Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Bergen L, Mosaïque 9, plaatsen gevelreclame
• Well L, Overbrouck 25, plaatsen dakkapel
• Wellerlooi, Catharinastraat 47, bouwkundige wijziging
brandcompartimentering
Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Oranje Nassaustraat 20, verwijderen asbesthoudend
dakbeschot
• Bergen L, Rembrandtplein 10, verwijderen asbest uit CV-ruimte en
berging
• Bergen L, Rijksweg 25a, slopen schuren en verwijderen asbest
• Bergen L, St. Petrusstraat 4, verwijderen asbesthoudende
dakplaten garage
• Wellerlooi, nabij Geysselberg 43, verwijderen asbesthoudende
toepassingen E-station
Ingediend, melding brandveilig gebruik

• Bergen L, Aijerdijk 1, verbouw eetcafé
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afferden L, Langstraat 2c, plaatsen erfafscheiding
Bergen L, Aijerdijk 1, verbouw eetcafé
Bergen L, Kerkstraat 11, plaatsen dakkapel
Bergen L, Mosaïque 7, bouw 5 appartementen
Bergen L, Oude Baan 17, verbouw woning
Bergen L, Vlammertsehof 38, bouw bedrijfswoning
Siebengewald, Bessembiender 7, bouw woonhuis
Siebengewald, Gochsedijk 4, bouw loods
Siebengewald, Nieuweweg 41, uitbreiden woning
Siebengewald, Processieweg 23, bouw woonhuis
Well L, Bergweg 1, legaliseren bijgebouwen
Well L, Halve Maan 5a, bouw carport

Ontwerp, uitgebreide procedure

• Wellerlooi, Catharinastraat 47,brandveilig gebruik school
Beslissing op bezwaar

• Siebengewald, Grensweg 13a, bouw 2 stallen (ter inzage 22-072021 t/m 01-09-2021)

Algemene wet bestuursrecht
• Wijziging Verordening Leukermeer e.o. gemeente bergen 2021
• Verordening rekenkamercommissie gemeente Bergen (L) 2021
• Toekennen straatnaam ‘Köstersplein’ aan nieuwe straat in
bestemmingsplan ‘Siebengewald’
• Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
(TONK) 2

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit

• Bergen L, Aijerdijk 1, starten eetcafé

Wet ruimtelijke ordening
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Lindenlaan 4-4a’ , waarbij de
bestemming wordt gewijzigd van Bedrijf naar Maatschappelijk en
Wonen. (ter inzage van 29-07 t/m 8-09-2021)
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Kevelaarsedijk 5’, waarbij de
bestemmingsvlakken in overeenstemming zijn gebracht met de
werkelijkheid. (ter inzage van 29-07 t/m 8-09-2021)

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
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

Beste inwoners,
In de afgelopen periode van
hoogwater hebben we samen
mogen ervaren waar kleine
gemeenschappen groot in
zijn. Naast de hulpdiensten
hebben inwoners zich met
man en macht ingezet om het
hoge water tegen te houden. Er
is enorm veel werk verzet. Zo
werden nooddijken gebouwd
en honderden, misschien
wel duizenden, zandzakken
geplaatst. Alles om inwoners
en bedrijven die werden
bedreigd door het hoge water te
beschermen. Maar ook andere
hulp werd spontaan aangeboden
door ondernemers en inwoners:

slaapplaatsen voor evacuees,
opvang voor (huis)dieren, soep,
broodjes en wat al niet meer
voor de vrijwilligers en mensen
van de hulpdiensten.
Het is hartverwarmend om
zoveel bereidheid tot helpen te
ervaren. Ik bedank iedereen die
op welke wijze dan ook spontaan
zijn hulp heeft aangeboden, een
steentje heeft bijgedragen. We
mogen samen trots zijn op de
manier waarop we dit samen
voor elkaar hebben gekregen.
Manon Pelzer,
burgemeester van Bergen (L)

