
Gemeente 
berichten

Basisregistratie personen

Belangrijk voor u en de overheid
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.

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 
organisaties aangesloten zijn 
bij de Berichtenbox. Hier kunt u 
aangeven of u van deze organisaties 
uw post digitaal wilt ontvangen, 
dit is niet verplicht. Daarna gaat 
u verder naar ‘MijnOverheid’. 
Op de startpagina klikt u op 
‘Persoonlijke gegevens’. Onder het 
kopje “Basis persoonsgegevens -> 
Basisregistratie personen” kunt u 
uw gegevens inzien. 
Zijn uw gegevens niet correct? 
Neem dan contact op met de 
gemeente.

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 www.bergen.nl. 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 
• het Klant Contact Centrum, 
(0485) 34 83 83 of 14 0485.

Taxus Taxi

Snoei uw taxushaag t/m 10 september
Uw taxussnoeisel is nog hard 
nodig in de ´strijd tegen kanker´. 
Aanmelden van uw gesnoeide 
taxus kan tot en met donderdag 10 
september.  De stichting kan tot die 
tijd alle hulp en alle kleine beetjes 
goed gebruiken. Nog steeds is er 
jaarlijks een grote hoeveelheid 
taxussnoeisel nodig voor het 
produceren van kanker remmende 
medicijnen. 

Behoud werkzame stof Taxol
Taxol, de basis grondstof voor 
kanker remmende medicijnen 
is alleen aanwezig in de jonge 
scheuten (éénjarig snoeisel) van de 
taxushaag. Bewaar het snoeisel los 
op de grond of leg het op een zeil. 
Bewaren van het snoeisel in plastic 
zakken is funest. 

Meer informatie
Op diverse uitgiftepunten kunt 
u gratis Taxus Taxi tassen en 
opvangzeilen ophalen. Het is ook 

mogelijk om uw snoeisel zelf naar 
een inzamelpunt te brengen. Kijk 

voor meer informatie op 
www.taxustaxi.nl. 

Meldpunt Signaal
Maakt u zich over iemand zorgen? 
Zijn de gordijnen bij de buurman 
al weken dicht? Is er iemand die 
niet goed voor zichzelf zorgt? 
Zondert iemand zich af van 
vrienden of familie? Of komt u op 
straat in een situatie waarbij u niet 
weet wat te doen?
Door contact op te nemen met 

Meldpunt Signaal kunt u een 
groot verschil maken voor degene 
om wie u bezorgd bent. Deze 
professionals zijn speciaal getraind 
om in te schatten wat er nodig is 
om de situatie te verbeteren. 

Meer informatie: 
www.meldpuntsignaal.nl

Verplichte bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
•  A� erden L, Berkenkamp 1, plaatsen veranda aan mantelzorgwoning

Ingediend, sloopmelding
•  Bergen L, Marterstraat 10, verwijderen astbesthoudende dakplaten 

schuur
•  Bergen L, Nieuweweg 42, slopen aanbouw
•  Bergen L, Holshaeg 1, slopen woning en verwijderen asbesthoudend 

materiaal

Verleend, reguliere procedure
•  Bergen L, Aijen 12a, oprichten bijgebouw
•  Well L, Kevelaarsedijk 4, oprichten woonhuis (verzonden 31-08-2020

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit
•  Well L, Elsteren 4b, verwijderen a� everstation
•  Bergen L, De Flammert 1016, starten werkzaamheden motortuning en 

elektronica ontwikkeling

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.

Spreekuur politie in 
gemeentehuis
Elke maandag tussen 15.00 en 19.00 uur heeft een wijkagent 
inloopspreekuur in het gemeentehuis in Nieuw Bergen. U kunt daar 
terecht voor onder andere een informatief gesprek of om iets te melden, 
bijvoorbeeld het melden van overlast. U kunt bij het politiespreekuur 
géén aangifte doen.

Aangifte doen
Dat kan:
•  online, via www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
•  telefonisch via 0900 - 8844
•  op het politiebureau (in Gennep of Venray). Maak hiervoor een 

afspraak via 0900 – 8844.

U kunt op deze manier ook iets melden aan de politie.

Meer informatie
Meer informatie leest u op de website www.politie.nl

Militaire oefening
Van 4 tot en met 11 september is er een militaire oefening gepland in 
gemeente Bergen.  Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich 
in voertuigen verplaatsen door de regio. Ze hinderen daarbij niet het 
doorgaande verkeer en houden zich aan de COVID-19 regeling van het 
RIVM. Aan de oefening nemen 70 personen en 16 militaire voertuigen 
deel.

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



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

Energielandgoed Wells Meer

wellsmeer@bergen.nl

energielandgoedwellsmeer.nl

  Energielandgoed Wells Meer

Onderdeel van

Wells Forum richt 
energiecoöperatie op
Wells Forum richt energiecoöperatie op

Wells Forum richt de tweede energiecoöperatie in Bergen 

op. De energiecoöperatie heeft in eerste instantie het 

voornemen om circa 300 zonnepanelen te plaatsen op het 

dak van Garage van Wanroy in Well. Energiecoöperatie Limburg 

neemt de projectbegeleiding en uitvoering voor de nieuwe 

energiecoöperatie voor haar rekening. De coöperatie maakt 

voor haar plannen gebruik van de Postcoderoosregeling en de 

VerduurSAMEN2030-impuls. Met de postcoderoosregeling krijgen 

leden van de coöperatie een belastingvoordeel op energie die ze 

lokaal en duurzaam opwekken.

