
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning 
Ingediend, reguliere procedure

• A� erden L, tegenover A� erdse Heide 60, oprichten glasvezelcentrale

• A� erden L, Kapelstraat 36, kappen boom

• Bergen L, Jeroen Boschstraat 23, verplaatsen erfafscheiding

• Wellerlooi, Kruisstraat 29, oprichten sporttoestel 

Ingediend, sloopmelding

• Well L, Halve Maan 11, slopen schuur

Geweigerd, reguliere procedure

•  Wellerlooi, Venweg 4, weigeren kappen 2 eikenbomen 

Algemene wet bestuursrecht 
•  Vastgesteld Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 

(ter inzage vanaf 11-08-2020)

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 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.

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

Weer naar school

Twee keer zoveel verkeersslachtoff ers
Vanaf maandag 24 augustus eindigt 
de schoolvakantie in onze regio 
Zuid. Kinderen en jongeren gaan 
dan weer op weg naar hun (nieuwe) 
school. 

Wist u dat er in de periode na de 
zomervakantie bijna twee keer 
zoveel verkeersslachto� ers zijn 
onder � etsende scholieren dan in 
de rest van het jaar? Niet voor niets 
voert Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) al jarenlang de campagne ‘De 
scholen zijn weer begonnen’. Daarin 
roepen we automobilisten op om in 

de weken na de zomervakantie extra 
rekening te houden met scholieren 
op de � ets. 

Tips voor automobilisten 
Kinderen en scholieren hebben 
nog niet zoveel verkeerservaring 
én voelen een druk erbij te horen. 
Ze zijn in het verkeer dan ook erg 
gebaat bij oplettende volwassenen. 
Iedereen kan een bijdrage leveren 
aan veiliger verkeer. Van thuiswerken 
tot schoolzones vermijden: meedoen 
is gemakkelijk! Op de website van 
VVN staan deze en andere tips.

Tips voor fi etsers
Ook � etsers kunnen veel doen om 
het verkeer voor iedereen veiliger 
te maken! Van je hand uitsteken 
bij het afslaan tot voetgangers 
voor laten gaan bij zebrapaden. 
Kijk op de website van VVN voor 
de ‘checklist Veilig � etsen’: van 
smartphone in je (rug)zak tot 
� etsverlichting en opvallende 
kleding.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.vvn.nl.

De nieuwe Babsen stellen zich voor
Wilt u trouwen of uw partnerschap 
registreren? De Babs (Buitengewoon 
Ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand) maakt er samen met u een 
bijzondere gebeurtenis van.
Gemeente Bergen heeft vijf Babsen 
in dienst die op persoonlijke wijze 
een bijdrage aan uw huwelijk of 
geregistreerd partnerschap geven. 
Op de website www.bergen.nl/
babs leest u meer over Annemie 
Vollenberg, Ger Joosten, Heidi 
Vroemen, Hellen Willems en Henny 
Boogers. Ger Joosten en Heidi 
Vroemen zijn de nieuwe Babsen.
In een persoonlijk gesprek kunt u uw 
wensen kenbaar maken om van uw 
ceremonie iets speciaals te maken. 
Het wordt jullie grote dag, dus jullie 
wensen staan centraal!

Meer informatie
Voor meer informatie over 
het huwelijk of geregistreerd 
partnerschap kunt u terecht op de 

website www.bergen.nl of neem 
telefonisch contact op met het Klant 

Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 
14 0485.

Verenigingen en organisaties 

Vraag voor 1 oktober subsidie aan
Verenigingen en organisaties 
kunnen voor 2021 in aanmerking 
komen voor subsidie. De aanvraag 
hiervoor moet uiterlijk 1 oktober 
2020 worden ingediend. 

Verordening en regeling
In de Algemene 
Subsidieverordening staan de 
algemene voorwaarden voor het 
verlenen van subsidies en hoe u 
subsidie kunt aanvragen. 
In de subsidieregelingen is meer 

praktische informatie uitgewerkt, 
bijvoorbeeld welke activiteiten 
voor een bijdrage in aanmerking 
komen en hoe deze subsidie wordt 
berekend.

Aanvraagperiode
De subsidies moeten uiterlijk 1 
oktober 2020 worden aangevraagd. 
De aanvraagformulieren 2021 kunt 
u downloaden via www.bergen.
nl/subsidies2021 of telefonisch 
opvragen bij het Klant Contact 

Centrum.
Aanvraagformulieren die te laat 
binnenkomen, worden niet in 
behandeling genomen.

Vragen?
Voor vragen kunt u telefonisch 
contact opnemen met het Klant 
Contact Centrum, (0485) 34 83 83 
of 14 0485.
Meer informatie en de 
aanvraagformulieren vindt u op 
www.bergen.nl/subsidies2021. 

Heidi Vroemen:
“Mijn talent is om jullie woorden 
en verhalen te verbinden tot jullie 
unieke liefdesverhaal en er een 
persoonlijke en warme ceremonie 
van te maken om nooit te vergeten.” 

Ger Joosten:
“Samen gaan we de ceremonie 
vormgeven, waarbij ik jullie inbreng 
heel belangrijk vind. Het wordt 
immers jullie dag! 
Ik verheug mij erop!”



Donderdag 20 augustus 2020 - Pagina 7

Jongerenwebsite ‘Vraag het de politie’  

Aanvragen mantelzorgcompliment Voorkom fraude met kopie identiteitsbewijs 

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument bijvoorbeeld bij het 
afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement. 