Communicatie hoogwater:
wat is uw mening?
Veiligheidsregio Limburg-Noord,
waarbij ook Gemeente Bergen is
aangesloten, wil graag weten hoe
inwoners de afgelopen periode/
dagen van hoogwater, het advies
tot evacuatie en de communicatie
hebben ervaren. Met uw antwoorden
kan de veiligheidsregio de
gezamenlijke aanpak in de toekomst
nog verder verbeteren. Doet u mee?
Vul de vragenlijst in

Invullen duurt ongeveer 20 minuten
en kan via de website
www.flycatcher.nl/overstroming.
Bent u niet in de gelegenheid de
vragenlijst via internet in te vullen,
dan kunt u een papieren vragenlijst
aanvragen bij onderzoeksbureau
Flycatcher via 043 – 32 62 992.
U kunt de vragenlijst invullen
tot en met zondag 8 augustus.

Uw antwoorden worden
vertrouwelijk behandeld en
anoniem verwerkt. Heeft u vragen
over het onderzoek, dan kunt
u bellen met 043 – 32 62 992 of
mailen naar

helpdesk@flycatcher.nl.
Veiligheidsregio Limburg-Noord
en Gemeente Bergen bedanken u
voor uw medewerking!
Well, foto: Pierre Linssen

Beeldkwaliteitsvisie voor de N271
De concept Beeldkwaliteitsvisie
N271 ligt nog tot en met 5
augustus 2021 ter inzage.
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.
Denk bijvoorbeeld aan
de dijkversterking, de
nieuwe rotonde bij Well en
woningbouwontwikkelingen in

Ouderenmishandeling,
het houdt niet op
totdat je iets doet
Ouderenmishandeling is niet
altijd duidelijk zichtbaar.
Toch heb je soms het idee dat
er iets niet klopt. Maak je je
zorgen om iemand? Ben je
of ken je een slachtoffer van
mishandeling? Je kunt iets
doen door erover te praten of
om advies te vragen. Neem
contact op met Veilig Thuis om

je zorgen of vragen te delen.
Veilig Thuis zal samen met
jou zoeken naar de passende
aanpak.
Contact Veilig Thuis

• Telefonisch 0800 - 2000
• of chat met Veilig Thuis via
de website van Veilig Thuis
Noord- en Midden Limburg.

de omgeving van de N271.
Inzage

U kunt de concept visie
inzien op www.bergen.nl/
beeldkwaliteitsvisie-voorde-n271 of, op afspraak, in het
Klant Contact Centrum.
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Melden verloren of gevonden voorwerpen
Heeft u een voorwerp verloren of
gevonden? Dan dient u hiervan
melding te maken via de website
www.verlorenofgevonden.nl.
U bent iets kwijt

Door een samenwerking van de
Nederlandse gemeenten, politie
en fietsendepots bevat de website
www.verlorenofgevonden.nl het
grootste overzicht van gevonden
voorwerpen en fietsen. De kans is
dus groot dat uw voorwerp erbij
staat. Gebruik bij het zoeken zoveel
mogelijk relevante trefwoorden,
zoals kleur, merk, type of plaats
en pas de filters aan in het
zoekresultaat.
Staat uw voorwerp er toch niet
tussen? Maak dan een melding
van verlies via de knop 'voorwerp
aanmelden'.
U heeft iets gevonden

Registreer het voorwerp op de
website van Verloren of gevonden.
• Bewaar het voorwerp thuis en

zorg dat het in dezelfde staat blijft
als toen u het vond.
• Is de waarde van de voorwerpen
groter dan € 450,-, dan is de
bewaartermijn 12 maanden. Is de
waarde kleiner dan € 450,-, dan is
de bewaartermijn 3 maanden.
• Als de eigenaar van het voorwerp
zich binnen de vermelde termijn
meldt en u bewaart het voorwerp
thuis, dan neemt de gemeente
contact met u op.
• Meldt de eigenaar van het
voorwerp zich niet binnen de
vermelde termijn en u bewaart
het voorwerp thuis, dan wordt
het voorwerp, na de wettelijke
bewaartermijn, uw eigendom.

