Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•

Afferden L, Gening 23, kappen van 3 bomen
Bergen L, Kleefstraat 14, kappen van 14 bomen
Bergen L, Rijksweg 37, kappen van 2 bomen
Siebengewald, Kloosterweg 3, kappen van 1 boom
Well L, De Kamp 5, kappen van 67 bomen

Ingediend, sloopmelding

• Siebengewald, Nieuweweg 25, sloop aanbouw
Ingediend, melding brandveilig gebruik

• Bergen L, Aijen 4a, zaalaccommodatie
• Bergen L, Mosaïque 9, winkelruimte
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•

Bergen L, Bargapark 39, kappen van 1 boom
Siebengewald, Ericaweg 8 (voorlopig), oprichten woning
Siebengewald, Grensweg (sectie R. nr. 30), kappen van 1 boom
Well L, De Kamp 1, tijdelijke overloop parkeerplaats
Well L, Hoenderstraat 10, kappen 1 boom

Schadevergoedingen waterramp
Na de extreme wateroverlast
in met name Limburg bieden
het Nationaal Rampenfonds
Giro 777 en de Rijksoverheid de
mogelijkheid verzoeken in te
dienen voor een tegemoetkoming
voor de geleden schade.
Nationaal Rampenfonds Giro 777

Verlengingsbesluiten, aanvragen

• Afferden L, Elskampweg 1, herbouw bijgebouw
• Bergen L, Oude Bergse Heide 3 (voorlopig), oprichten woning
Verleend, uitgebreide procedure

• Siebengewald, Gennep Autoweg 43, brandveilig gebruik
(ter inzage 27-08-2021 t/m 7-10-2021)

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.

Een afspraak maken?
Wilt u een afspraak maken voor
bijvoorbeeld het aanvragen van een
paspoort of heeft u een vraag over het
(ver)bouwen, slopen van een bouwwerk
of de bestemming van een perceel?
Ga dan naar www.bergen.nl/afspraak
en plan een afspraak in. Of neem
hiervoor telefonisch contact op met
het Klant Contact Centrum,
(0485) 34 83 83 of 14 0485.
Aandachtspunt

Het komt regelmatig voor dat een afspraak gemaakt is bij Gemeente Bergen
(NH) in plaats van onze gemeente. Dat is lastig voor u én voor ons.
Kijk voor informatie over contact en openingstijden op www.bergen.nl/
contact-en-openingstijden. U kunt daar ook een afspraak maken.

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.

Alle getroffen huishoudens kunnen
via een aanmeldingsformulier één
verzoek voor een gift van 1.000 euro
indienen. Particulieren hebben
meer tijd gekregen om een verzoek
in te dienen. De indieningsperiode
is op 20 augustus opnieuw
geopend tot 1 september. Het
Rampenfonds kiest voor een ruime
beoordeling van de schade met
meer uitleg ofwel door de schade
op plinthoogte in de woning uit
te leggen als geleden schade in
verblijf- en leefruimte.
Wet Tegemoetkoming Schade
(Wts juli 2021) van Rijksoverheid

Voor alle inwoners, ondernemers,
organisaties en overheden heeft
het Rijk een vangnetregeling voor
schade die niet verzekerbaar, niet
verhaalbaar en niet vermijdbaar
is. Voor zaken waarvan de huidige
verzekeringsmogelijkheden niet
algemeen bekend waren, is het
kabinet nu ruimhartig. De Wts is
een regeling voor tegemoetkoming
in schade. De RVO (Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland)
zorgt voor de verwerking van
de schademeldingen. De
tegemoetkomingen zijn per
categorie vastgesteld.
Kosten om op te ruimen of

Zicht op Well, foto Pierre Linssen
kosten die gemaakt zijn om
(ergere) schade te voorkomen
(bereddingskosten) kunnen
in aanmerking komen om
deels vergoed te worden. Voor
evacuatiekosten is de regeling ook
van toepassing.
Het is raadzaam de schademelding
op korte termijn in te dienen. Het
kan nog wat tijd kosten om na de
melding een expert in te plannen
voor een afspraak. De schadeexpert zal alle schade opnemen als
hij/zij op de locatie komt.

