Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•

Afferden L, De Burkel 1b, oprichten veldschuur
Bergen L, Raadhuisstraat 2, tijdelijk plaatsen reclameborden
Siebengewald, Augustinusweg ong., oprichten woning
Siebengewald, Grensweg 2a, oprichten opslagloods
Well L, Sterrenbos 8, verbouw woning en wijziging gebruik tbv
wonen

Ingediend, sloopmelding

• Well L, Kloosterhof 14, verwijderen asbesthoudend vloerluik
Verleend, reguliere procedure

• Wellerlooi, Catharinastraat 47, 5856 AS, verbouwen school
• Wellerlooi, Geysselberg 5, 5856 BB, uitbreiden woning
Geweigerd, reguliere procedure

• Bergen L, Aijenseweg 20b, 5854 PT, kappen van twee bomen
Ontwerp, uitgebreide procedure

• Well L, De Vissert 11, 5855 EL, bouw van paardenstal met
overkapping (ter inzage 23-09 t/m 03-11-2021)

Algemene wet bestuursrecht
Vastgesteld: Beleidsregel toewijzing voor kavels en
nieuwbouwwoningen Gemeente Bergen 2021 (voorwaarden voor
inschrijving / zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding) (ter
inzage vanaf 23-09-2021)

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit

• Afferden L, Berkenkamp 6, propaangastank

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.

Raads- en commissievergaderingen
Maandag 27 september
vergadert de gemeenteraad.
Op de agenda staan onder
andere het Programma
vrijetijdseconomie Gemeente
Bergen en het vaststellen van het
bestemmingsplan Aijen 4a en 4d.

Gemeente Bergen wil graag duidelijke regels stellen rondom
horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen.
Hiervoor worden drie beleidsregels vastgesteld: het
evenementenbeleid, het terrassenbeleid en beleidsregels geluid
bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen.
De concept beleidsstukken liggen van 14 september tot en met
25 oktober 2021 ter inzage. U kunt de documenten downloaden
op www.bergen.nl/concept-beleidsregels of inzien tijdens de
openingstijden van het Klant Contact Centrum, Raadhuisstraat 2 in
Nieuw Bergen.

Ook de commissies vergaderen
volgende week:
• Dinsdag 28 september,
commissie Samenleving
• Woensdag 29 september,
commissie Ruimte en Economie

• Donderdag 30 september,
commissievergadering Bestuur
en Financiën
De volledige agenda’s van de
raads- commissievergaderingen
kunt u inzien via www.bergen.nl,
de vergaderagenda.

Duidelijke koers en toetsingskader
voor Maaspark Well
Maaspark Well, de omgeving
rondom de Kamp en het
Leukermeer, is volop in beweging.
Het gebied is onderdeel van
verschillende vastgestelde en
voorgenomen ontwikkelingen.
Wij zien dat het aantal wensen
en plannen sterk toenemen.
Veel van deze ontwikkelingen
hebben raakvlakken met elkaar
en hebben invloed op het
gebied en de omgeving. Denk
bijvoorbeeld aan de zandwinning
door Kampergeul, de plannen van
het Waterschap, de afwikkeling
van verkeer, de uitbreiding van
Vakantiepark Leukermeer en de
doorontwikkeling van Jachthaven
’t Leuken.
Samenhang

Concept beleidsstukken horeca,
evenementen en terrassen ter inzage

Commissievergaderingen

Het is dan ook noodzakelijk om de
wensen en plannen in samenhang
met elkaar en hun omgeving te
kunnen beoordelen. Daarom
stelt de gemeente een ambitieen inspiratiedocument op. Een
document waarin een duidelijke
koers wordt uitgezet en dat wordt
voorzien van een toetsingskader
voor nieuwe initiatieven.
Samen vormgeven

De gemeente betrekt bij het
opstellen van dit document
ondernemers, stakeholders

en bewoners. Heeft u vragen,
ziet u kansen, heeft u ideeën
voor dit gebied? Bezoek dan de
inloopmiddag en -avond.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met het
Klant Contact Centrum,
(0485) 348 383 of 14 0485.

Inloopmiddag en – avond

Deze vindt plaats maandag 27
september 2021 tussen 14.00
en 17.00 uur en tussen 18.30
en 20.30 uur in MFC de Buun
(Kasteellaan 25 in Well). Er is geen
officieel programma. U kunt het
moment uitkiezen dat u het beste
uitkomt om langs te komen. We
houden rekening met de geldende
coronamaatregelen.

