Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Afferden L, Heukelom 12a, oprichten werktuigenloods en
vergroten melkveestal
• Siebengewald, Beltweg 10, vergroten varkensstal
• Siebengewald, Grensweg 31, wijzigen pluimveestal
• Well L, De Kamp 1, oprichten tijdelijke parkeerplaats
• Well L, Wezerweg ong., oprichten 4 zonnevelden

Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Hengeland 9, verwijderen asbesthoudende materialen
van schuur
• Afferden L, Langstraat 26a, verwijderen asbesthoudende
dakplaten schuur
• Bergen L, Lindenlaan 4, slopen diverse gebouwen
• Well L, Sterrenbos 50, verwijderen asbesthoudende materialen uit
woning/aanbouw
• Wellerlooi, Meerseweg 6, verwijderen asbesthoudende materialen
diverse bouwwerken

Eindplan Maaspark Well
krijgt steeds meer vorm
Maaspark Well is een belangrijke
schakel in het grote landelijke project
'Ruimte voor de Rivier'. Tijdens de
afgelopen hoogwaterperiode had
het project Maaspark Well al een
waterstandsverlagend effect van
tussen de 12 en 15 cm. Volgens het
huidige plan wordt dit uiteindelijk
26 cm.

Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•

Bergen L, Oude Bergse Heide 5, bouw woning
Bergen L, Mosaïque 9c t/m h, bouw 6 appartementen
Well L, De Kamp 5, bouw twee steigers
Well L, Grotestraat 52, oprichten Bed & Breakfast voorziening
Well L, Overbrouck 25, plaatsen dakkapel
Well L, Vossenheuvel 10, bouw 40 vakantiewoningen

Ingetrokken, reguliere procedure

• Afferden L, Vliegenkamp 21, oprichten twee-onder-één-kap
woning
• Afferden L, Vliegenkamp 23, oprichten twee-onder-één-kap
woning

Gemeente Bergen trekt in de
plannen voor Maaspark Well
samen op met Kampergeul BV.
Dit is een samenwerkingsverband
van vier zand- en grindbedrijven.
Kampergeul zorgt voor de
zandwinning. Dat levert in totaal
zo’n 16 miljoen m3 aan zand,
grind en andere delfstoffen op.
Na de zandwinning wordt het
gebied opnieuw ingericht met
de hoogwatergeul, de vergrote
voorhaven en de aanleg van de
oevers.
Start ontgronding richting De Kamp

Algemene wet bestuursrecht
• Beleidsregel Wet Bibob Bergen (L) 2021
• Verordening Starterslening gemeente Bergen (L) 2021

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit

• Bergen L, Aijen 4a, zaalaccommodatie
• Siebengewald, Gochsedijk 4, opslagloods horecabenodigdheden

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
Vanwege het coronavirus is onze dienstverlening aangepast en
werken wij alleen op afspraak. Een afspraak kunt u telefonisch
maken via het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of via
wwww.bergen.nl/afspraak.
Op afspraak

Telefonisch
bereikbaar

Ma

08.30 – 12.30 uur
16.00 – 19.00 uur *

08.30 – 17.00 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.
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

De werkzaamheden in Maaspark
Well liggen goed op schema. Het
gebied tussen de toekomstige
hoogwatergeul (1) en de weg
De Kamp wordt van noord naar
zuid strooksgewijs ontgrond.
Inmiddels is Kampergeul gestart
met de ontgraving van de bovenlaag
richting buurtschap De Kamp (2).
Deze bovenlaag wordt tijdelijk
opgeslagen tussen de hoogwatergeul
en de Vergrote Voorhaven (3) en
straks gebruikt voor de natuurlijke
herinrichting van het schiereiland
(4). Het onderliggende zandpakket
wordt vervolgens met de zandzuiger
opgezogen en door de drijvende
klasseerinstallatie Kaliwaal41
verwerkt tot hoogwaardig beton- en
metselzand.

Belading van schepen door de drijvende verwerkingsinstallatie Kaliwaal41
liggen. Vanaf de Halve Maanseweg
tot voorbij het buurtschap De Kamp
krijgt deze wal een hoogte van zes
meter en dient daarmee tevens als
geluidswal. De teelaarde (bovenlaag)
waarmee de wal wordt opgebouwd,
wordt ingezaaid en na de afgraving
gebruikt voor de herinrichting.
Voorbijgangers informeren

Met de gemeente overlegt

Kampergeul om een
informatie- en uitkijkpunt op de
geluidswal bij de Jacobshoeve
te plaatsen. Voorbijgangers en
geïnteresseerden kunnen er
informatie over het project lezen en
uitkijken over de werkzaamheden.
Het ontgrondingsgebied
zelf is verboden terrein voor
onbevoegden en is zodoende
afgezet met puntdraad.