Hulp nodig bij invullen?

Personen die niet beschikken
over of gebruik kunnen maken
van computerapparatuur om de
digitale aanmeldformulier(en) in te
vullen, kunnen op afspraak gebruik
maken van een computer op het
gemeentehuis. Indien gewenst is
er persoonlijke begeleiding door
een gemeentelijke medewerker. U
kunt hiervoor een afspraak maken
via telefoonnummer (0485) 34
83 83. Voor het invullen van de
formulieren dient u te beschikken
over een DigiD.

Twee verschillende verzoeken

Voor burgers is het mogelijk
om zowel bij de RVO als bij het
Rampenfonds een verzoek voor
een gift/tegemoetkoming in te
dienen. Wanneer het invullen bij
de RVO niet lukt, kan dit via een
telefonische melding bij de RVO op
088 – 0424070.

De gemeente Bergen
ondersteunt de rechtvaardige,
ruimhartige verwerking van de
schademeldingen.
Meer informatie vindt u op
www.bergen.nl/
schadevergoedingen-waterramp.

Schadesoorten en kosten Wet Tegemoetkoming
Schade (Wts juli 2021) Rijksoverheid
U doet de melding voor één of meer schadesoorten. Meld ook uw schade waarvan het precieze schadebedrag pas
later bekend wordt, zoals bijvoorbeeld teeltschade. Voor de schade en kosten geldt de volgende indeling:

Particulieren

Bedrijven

Kerkgenootschappen,
Stichtingen en Verenigingen

Op afspraak

Telefonisch
bereikbaar

90% van de schade aan de woning

Schade aan vaste en vlottende activa

90% van de schade aan
gebouwen

Ma

08.30 – 12.30 uur
16.00 – 19.00 uur *

08.30 – 17.00 uur

90% van het schadebedrag tot aan
€ 36.000 aan de inboedel

90% van het schadebedrag, tot
aan € 36.000 aan de inboedel

Di

08.30 – 12.30 uur

08.30 – 17.00 uur

Teeltplanschade
Schade aan vee
Opstartkosten

Wo

08.30 – 12.30 uur
13.30 – 17.00 uur

08.30 – 17.00 uur

65% van de kosten om op te ruimen
of om ergere schade te voorkomen
(bereddingskosten)

65% van de kosten om op te ruimen
of om ergere schade te voorkomen
(bereddingskosten)

65% van de kosten om op te
ruimen of om ergere schade te
voorkomen (bereddingskosten)

Do

08.30 – 12.30 uur

08.30 – 17.00 uur

Vr

08.30 – 12.30 uur

08.30 – 12.30 uur

Evacuatiekosten (minimaal € 304 en
maximaal € 597)

Evacuatiekosten van 100%
(minimale vergoeding van € 901 ook
als kosten lager zijn)

Evacuatiekosten (minimaal
€ 304 en maximaal € 597)

Het kabinet heeft besloten
bij schrijnende gevallen ook
welwillend te willen kijken naar een
tegemoetkoming bij de schade aan
een voertuig dat vanuit economisch
oogpunt redelijkerwijs niet voor
Allrisk of Casco verzekering in
aanmerking komt.

Bedrijven betalen maximaal € 6.014
aan eigen risico. Schade boven het
bedrag van € 17.183 wordt volledig
vergoed. Voor schade onder dit
bedrag geldt een tegemoetkoming
van 65%.