Rookmelders Redden Levens

Reageren

Tot en met maandag 25 oktober is het mogelijk om op de concept
beleidsstukken te reageren. Dit kan door een mail te sturen naar
info@bergen.nl. Reageert u liever per post? Stuur uw reactie dan naar
Raadhuisstraat 2, 5854 AX Nieuw-Bergen L, onder vermelding van
‘inspraak op [naam stuk]’.
Vervolg

Wanneer de inspraakperiode voorbij is, worden alle reacties verwerkt.
Het college van burgemeester en wethouders maakt daarna een
eindrapportage. Daarin kunt u lezen welke reacties zijn ontvangen en
of daar aanpassingen aan de plannen uit zijn voortgekomen.

Brandweer Limburg-Noord
organiseert webinar
Meedoen

Vind u het ook belangrijk dat u en
uw gezin op tijd gewaarschuwd
worden bij brand? Heeft u een
eigen woning en wilt u weten
hoe u kunt voldoen aan de
aankomende rookmelderplicht?
Dan is deze webinar iets voor u!
Rookmelderplicht

Welkom bij Gemeente Bergen
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

Ongeveer 75% van de
huishoudens in onze regio heeft
een werkende rookmelder in huis.
Daar zijn we trots op! Toch kan
de nieuwe rookmelderplicht, die
vanaf 1 juli 2022 ingaat, nog vragen
opwekken: heb ik wel voldoende
rookmelders? Waar kan ik deze het
beste ophangen? Hoe onderhoud
ik mijn rookmelders, zodat ik
altijd op ze kan vertrouwen?
Wat betekent de nieuwe
rookmelderplicht voor mij?

Om al uw vragen te beantwoorden,
organiseert Brandweer LimburgNoord tijdens de Nationale
Brandpreventieweken én als aftrap
voor de Week van de Veiligheid
het webinar ‘Rookmelders Redden
Levens’. Wij willen u graag van harte
uitnodigen om hierbij aan te sluiten
op dinsdag 5 oktober, van 19:30 tot
20:30 uur.

Dat is eenvoudig én gratis:
• Meld je uiterlijk maandag 4
oktober aan via: https://bit.
ly/3whydhC;
• Je ontvangt direct een
bevestiging;
• Op dinsdag 5 oktober ontvang
je de Microsoft Teams-link naar
het webinar en de eenvoudige
inloginstructies;
• Je hoeft alleen zelf nog te zorgen
voor een comfortabele stoel en
een lekker hapje en drankje, de
rest verzorgen wij!
Meer informatie

Mocht dit moment nou niet
uitkomen? Kijk dan voor meer
informatie over rookmelders
op: https://www.brandweer.nl/
brandveiligheid/rookmelder
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Start verkoop bouwkavels Wellerlooi
De verkoop van bouwkavels in het
project Droogstal in Wellerlooi
is begonnen. Aansluitend aan
fase 1, de Vliespas, wordt fase 2
gerealiseerd. De kavels hebben
verschillende afmetingen en
prijsklassen. U kunt hier een
woning op een ruime kavel en in
een landelijke setting bouwen,
maar er is ook ruimte om samen
een 2-onder-één-kap kap woning
te bouwen of om samen op 1
locatie een blok van 3 rijwoningen
te bouwen. Het karakter van de
wijk sluit aan bij fase 1.
13 kavels

In eerste instantie worden 13
kavels verkocht. Daarvan zijn er
zes bestemd voor ‘n vrijstaande
woning. Deze kavels variëren in
grootte van 421 m2 tot 787 m2.
De verkoopprijzen variëren van

€ 73.675,- tot € 137.725,- exclusief
21% BTW.
Ook is er ruimte voor vier 2-onderéén-kap woningen. De kavels
variëren in grootte van 333 m2 tot
358 m2, de verkoopprijzen van €
54.945,- tot € 59.070,- exclusief 21%
BTW.
Tot slot is er ruimte voor drie
kavels voor een rijwoning. De
kavels variëren in grootte van 205
m2 tot 368 m2. De verkoopprijzen
variëren van € 32.800,- tot
€ 58.880,- exclusief 21% BTW.
Bestemmingsplan

Meer informatie over het
bestemmingsplan vindt u via de
site www.ruimtelijkeplannen.nl,
zoek bij plannen op Vliespas
Wellerlooi.

Inschrijven

U kunt zich sinds donderdag 23
september 2021 inschrijven voor
een kavel via www.bergen.nl/
bouwkavelswellerlooi. Daar staat
ook een duidelijke plattegrond
en meer informatie over de
voorwaarden voor inschrijving. Het
inschrijfformulier moet (volledig
ingevuld en ondertekend) vóór 21
oktober 2021 bij Gemeente Bergen
zijn ingediend. U kunt het formulier
afgeven bij het Klant Contact
Centrum of sturen naar: Gemeente
Bergen, t.a.v. verkoop bouwkavels
Wellerlooi, postbus 140, 5854 ZJ
Bergen L.
Meer informatie

Vragen of meer informatie? Neem
dan contact op met het Klant
Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of
14 0485. Vraag naar Raymond Kater.