Zicht- en geluidswal

De lage zichtwal tussen De
Kampweg en de ontgronding wordt
doorgetrokken richting De Kamp en
zal gedurende de afgraving blijven

Globale schets eindplan Maaspark Well

Meldpunt voor schade hoogwater open
Heeft u schade naar aanleiding
van de wateroverlast? Dan kunt
u dat melden bij de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
(RVO).
Het kabinet besloot eerder om de
Wet tegemoetkoming schade bij
rampen (Wts) toe te passen voor
de schade die is geleden door het
hoge water van afgelopen juli.
Particulieren, ondernemers,
overheden, religieuze
instellingen, verenigingen
en stichtingen kunnen onder
voorwaarden in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming
in de kosten bij materiële
schade die niet verzekerbaar,
vermijdbaar of verhaalbaar is.

Ministeriële regeling

Voor de tegemoetkoming in kosten
wordt momenteel een ministeriële
regeling opgesteld, waarin het
precieze schadegebied en de
voorwaarden worden opgenomen.
De RVO voert de regeling uit, zodra

die gereed is. Vooruitlopend op de
regeling is het mogelijk om schade
te melden via het meldpunt.
Meer informatie

Meer informatie over de regeling
leest u op de website www.rvo.nl
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Resultaat actiedag controle
bandenspanning in gemeente Bergen
Zaterdag 10 juli heeft “Band op
Spanning” op plein Mosaïque in
Nieuw Bergen de autobanden
op de juiste bandenspanning
gecontroleerd en indien nodig, op
de juiste spanning gebracht.

Afgesloten wegen Siebengewald 26 augustus

Tijdrit Simac Ladies Tour

Gemiddeld bespaard bedrag per gecontroleerde auto per 5.000 km
Besparingen

Totaal

Gecontroleerde auto’s

75

Aantal auto’s met onderspanning

66 (88%)

Bespaarde hoeveelheid brandstof

371 liter

Service op locatie

Bespaarde hoeveelheid CO2

1.411 kg

Door het uitvoeren van deze service
wordt direct bijgedragen aan:
• Minder CO2-uitstoot
• Veiliger autorijden door een
kortere remweg
• 2 tot 5 % besparing op
brandstofkosten en minder
bandenslijtage per 5.000 km
• De gemiddelde kostenbesparing is
snel 15 tot 20 euro per 5.000 km
• Concreet met maatschappelijk
betrokken ondernemen aan de
slag gaan
• Positieve en zichtbare klimaat
oplossing.

Aantal auto’s met een (vermoedelijk) lekke band

14 (19%)

Voorkomen aantal vroegtijdig versleten banden

13 stuks

Totaal bespaard bedrag aan brandstof en banden

€ 1.749,93

Gemiddeld bespaard bedrag per gecontroleerde auto

€ 23,33

Van het totale aantal gecontroleerde
auto’s had 88% onderspanning. Bij

alle gecontroleerde auto’s is een
ruitenwisserkaart achtergelaten.
Hierop staan de gevolgen van
onderspanning uitgelegd.
Daarnaast hebben we bij 14 auto’s
een vermoedelijk lekke band
aangetroffen. De bestuurders zijn
met een speciale kaart geattendeerd
op mogelijke gevaren. De financiële
besparing is gebaseerd op de
verwachting dat het oppompen van
een autoband tot adviesspanning

bij normaal gebruik gedurende
drie maanden een positief effect
heeft op het brandstof gebruik en
bandenslijtage.

Platte daken, dakramen en
dakkapellen

Vaak zorgt de waterafvoer langs beide
zijden van dakkapellen en dakramen
voor problemen. Ook huizen met
een plat dak zijn gevoelig. Vervuiling
kan zorgen voor een slechte afvoer
van het water. Goed schoonmaken
en schoonhouden is het advies.
Controleer de dakbedekking op
veroudering en verwijder eventuele
begroeiing.
Pannendak

Dakpannen hebben eigenlijk
geen onderhoud nodig. Maar een
beschadiging door storm is niet

Balkons

Houd de afvoer van het balkon goed
schoon. Bij slecht functionerende
afvoeren kan door een hoge
balkonrand of doordat het balkon
nauwelijks afloopt, water blijven
staan en voor problemen zorgen.
Afvoeren

Verstopte afvoeren van goten en

Onder het maaiveld

Zorg ervoor dat de dompelpomp
van uw ondergrondse garage
in goede staat is en zorg dat
u gealarmeerd wordt als de
pomp onverwachts niet werkt.
Bijvoorbeeld door een waterdetector
te plaatsen, die een melding geeft
zodra het water te hoog komt te
staan. Bedenk ook hoe u water
kunt lozen als het riool overbelast
is. Soms is een slang naar buiten
voldoende. Maar als het water via
de straat uw garage binnenloopt,
helpt ook deze oplossing niet meer.
Vraag anders uw installateur naar de
mogelijkheden.

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar

Stichting Leergeld De Stuwwal
Bent u ouder en/of verzorger van
kinderen van vier tot achttien
jaar en kunnen zij om financiële
redenen niet meedoen aan
(school)activiteiten? Dan kunt
u ondersteuning aanvragen bij
Stichting Leergeld voor bijvoorbeeld
de aanschaf van een rekenmachine,
een laptop, een fiets om naar
school te gaan of om mee te gaan
met een schoolreisje. U komt in
aanmerking voor een bijdrage als
het gezinsinkomen niet hoger is dan
110% van de bijstandsnorm.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via de
website www.leergeld.nl/destuwwal.
Stichting Leergeld maakt dan een
afspraak voor een huisbezoek. Zij
bekijken wat er voor kinderen van vier
tot achttien jaar nodig is en spelen in
op andere regelingen van Gemeente
Bergen, waaronder het Jeugd Fonds
Sport en het Jeugd Fonds Cultuur.
Samenwerking

Gemeente Bergen werkt samen
met Stichting Leergeld De Stuwwal.

