruim 2000 

inwoners hebben destijds een energiebespaartas aangevraagd. De enquête 

hebben wij uitgezet om meer inzicht te krijgen in de wensen en vragen van 

inwoners op het gebied van duurzaamheid. 259 inwoners vulden de enquête in. 

Met de uitkomsten gaan we aan de slag om nieuwe stappen te zetten. Stappen 

waarmee we onze inwoners kunnen helpen met verduurzamen. De uitkomsten van 

deze enquête zijn terug te lezen op: www.verduursamen2030.nl/enquete 

Kom jij een kopje koffie drinken?
We willen in Nederand geen aardgas uit Groningen meer gebruiken. De landelijke 

afspraak is dat we in 2050 helemaal geen aardgas meer gebruiken. Om te bepa-

len hoe we hier invulling aan gaan geven in onze gemeente hebben we jouw hulp 

nodig. Graag gaan we met jou in gesprek. Daarom staat er vanaf dinsdag 13 juli tot 

en met vrijdag 23 juli een speciale bus op verschillende plekken in de gemeen-

te. Vanuit deze bus praten we onder het genot van een kopje koffie over onder-

werpen als duurzaamheid en hoe we het beste van het aardgas af kunnen gaan. 

Wat vind jij hiervan? Wat zijn jouw ideeën? En hoe kunnen we jou helpen? Met 

jouw mening kunnen wij een duidelijk plan opstellen en nieuwe stappen zetten. 

Houd de website www.verduursamen2030.nl in de gaten. Hier informeren we je 

binnenkort over de dagen waarop de bus bij jouw in de buurt staat. Tot dan!

Werkzaamheden Aijerdijk
Wanneer de weersomstandigheden het toelaten, start de Gemeente 
Bergen maandag 5 juli met het vervangen van het asfalt op de Aijerdijk. 
Naar verwachting zijn de werkzaamheden op vrijdag 9 juli afgerond. Het 
betreft het weggedeelte vanaf de Truckstop tot aan de dijkring bij Aijen.
De weg wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer van 
en naar Aijen wordt omgeleid via Bergen. 

Meer informatie leest u op www.bergen.nl/aijerdijk

VoorzieningenWijzer geeft fi nanciële ruimte
Veel mensen hebben moeite om 
� nancieel rond te komen. Er bestaan 
regelingen en toeslagen, maar het 
is niet altijd makkelijk om daar een 
weg in te vinden. Want wie heeft 
waar recht op en hoe vraag je dat 
aan?

Gemiddeld 500 euro besparen
Misschien heeft u ook recht 
op bijdragen of toeslagen. Of 
kunt u overstappen naar een 
meer passende verzekering 
of energieleverancier. De 
VoorzieningenWijzer wijst u 
graag de weg en helpt u direct bij 
het aanvragen of overstappen. 
Gemiddeld besparen huishoudens 
hiermee zo’n 500 euro per jaar. Maar 
misschien wel nog belangrijker: er 
is weer rust en overzicht omdat de 
� nanciën op orde zijn.

Hoe werkt het?
Een getrainde vrijwilliger komt bij 
u langs voor een adviesgesprek. 
Samen kijkt u of u geld misloopt of 
teveel betaalt. Daarbij gebruikt de 
vrijwilliger De VoorzieningenWijzer, 
een applicatie die inzicht geeft 
in gemeentelijke regelingen en 

fondsen. Ook wordt gekeken naar 
toeslagen, uw energiecontract en 
zorgverzekering en mogelijkheden 
voor de aangifte inkomstenbelasting.
Het adviesgesprek is gratis en u 
bepaalt zelf wat u met het advies 
doet. De vrijwilliger helpt u ook bij 
het aanvragen of het overstappen, 
maar alleen als u dat wilt. Alles wat 
u met de medewerker bespreekt, 
blijft tussen u en de medewerker. 
Deze informatie wordt niet aan de 
gemeente, woningcorporatie of 
andere organisaties doorgegeven.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie of 

het aanmelden voor De 
Voorzieningenwijzer kunt u: 
•  contact opnemen met 

Noaberschap via telefoonnummer 
06-12 22 81 84 of 

•  een e-mail sturen naar info.
noaberschap@gmail.com 

•  kijken op de website www.
datgeldtvoormij.nl.  Daar kunt 
u een adviesgesprek aanvragen 
of zelf checken voor welke 
regelingen u in aanmerking komt.

De VoorzieningenWijzer is een 
initiatief van Noaberschap, Destion, 
Stichting Leergeld, Humanitas en 
Gemeente Bergen.

Vacature medewerker groenvoorziening
Voor het team Buitendienst van de afdeling Ruimte & Samenleving 

zijn wij op zoek naar een

medewerker 
groenvoorziening buitendienst

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie, reageer dan vóór 15 juli via 

www.banenpleinlimburg.nl. 
Daar vind je ook meer informatie over de functie.
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