Vraag vóór 1 oktober subsidie aan
Komt uw vereniging of organisatie in aanmerking voor subsidie in 2022?
De aanvraag hiervoor moet u uiterlijk voor 1 oktober 2021 indienen.
Aanvraagformulieren 2022 kunt u downloaden via www.bergen.nl of
telefonisch opvragen bij het Klant Contact Centrum.
Aanvraagformulieren die te laat binnenkomen, worden niet in
behandeling genomen.
Meer informatie en de aanvraagformulieren vindt u op www.bergen.nl/
subsidie-2022.

Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal zoekt ook dit jaar weer
creatieve hobbyfotografen voor de jaarlijkse
fotowedstrijd. De Euregio Rijn-Waal viert dit jaar
haar 50-jarig bestaan en daarom is het thema
‘Geef me de vijf(tig)’.
Alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal
kunnen tot 1 oktober 2021 maximaal drie foto’s
inzenden. Stuur uw foto(s) digitaal naar info@
euregio.org of in een gesloten enveloppe onder
vermelding van ‘Fotowedstrijd’ naar Euregio
Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg.
De winnaars krijgen begin december bericht. De twee mooiste
inzendingen uit Nederland en uit Duitsland worden met een prijs van
respectievelijk 200 en 100 euro beloond.
Meer informatie

Lees je op de website www.euregio.org.

Inloopspreekuur politie
Elke maandag heeft de politie een inloopspreekuur in het gemeentehuis.
U kunt terecht voor onder andere een informatief gesprek of om iets aan
de politie te melden. U kunt op het politiespreekuur geen aangifte doen.
Het inloopspreekuur is

•
•

zonder afspraak
tussen 15.00 tot 19.00 uur.

Een attentie voor jou als mantelzorger

Zet mantelzorger in het zonnetje
Kent u een mantelzorger die u
graag wilt bedanken? Iemand die
zich altijd inzet voor de zorg van
anderen, maar ook zelf wel eens in
het zonnetje gezet mag worden?
Vul dan de aanvraagkaart op deze
pagina in en hij of zij ontvangt een
attentie van de gemeente Bergen
op de Dag van de Mantelzorg.

mantelzorgers hun zorgtaken in
veel gevallen vanzelfsprekend.
Maar dat is het niet! Daarom
zet de gemeente Bergen deze
mantelzorgers graag in het
zonnetje tijdens de Dag van de
Mantelzorg op woensdag 10
november.
Attentie aanvragen

Mantelzorgers zijn mensen –
van jong tot oud – die langdurig
en onbetaald voor een naaste
zorgen. Omdat de zorg zich
richt op naasten, vinden deze

Tot uiterlijk zondag 24 oktober
is het mogelijk een attentie aan
te vragen. Dat doet u door deze
aanvraagkaart in te vullen en te
sturen naar de gemeente Bergen,

t.a.v. mantelzorgondersteuner,
antwoordnummer 31, 5800 VK
Bergen. U kunt de kaart ook in de
brievenbus van het gemeentehuis
doen.

Bedankt dat je
er bent!
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Meer aanvraagkaarten nodig?

Ze liggen ook bij huisartsen in
Afferden, Well en Nieuw-Bergen en
bij de bibliotheek in Nieuw Bergen.
Daarnaast kunt u de aanvraagkaart
downloaden op www.bergen.nl/
aanvragen-attentie-mantelzorg.
Mantelzorgcompliment

Mensen die mantelzorg ontvangen,
kunnen hun mantelzorger
eveneens bedanken door een
mantelzorgcompliment aan te
vragen. Dit is een geldbedrag
van 50 euro dat de aanvrager zelf
kan besteden om zijn of haar
mantelzorger in het zonnetje te
zetten. Aanvragen kan tot zondag 31
oktober. Kijk voor meer informatie
over het mantelzorgcompliment
en het aanvraagformulier op
www.bergen.nl/aanvragenmantelzorgcompliment.
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Naam van de mantelzorger:
Dhr./mw. : ............................................................................
Adres
: ............................................................................
Woonplaats:.............................................................................
Telefoon
: ............................................................................
Is deze mantelzorger jonger dan 25 jaar?
 ja
 nee
Naam van de aanbieder:
Dhr./mw. : ............................................................................
Telefoon
: ............................................................................
Persoonlijke boodschap:
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