Kijk voor meer informatie op www.bergen.nl/verduursamen2030.

Vaststelling bestemmings-
plan Energie landgoed Wells 
Meer in februari 2021

Voor het Energielandgoed Wells Meer hebben we er altijd naar 
gestreefd om in 2021 een SDE++ subsidieaanvraag in te dienen. 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bood eerder jaarlijks 
twee openstellingsrondes aan om deze subsidieaanvraag in te 
dienen, namelijk in het voorjaar en najaar. We zijn er in onze planning 
van uitgegaan de subsidie in het voorjaar aan te vragen. Inmiddels 
is er meer duidelijk geworden over de indieningstermijn in 2021. Er 
wordt uitgegaan van één openstellingsronde, die plaatsvindt kort 
na de zomer. Hiermee krijgen we meer ruimte voor het klaarmaken 
van de stukken die nodig zijn voor de indiening. Dit betekent dat er 
binnen de projectplanning van het Energielandgoed een verschuiving 
plaatsvindt. Het vaststellen van het bestemmingsplan door de 
gemeenteraad en het verlenen van de omgevingsvergunningen 
wordt van december 2020 verplaatst naar februari 2021. De 
zienswijzeperiode op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-
vergunningen zal naar verwachting half oktober 2020 starten. De 
overall planning verandert echter niet. We gaan er nog steeds van uit 
dat we in 2022 kunnen starten met de bouw.

Provincie Limburg draagt bevoegdheid vergunningen 
windturbines over aan gemeente Bergen
Gedeputeerde Staten hebben op 11 augustus 2020 besloten om af te zien van de bevoegdheid voor de vergunningen voor de windturbines 

binnen Energielandgoed Wells Meer. Zij hebben besloten de besluitvorming over de vergunningverlening over te dragen aan gemeente 

Bergen. Dit zorgt ervoor dat Bergen zelf regie kan voeren over project Energielandgoed Wells Meer. Daarnaast kan het proces van 

vergunningverlening gestroomlijnd worden, waarmee een versnelling in de proceduretijd kan worden bereikt. 

Kijk voor meer informatie op www.energielandgoedwellsmeer.nl.

Vrijdag 4 september start E-� ber 
o�  cieel met de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in de bebouwde 
kommen van gemeente Bergen. 
Ze beginnen in A� erden, daarna 
volgen de andere dorpen. 

Uitvoerder
Het bedrijf  Spitters B.V. voert de 
werkzaamheden in opdracht van 
E-� ber uit. Voor vragen over de 
werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met Spitters B.V. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met:
•  De klantenservice van Spitters: 

telefonisch via (0485) 72 49 24 of
•  via e-mail naar bergen@spitters.nl
•  Een e-mail sturen naar 

klantenservice@limburgglasvezel.nl
Of kijk op de website www.e-� ber.nl

Glasvezel buitenaf/ DELTA-� ber
Deze aanbieder is bezig met de 
aanleg van een glasvezelnetwerk 
in het buitengebied van gemeente 
Bergen. Aannemer SPIE voert de 
werkzaamheden in opdracht van 
Glasvezel Buitenaf/ DELTA-� ber 
uit.  Voor meer informatie over 
Glasvezel buitenaf/ Delta-� ber 
kunt u kijken op  

www.glasvezelbuitenaf.nl of bellen 
met de klantenservice, 
(088) 75 85 800. Voor vragen over 
de werkzaamheden kunt u bellen 
met de klantenservice van SPIE, 
(088) 313 10 46.

Rol gemeente
De initiatieven om glasvezel aan 
te leggen komen van externe 
marktpartijen. Gemeente Bergen is 
géén opdrachtgever. De gemeente 
verleent wel de noodzakelijke 
vergunningen om netwerken aan 
te leggen en houdt toezicht op de 
werkzaamheden.

Nieuwsbrief mantelzorg is uit
De zesde editie van de Nieuwsbrief Mantelzorg is uit. Met onder meer 
informatie over ‘Training blijf in balans’ en de start van de tweede 
gespreksgroep mantelzorg.

Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwsbrief en/of over mantelzorg 
kunt u telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum, 
(0485) 34 83 83 of 14 0485. U kunt ook een e-mail sturen naar 
mantelzorgondersteuning@bergen.nl

Van 18 t/m 27 september vindt 
tijdens de Nationale Sportweek 
een alternatief voor de jaarlijkse 
vierdaagse plaats: de Stap & Trap 
Vierdaagse. Een virtuele vierdaagse 
voor jong en oud. Loop, hardloop, 
skate of � ets mee! 

Alternatieve Vierdaagse
Via een app loopt, � ets of skaat u 
een zelfgekozen afstand. U kunt 
elkaar live volgen en wellicht 
voorbij zien komen via de app. Kies 
voor 2, 5, 10 of 25 kilometer, daag u 
zelf uit om de afstand in vier dagen 

te volbrengen. 

Meer informatie
Doet u mee? Kijk dan voor meer 
informatie op 
www.bergenbeweegtnatuurlijk.nl 
en schrijf u in. 

Digitale vierdaagse

E-fi ber start met aanleg 
glasvezel in de kernen

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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