Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Bergen L, Murseltseweg 4, kappen van 1 boom
• Well L, Kasteellaan 10, oprichten Bed & Breakfast
• Omgeving Well L en Afferden, aan de oevers van de Maas, het
rooien van diverse houtopstand
Ingediend, sloopmelding

• Bergen L, Kampweg 3, verwijderen asbesthoudende dakplaten
• Siebengewald, Beltweg 2a, verwijderen asbesthoudende golfplaten
• Bergen L, Oude Baan ongenummerd (sectie E nr. 1618), kappen
van 2 bomen
Verleend, reguliere procedure

• Bergen L, Kleefstraat 14, kappen van 14 bomen
Verlengingsbesluiten, aanvragen

• Bergen L, Aijenseweg 20b, kappen van 2 bomen
Ingediend, uitgebreide procedure

• Siebengewald, Pannenweg 5, wijzigen/aanbouwen rundveestal

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.

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

Maaspark Well

Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling
Maaspark Well is een belangrijke
schakel in het grote landelijke
project 'Ruimte voor de Rivier'.
In de plannen voor Maaspark Well
trekt Gemeente Bergen samen op
met Kampergeul BV. Kampergeul
zorgt voor de zandwinning.
Na de zandwinning wordt het
gebied opnieuw ingericht met
de hoogwatergeul, de vergrote
voorhaven en de aanleg van de
oevers.
Kleinschalig cultuurlandschap

Samen met Gemeente Bergen
en Waterschap Limburg heeft
Kampergeul het Eindplan voor
het gebied tussen Aijen en de
bestaande voorhaven uitgewerkt.
Het noordelijke deel van dit
Eindplan beslaat een oppervlakte
van ca 13 hectare en is inmiddels
helemaal ingericht. Er zijn
struweelhagen en fruitbomen
geplant. Dit kleinschalig
cultuurlandschap geeft Aijen
vanaf de zuidkant een passende
landelijke entree.
Ook vanuit Aijen over de dijk
hebben passanten een mooi
uitzicht op het landschap dat vier
jaar geleden nog een grote plas
water was. Koeien zorgen nu voor

Herinrichting dassenleefgebied met hagen en fruitbomen
de begrazing en bemesting, zodat
er een rijk bodemleven ontstaat
dat aantrekkelijk is voor dassen.
De hagen krijgen een afrastering
en de bomen worden voorzien
van korven, om te voorkomen dat
koeien ze aanvreten.
Tweede deel

Een ontgrondingsgebied van
ruim 10 hectare ten zuiden van
dit kleinschalig cultuurlandschap
richt Kampergeul de komende
jaren op dezelfde manier in.
Uiteindelijk ontstaat er een groot
nieuw leefgebied voor dassen die

nu nog in een beschermde zone
van het ontgrondingsgebied leven.
In het nieuwe natuurgebied komen
fiets- en wandelpaden. De oevers
worden aangespoten met het
fijnere zand uit de plas, waardoor
schrale oevervegetatie zich hier
kan ontwikkelen. Ook langs de
hoogwatergeul aan de Maaszijde
wordt een brede natuuroever
aangespoten. Het gebied groeit
zodoende steeds meer uit tot een
aantrekkelijk rivierlandschap met
bloemrijke graslanden en ruige
struiken.

Verscherpt toezicht op parkeren Mosaïque
Gemeentelijke Buitengewone
opsporingsambtenaren (BOA’s)
hebben de afgelopen weken
vastgesteld dat met name ter
hoogte van de doorgang naar
Mosaïque vanaf de Sint Petrusstraat
(Nieuw Bergen) veel geparkeerd
wordt buiten de daarvoor
aangewezen parkeervakken.
Op die locatie vinden
bouwwerkzaamheden plaats,
vanwege steigermateriaal is de

Welkom bij Gemeente Bergen
Op afspraak

Telefonisch
bereikbaar
08.30 – 17.00 uur

Ma

08.30 – 12.30 uur
16.00 – 19.00 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.
Meldingen
Wilt u een melding doen van overlast, zwerfafval, vandalisme of
andere zaken? Geef uw melding door via www.bergen.nl/meldingen
of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum.
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

doorgang smaller. Parkeren buiten
de vakken brengt de (verkeers)
veiligheid én de toegang tot
Mosaïque (ook voor hulpdiensten)
in gevaar.
Verscherpt toezicht

De gemeente vraagt u daarom
dringend om niet buiten de
daarvoor aangewezen plekken te
parkeren. De BOA’s houden op
en in de omgeving van Mosaïque

de komende tijd verscherpt
toezicht. Bij een eerste overtreding
volgt een waarschuwing om
deze te beëindigen en herhaling
te voorkomen. Bij een tweede
overtreding volgt een bekeuring.
Uitbreiding parkeervakken

De gemeente bekijkt momenteel
de mogelijkheid om op deze locatie
het aantal parkeerplaatsen uit te
breiden.

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.

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.

(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.

Voorkom misbruik

App KopieID

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

Met de app KopieID maakt u
met uw mobiele telefoon of
tablet een veilige kopie van uw
identiteitsbewijs (ID-bewijs).