Vanwege de tijdrit zijn de volgende wegen donderdag 26 augustus van
12.30 uur tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer:
•
•
•
•

Beltweg
Nieuweweg
Verlengde Boterdijk
Pannenweg

Voor aanwonenden geldt dat ze tussen 12.30 uur en 16.00 uur dus
niet met bijvoorbeeld de auto naar huis kunnen, dan wel van huis
weg kunnen. Het fietspad naast de Beltweg en Nieuweweg wordt niet
afgesloten, (brom)fietsers kunnen hier gewoon gebruik van maken.

Altijd op de hoogte van besluiten in uw buurt

daken kunt u voorkomen door
bijvoorbeeld een zogeheten
boldraadrooster te plaatsen en deze
samen met de dakgoot of het platte
dak regelmatig schoon te maken.
Beter nog is om de standleiding
te voorzien van een zogenoemde
bladvanger.
altijd te voorkomen. Zorg daarom
dat u altijd een aantal dakpannen op
reserve heeft, inclusief nokvorsten.
Dit zijn de speciaal gevormde
dakpannen die de nok van het dak
afsluiten.

Afgesloten wegen

Berichten over uw buurt

Kom niet van de regen in de drup,
onderhoud van dakgoten is belangrijk
Er zijn steeds vaker hevige
regenbuien. Zit dan net uw afvoer
verstopt door mos en bladeren? Dan
kunnen de gevolgen erg vervelend
zijn. Daarom is goed en regelmatig
onderhoud van groot belang. Een
stortbui krijgt dan veel minder vat op
uw dak. Waar moet u op letten?

De tijdrit van de Simac Ladies Tour 2021 gaat deels door gemeente Bergen.
Donderdag 26 augustus start de tijdrit in Gennep. Deze tijdrit gaat via de
Beltweg en Nieuweweg naar Siebengewald. Vandaar weer terug naar Gennep.

Hiermee willen beide partijen de
drempels verlagen voor de regelingen
voor kinderen. Bovendien willen
Stichting Leergeld en Gemeente
Bergen het bereik van de beschikbare
regelingen vergroten en de doelgroep
beter bereiken.
Meer informatie

Meer informatie leest u op de website
van www.leergeld.nl/destuwwal of
neem telefonisch contact op met het
Klant Contact Centrum,
(0485) 34 83 83 of 14 0485.

wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden
Gemeente Bergen neemt besluiten over onderwerpen die gevolgen kunnen
hebben voor u, de buurt waar u woont of de hele gemeente. Denk hierbij
aan het bouwen of verbouwen van een woning, het kappen van een boom,
een nieuw bestemmingsplan of een verordening. De gemeente maakt deze
besluiten bekend op de website van www.overheid.nl en plaatst deze in
verkorte vorm op de pagina Gemeenteberichten in het huis-aan-huisblad
Maasduinen Courant. Ook onder meer provincies en waterschappen
publiceren hun besluiten en andere berichten via deze website.
Werkwijze e-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van deze besluiten? Meld u dan aan voor de
e-mailservice Berichten over uw buurt.
Aanmelden

Bij het aanmaken van een abonnement kunt u verschillende instellingen
kiezen.
• Nadat u uw e-mailadres, postcode en eventueel uw huisnummer
hebt opgegeven, bepaalt u uit welk gebied rondom uw adres u
berichten wilt ontvangen. Op een kaartje wordt de grootte van het
gekozen gebied getoond.
• Vervolgens stelt u in welke categorie berichten u wilt ontvangen.
Berichten uit de categorie 'Rondom een adres' hebben betrekking
op een specifiek adres. Berichten uit de categorieën 'Voorlichting'
en 'Voorschriften & beleid' hebben betrekking op de hele gemeente.
'Bestemmingsplannen' kunnen betrekking hebben op een adres of
op de hele gemeente.
• Als laatste bepaalt u van welke overheidsorganisaties u berichten
wilt ontvangen. Als u tevreden bent over uw instellingen dan kunt u
zich aanmelden. Na aanmelding krijgt u ter bevestiging een e-mail
toegestuurd.
Wijzigen abonnement

U kunt het abonnement via Overheid.nl inzien en wijzigen. Dit kan
bijvoorbeeld voor het wijzigen van de afstand of het soort onderwerp
waarover u een bericht wilt ontvangen.
Afmelden

U kunt zich afmelden voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt'
vanuit de e-mail die u ontvangt van de e-mailservice.
Verschijningsfrequentie

De service bekijkt elke dag of er nieuwe berichten zijn die aan uw
aanvraag voldoen en stuurt die meteen door.
Bron: www.overheid.nl