• Wilt u het voorwerp niet thuis
bewaren? Neem dan telefonisch
contact op met het Klant
Contact Centrum zodat u het
voorwerp in kunt inleveren bij
de gemeente.
• Als u het voorwerp in bewaring
geeft bij de gemeente, dan
vervalt het eigendom van het
voorwerp na de wettelijke
bewaartermijn aan de gemeente.

Sommige gegevens moet u zelf
doorgeven, zoals een verhuizing
of geboorte. Andere gegevens
worden automatisch opgenomen.
Als u bijvoorbeeld in Nederland
trouwt, geeft de ambtenaar van de
burgerlijke stand dit door.
Inzien gegevens

U kunt uw gegevens inzien door
met uw DigiD in te loggen op
www.mijn.overheid.nl. Na het
inloggen ziet u welke (nieuwe)
organisaties aangesloten zijn
bij de Berichtenbox. Hier
kunt u aangeven of u van deze
organisaties uw post digitaal wilt

Verstrekken gegevens

Overheidsinstanties gebruiken
gegevens uit de BRP om hun
taken uit te voeren, bijvoorbeeld
de Belastingdienst en de Sociale
Verzekeringsbank. Ook gemeenten
maken gebruik van de gegevens.
Geheimhouding vragen

U kunt de gemeente vragen
om een beperking van
het verstrekken van uw
persoonsgegevens. Dat kan via

Geen activiteiten voor advertentiewerving

Op dit moment onderneemt Akse media geen activiteiten voor de
advertentiewerving voor de gids. Dat staat gepland voor begin 2022
tijdens de actualisatieronde van alle gegevens.
Wel worden alle doorgegeven wijzigingen van verenigingen,
organisaties, instanties en bedrijven dagelijks door Akse Media verwerkt.

Meer informatie

leest u op de website
www.verlorenofgevonden.nl.
Of neem telefonisch contact op met
het Klant Contact Centrum,
(0485) 34 83 83.

www.bergen.nl/geheimhoudenpersoonsgegevens. U kunt
dit aanvragen voor uzelf en
uw minderjarige kinderen.
Geheimhouding is niet
mogelijk bij instanties die uw
gegevens nodig hebben om hun
publiekrechtelijke taken uit te
voeren. Het kan ook voorkomen
dat een advocaat om uw gegevens
vraagt in het kader van een
gerechtelijke procedure. In dat
geval vraagt de gemeente eerst om
uw mening.
Meer informatie

• www.mijn.overheid.nl
• www.rijksoverheid.nl
• www.bergen.nl/geheimhoudenpersoonsgegevens
• het Klant Contact Centrum,
(0485) 34 83 83.

De digitale gemeentegids biedt actuele informatie, wijzigingen worden
immers direct verwerkt. De papieren versie van de gemeentegids is met
ingang van 2021 vervallen.
Klopt de informatie?

Kijk op de digitale gemeentegids of de gegevens van uw vereniging,
stichting. instelling of bedrijf nog actueel zijn. Wijzigingen kunt u per
e-mail doorgeven aan redactie@aksemedia.nl, onder vermelding van
gemeentegids Bergen (L).
Nieuwe vereniging, nieuw bedrijf

Start u een nieuwe vereniging, een nieuw bedrijf? En wilt u worden
opgenomen in de digitale gemeentegids?
Lever dan de contactgegevens aan bij Akse Media. Dat kan via een
e-mail aan redactie@aksemedia.nl . Ook adresgegevens van bedrijven
worden kosteloos opgenomen in de digitale gemeentegids.
Vragen?

Heeft u opmerkingen of vragen over de digitale gemeentegids, neem dan
contact op met het Klant Contact Centrum, telefoon (0485) 34 83 83.