*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
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Verenigingen en organisaties

Voor 1 oktober subsidie aanvragen
Verenigingen en organisaties
kunnen voor 2022 in aanmerking
komen voor subsidie. De aanvraag
hiervoor moet uiterlijk voor 1
oktober 2021 worden ingediend.
Verordening en regelingen

De subsidies moeten uiterlijk voor 1
oktober 2021 worden aangevraagd.
De aanvraagformulieren 2022 kunt
u downloaden via www.bergen.nl
of telefonisch opvragen bij het Klant

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

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

Meldingen openbare ruimte

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

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/subsidie-2022.

Omleiding Paulus Potterstraat
en Pieter de Hooghstraat
Maandag 23 augustus zijn de
werkzaamheden gestart voor
het aanleggen van een wadi aan
de Paulus Potterstraat in Nieuw
Bergen. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door aannemer Joop
Goossens en duren tot en met 17
september 2021.

Vacature medewerker bosbouw
Voor het team Buitendienst van de afdeling Ruimte & Samenleving zijn wij
op zoek naar een medewerker bosbouw voor 36 uren per week.

Verkeersmaatregelen

Er zijn de volgende wegafzettingen :
• van 23 tot en met 27 augustus
rondom het kruispunt Paulus
Potterstraat – Pieter de
Hooghstraat (bij de school).
• van 30 augustus tot en met
3 september afsluiting van
tussenwegen aanliggend bij
de Paulus Potterstraat – Pieter
Mondriaanstraat.
• van 6 tot en met 17 september
een gedeeltelijke halve
wegafzetting van de gehele
Paulus Potterstraat.
Omleidingsroute

De omleidingsroutes zijn met
borden aangegeven.

Korte functie-inhoud

Werkzaamheden

Gemeente Bergen gaat aan de
oostzijde van de Paulus Potterstraat
de berm herinrichten. Nu staat er
namelijk tijdens hevige regenbuien
veel regenwater rondom de
drempel ter hoogte van de Pieter de
Hooghstraat – Paulus Potterstraat.
Dit probleem willen we oplossen.
De berm wordt verlaagd en ingericht
als een ecologisch verantwoorde
wadi. Een wadi is een buffer- en

infiltratievoorziening die tijdens
hevige regenbuien (tijdelijk) gevuld
is met regenwater. Het regenwater
loopt dan voortaan weg naar de
verlaagde berm, de wadi, waar het
vervolgens infiltreert in de grond.
Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact
op met het Klant Contact Centrum,
telefoon (0485) 34 83 83 of stuur een
e-mail naar info@bergen.nl

Zaalvoetbaltoernooi voor jongeren
op vrijdag 3 september
Bergen beweegt natuurlijk
organiseert vrijdag 3 september
een zaalvoetbaltoernooi in
Recreatiecentrum Den Asseldonk in
Nieuw Bergen.
Alle jongeren tussen 12 en 18 jaar
uit de gemeente Bergen kunnen
deelnemen aan deze sportieve
vakantieafsluiter. Het toernooi is
van 13.30 uur tot 16.30 uur en er zijn
leuke prijzen. Deelname is gratis.
Aanmelden kan via facebook Bergen
Beweegt Natuurlijk.

Als medewerker bosbouw ben je verantwoordelijk voor de aanleg, het
verzorgen en onderhouden van bossen en natuurterreinen binnen de
gemeente Bergen (L).
Verder kun je worden ingezet voor alle voorkomende werkzaamheden zoals
onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan recreatieve voorzieningen
en de aanleg en onderhoudswerkzaamheden op het gebied van civiel- en
cultuurtechniek. Daarnaast ben je chauffeur van verschillende voertuigen,
bedien je machines en verricht je het dagelijks onderhoud hieraan.
Indien nodig verricht je, als plaatsvervanger en bij calamiteiten (zoals
hoogwater), andere bij de buitendienst voorkomende werkzaamheden.
Deze werkzaamheden kunnen buiten de reguliere werktijden plaats vinden.
Solliciteren

Heb je interesse in deze functie, reageren kan tot en met woensdag
22 september via de website van Banenplein Limburg. Daar vind je ook
meer informatie over de functie.