Nooit zo maar afgeven
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie 
wil, vraag dan altijd waarom. Vaak is het noteren van het soort 
identiteitsbewijs en het nummer daarvan al voldoende. Geeft u toch een 
kopie af? Help dan om misbruik te voorkomen. Zo maakt u het fraudeurs 
moeilijk om de kopie te bewerken. 

Voorkom misbruik
Schrijf op de kopie: 
1. dat het een kopie is;
2. aan welk bedrijf u de kopie geeft;
3. de datum waarop u de kopie afgeeft;
4.  streep eventueel het burgerservicenummer (BSN) door. In uw 

paspoort of identiteitskaart staat dit nummer vermeld onder 
persoonsnummer. Bij het oude model staat het BSN aan de voorkant 
van de houderpagina en bij het nieuwe aan de achterkant van de 
houderpagina;

5. het BSN staat ook in de strook onderaan. Streep het ook hier door;
6. u kunt ook uw pasfoto afschermen of onzichtbaar maken.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van de KopieID app.

Burgerservicenummer
Overheidsorganisaties kunnen gebruik maken van het BSN voor het 
uitvoeren van hun werkzaamheden. Andere organisaties mogen het 
nummer alleen gebruiken als hiervoor een wettelijke basis is. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor een bank of zorgverlener, zoals uw huisarts, apotheek 
en zorgverzekering. Voor die organisaties moet het BSN dus zichtbaar 
blijven.

Meer informatie
Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude of 
neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum, 
(0485) 34 83 83.

Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud 
en heb je vragen over veiligheid? 
Ga dan naar de o�  ciële 
jongerenwebsite 

https://www.vraaghetdepolitie.nl.
Hier vind je duidelijke en 
betrouwbare antwoorden op 
vragen over onderwerpen 

zoals drugs, geweld, alcohol of 
vernieling. 
Ook kun je politieprofessionals 
vragen stellen via e-mail of chat. 

Gemeente Bergen waardeert haar 
mantelzorgers. Maar mensen 
die mantelzorg ontvangen, de 
hulpvragers, waarderen dat nog 
veel meer. 

Wilt u uw mantelzorger 
bedanken? Dan kunt u een 
mantelzorgcompliment aanvragen.

Mantelzorgcompliment
Het is een geldbedrag van 
€ 50,- wat u kunt gebruiken om uw 
mantelzorger(s) in het zonnetje 
te zetten. U bepaalt hoe u het 
geldbedrag wilt gebruiken om hen 
te bedanken.

•  Het compliment wordt één keer 
per jaar gegeven.

•  Er wordt één mantelzorg-
compliment uitbetaald, ongeacht 
het aantal mantelzorgers dat 
voor u zorgt.

•  U kunt het mantelzorg-
compliment alleen aanvragen 
tussen 1 september en 1 
november. Ontvangen aanvragen 
vóór 1 september en na 31 
oktober nemen we niet (meer) 
in behandeling.

Aanvragen
U kunt het aanvraagformulier 
downloaden via www.bergen.
nl/mantelzorgcompliment of 
telefonisch aanvragen bij het 
Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis. 

De aanvraag indienen kan:
•  per post, Postbus 140, 

5854 ZJ Bergen L
•  deponeren in de brievenbus bij 

het gemeentehuis

•  of digitaal versturen naar 
info@bergen.nl.

U kunt het formulier alleen op 
bovenstaande wijze inleveren 
tussen 1 september en 
1 november. 

Vragen? 
Neem dan telefonisch contact 
op met het Klant Contact 
Centrum via (0485) 34 83 83 of 
14 0485.

Doe mee met de Nationale Sportweek
Van 18 t/m 27 september kun je 
ook in Bergen meedoen aan de 
Nationale Sportweek, met dit 
jaar als thema ‘Wat doet sport 
met jou?’. Bergen beweegt 
natuurlijk heeft samen met 
partners allerlei activiteiten 
op touw gezet. Een week vol 
beweging, gezonde voeding en 
plezier. 

Gezond bewegen voor iedereen
Er zijn activiteiten voor jong en 
oud met onder meer de sportiefste 
klas van Bergen en de Stap & trap 
vierdaagse. Dat is een virtuele 
vierdaagse waarbij deelnemers 
met een app onder andere vier 
dagen een bepaalde afstand lopen 
of � etsen. Ook verenigingen 
dragen hun steentje bij en zorgen 

met open trainingen voor extra 
beweging om het beweegtalent 
bij jong en oud naar boven te 
halen. 

Sport doet iets met je
Iedereen mag meedoen. Jong, 
oud, met of zonder beperking. Kijk 
op www.bergenbeweegtnatuurlijk.
nl voor alle activiteiten. 

Hoe houden we het coronavirus 
buiten de deur?

18 augustus 2020

We moeten het coronavirus maximaal blijven controleren.
Per 19 augustus gelden aanvullende maatregelen.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Thuis mag je maximaal 6 personen
(exclusief kinderen t/m 12 jaar)
ontvangen. Dit geldt binnen, op het
balkon en in de tuin. 
Houd altijd 1,5 meter afstand van
elkaar.

Kom je terug uit een gebied met een
oranje reisadvies vanwege corona, 
dan ga je 10 dagen thuis in quarantaine.

Basisregels voor iedereen:

Bezoek thuis Thuisquarantaine

Houd 1,5 meter afstand 
binnen én buiten.

Was vaak je handen.

Werk zoveel mogelijk
thuis.

Vermijd te drukke 
plekken.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
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