Meldingen openbare ruimte
De openbare ruimte, dat zijn de openbare plekken in onze gemeente
zoals pleinen, wegen en plantsoenen. Wilt u een melding openbare
ruimte indienen? Dan kan:
• via www.bergen.nl/melding-openbare-ruimte
• rechtstreeks via de website Reppido www.reppido.nl/citizen/bergen
U kunt de melding ook telefonisch via het Klant Contact Centrum
indienen, (0485) 34 83 83 of 14 0485 of via een e-mail naar info@bergen.nl
Andere meldingen

Heeft u een andere melding dan over de openbare ruimte? Ook die
kunt u indienen via www.bergen.nl, de keuze ‘Melding doen’ op de
homepage, vervolgens kiezen voor de betreffende categorie. En ook deze
meldingen kunt u telefonisch bij het Klant Contact Centrum of via een
e-mail indienen.

Voorkom overlast van ratten

Laat geen brood achter
De gemeente ontvangt regelmatig
meldingen over overlast van ratten
en ander ongedierte. Veel van die
meldingen hebben betrekking op
de omgeving van de visvijver aan de
Schilderslaan in Nieuw Bergen en
de visvijver in Afferden.
Bij de vijver eendjes voeren is leuk.
Maar laat geen brood of etensresten
achter. Regelmatig constateren
gemeente en buurtbewoners dat er
volledige broden en maaltijdresten

Gemeente Bergen brengt in samenwerking met Akse Media BV
een digitale gemeentegids uit. In deze digitale gemeentegids staan
contactgegevens van verenigingen, stichtingen, instellingen en bedrijven
die in onze gemeente actief zijn. De vermelding van de adresgegevens is
gratis.
Deze gegevens kunt u opzoeken via www.bergen.nl/gemeentegids of
https://bergen.smartmap.nl/ .

Vindt u kleine voorwerpen of
hebt u deze verloren, neem dan
telefonisch contact op met de
gemeente. De gemeente bewaard
deze kleine voorwerpen een
maand. Zijn ze binnen die termijn
niet opgehaald, dan worden ze
vernietigd.

Belangrijk voor u en de overheid
ontvangen, dit is niet verplicht.
Klik op Opslaan en ga verder naar
‘MijnOverheid’. Op de startpagina
klikt u op ‘Identiteit’. Hier kunt u
uw gegevens uit de Basisregistratie
personen inzien. Zijn uw gegevens
niet correct? Neem dan contact op
met de gemeente.

Zijn uw gegevens nog actueel?

Brillen, kleding sleutels en paraplu’s

Basisregistratie personen
Elke gemeente is wettelijk
verplicht informatie over haar
inwoners op te nemen in de
Basisregistratie personen (BRP).
In de BRP staan bijvoorbeeld
naam, adres, geboortedatum en
-plaats, nationaliteit, huwelijk
of geregistreerd partnerschap,
ouders en kinderen en het
burgerservicenummer.

Digitale gemeentegids

plek, dicht bij een voedselbron.
Voorkom overlast

bij de vijver worden gedumpt. Daar
komen ratten op af. Ratten bouwen
hun nesten graag op een beschutte

• Ga je de eenden voeren, neem
dan het brood dat de eenden niet
opeten weer mee naar huis.
• Gooi geen brood of andere
etensresten voor vogeltjes en
eenden in het plantsoen of op het
grasveld bij de vijver.
• Voert u de vogeltjes in uw tuin?
Ook op dat voer kunnen ratten
afkomen.

• Telefonisch via (0485) 34 83 83
• Via een e-mail naar info@bergen.nl

Informatie eikenprocessierups
Wilt u meer weten over de bestrijding van de eikenprocessierups, kijk
dan op www.bergen.nl/eikenprocessierups. Daar staan onder andere
‘vragen en antwoorden’ en leest u meer over wat u zelf kunt doen.
Op www.ggdlimburgnoord.nl staat informatie over de
eikenprocessierups in relatie tot uw gezondheid.