Nooit zo maar afgeven

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/identiteitsfraude of neem
telefonisch contact op met het
Klant Contact Centrum,
(0485) 34 83 83 of 14 0485.
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Hoe verplaats jij je door de gemeente?
Hoe verplaats jij je door de
gemeente en de regio NoordLimburg? Hoe ervaar je dit, wat
kan er beter? Deze vragen staan
centraal in de Mobiliteitsenquête
van de acht gemeenten in NoordLimburg die zijn verenigd in
Trendsportal. Met de informatie
uit het onderzoek kunnen de
gemeenten betere keuzes maken
voor de toekomst als het gaat om
mobiliteit en verkeer. Bijvoorbeeld:
waar moeten ﬁetspaden worden
verbreed, waar is de parkeerdruk
hoog, hoe kunnen we mensen
helpen om zich duurzamer te
verplaatsen?
Mobiliteit

Met mobiliteit bedoelen we het
verplaatsen van personen in een
gebied, en het gemak waarmee dat
gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan
een ritje naar de supermarkt, of
je (dagelijkse) reis naar het werk.
Lopen of fietsen naar school en de
sportvereniging, of een bezoek aan
vrienden of familie.
Gezamenlijke Mobiliteitsambitie

Gemeente Bergen werkt samen met

Vraag attentie aan voor mantelzorger
Woensdag 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg.
Gemeente Bergen zet mantelzorgers op deze dag graag in het zonnetje.
Mantelzorgers zijn mensen – van jong tot oud – die langdurig en
onbetaald voor een naaste zorgen. Omdat de zorg zich richt op
naasten, vinden deze mantelzorgers hun zorgtaken in veel gevallen
vanzelfsprekend. Maar dat is het niet! Kent u een mantelzorger? Vraag
dan een attentie aan voor deze mantelzorger. Woensdag 10 november
wordt een attentie bij de mantelzorger aan huis aangeboden.
Aanvraagkaarten
De aanvraagkaartjes liggen bij huisartsen in Afferden, Well en NieuwBergen en bij de bibliotheek in Nieuw-Bergen. Daarnaast kunt u de
aanvraagkaart downloaden via www.bergen.nl en vervolgens uitprinten.

de zeven andere Noord-Limburgse
gemeenten aan een gezamenlijke
Mobiliteitsambitie, om onze regio
voor iedereen goed bereikbaar te
houden. Denk aan plannen voor het
verbeteren van de doorstroming op
hoofdwegen, de verkeersveiligheid,
leefbaarheid, duurzaamheid en
plannen rond de Maaslijn.
Dit doen we in nauwe
samenwerking met ondernemers
en onderwijsinstellingen. Ook jouw
mening is hierbij van groot belang.
Daarom vragen we je om de
mobiliteitsenquête in te vullen.

Bespaar energie
én geld
Lever je bonnetje bij ons in!

Vul de enquête in

Invullen kan via www.trendsportal.
nl/mobiliteitsenquete, tot en met
30 september 2021. We willen graag
weten welk(e) vervoersmiddel(en)
je gebruikt, welke routes je aflegt
en of je mogelijkheden ziet voor
verbetering van de mobiliteit. Door
mee te doen maak je bovendien kans
om een week lang gratis gebruik te
maken van een elektrische auto of
twee e-bikes. Het invullen neemt
ongeveer 15-20 minuten tijd in
beslag. De vragenlijst is anoniem.
Alvast hartelijk dank voor je
medewerking!

Tot uiterlijk 24 oktober
Ingevulde aanvraagkaarten kunt u tot uiterlijk zondag 24 oktober naar de
gemeente sturen:
Gemeente Bergen
t.a.v. mantelzorgondersteuner
Antwoordnummer 31
5800 VK Bergen
U kunt de kaart ook in de brievenbus van het gemeentehuis doen.
Meer informatie?
Neem telefonisch contact op met de mantelzorgondersteuner van
Gemeente Bergen via het Klant Contact Centrum (0485) 34 83 83 of
14-0485. U kunt ook een e-mail sturen naar
mantelzorgondersteuning@bergen.nl.

Nieuwe
subsidieregeling voor
verduurzaming MKB

Energiehuis Bergen (L)
Keulerstraat 1
5854 BV Bergen
T (0485) 34 83 83
Dé plek waar je ideeën met

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een nieuwe subsidieregeling

ons kunt delen en informatie

VerduurSAMEN2030-impuls tot 250 euro aan

bekendgemaakt. Vanaf 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 kan er subsidie

en advies over duurzame

vergoeding kunt ontvangen voor bijvoor-

worden aangevraagd door ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Er kan

energie kunt krijgen. Je

beeld de aanschaf van ledlampen, tocht-

subsidie aangevraagd worden voor het inhuren van een gespecialiseerd energie-

bent welkom op afspraak

strips of een waterbesparende douchekop?

adviseur en voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit

Deze vergoeding kunnen wij aanbieden door

het verkregen advies. Voor meer informatie over de subsidieregeling Verduurzaming

een bijdrage van het Rijk. De volledige lijst

MKB (SVM) en de voorwaarden kijk op: www.verduursamen2030.nl/svm

Wist jij dat je met de

en er zijn verschillende
inloopmomenten.
VerduurSAMEN2030

aan producten die hiervoor in aanmerking

verduursamen2030@bergen.nl

komen vind je op:

bergen.nl/verduursamen2030

www.verduursamen2030.nl/bespaar
Let op: bekijk goed aan welke voorwaarden
het product moet voldoen om in aanmerking
te komen voor deze subsidie!

Samen op weg naar een
duurzame toekomst
Ontzettend veel inwoners (475) hebben hun mening gedeeld over een duurzame
toekomst voor de gemeente Bergen. Dit deden zij door het invullen van een online

VerduurSAMEN2030
VerduurSAMEN2030
Energielandgoed Wells Meer
wellsmeer@bergen.nl
energielandgoedwellsmeer.nl
Energielandgoed Wells Meer

enquête of door in gesprek te gaan bij de onderzoeksbus die van 13 juli tot en met
23 juli op verschillende plekken in de gemeente te vinden was. Met de opgehaalde
input zetten we samen nieuwe stappen naar een duurzaam Bergen.
Binnenkort delen we de input die is opgehaald. Houd hiervoor onze kanalen in de
gaten!

Onderdeel van

