Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•
•

Bergen L, De Flammert 1409, plaatsen CO2 tank
Bergen L., Oude Bergse Heide 7, kappen 21 bomen
Bergen L, Pieter Mondriaanstraat 11, kappen 3 bomen
Siebengewald, Gochsedijk 8a, kappen 1 boom
Siebengewald, Nieuweweg 25, verbouw/uitbreiden woning
Well L, Papenbeek 91, kappen van 2 bomen
Well L, Wolfsven 11, kappen van 8 bomen

Ingediend, melding

• Bergen L, Valkstraat 2, gesloten bodemenergiesysteem
Verleend, reguliere procedure

• Afferden L, aan de maasoevers, kappen van diverse
houtopstanden
• Bergen L, Aijensweg 19, bouw woning
• Bergen L, Murseltseweg 14, kappen van 1 boom
• Bergen L, Oude Baan ongenummerd (sectie E nr. 1618), kappen 3
bomen.
• Siebengewald, Kloosterweg 3, kappen 1 boom en het
kandelaberen van een 1 boom

Algemene wet bestuursrecht
• Vastgesteld: uitvoeringsregeling coronacompensatie 2e tranche
(28-09-2021 in werking)
• Algemene plaatselijke verordening Bergen (L) 2021, artikel 2:73a,
verbod carbid schieten, vervalt

Wet ruimtelijke ordening

Bewoners denken mee over
inrichting van hun straat
In 2022 worden de
Herckenrathstraat, Von
Flodorffstraat en Baron de
Liedelstraat in Nieuw Bergen en
de Burgemeester Douvenstraat
in Bergen opnieuw ingericht.
Hoe deze straten er uiteindelijk
uit komen te zien, bedenkt
de gemeente samen met de
bewoners.
Aangezien de bewoners de
straten het meest gebruiken, is
het belangrijk dat zij meedenken
over de wijze waarop deze
worden ingericht. Daarom
start de gemeente Bergen
een participatietraject op. Dit
is een reeks van meerdere
bijeenkomsten, waarbij gemeente
en bewoners samen bedenken hoe

de nieuwe straten er uiteindelijk
uit komen te zien.
Informatiemarkt

Het participatietraject wordt
afgetrapt met een informatiemarkt.
In een presentatie wordt uitgelegd
hoe het traject er verder uit gaat
zien. Daarna praten specialisten
de bewoners bij over zaken die
van belang zijn bij het ontwerpen
van een straat: groen in de
straat, parkeren, afkoppelen van
regenwater, bestaande kabels
en leidingen, duurzaamheid,
enzovoorts.
De informatiemarkt vindt plaats
bij Den Asseldonk in Nieuw
Bergen:
• Bewoners van de
Herckenrathstraat, Von

Flodorffstraat en Baron de
Liedelstraat: maandag 18
oktober om 19.15 uur
• Bewoners van de
Burgemeester Douvenstraat:
donderdag 21 oktober om
19.15 uur.
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar info@bergen.nl. Geef
in deze mail aan op welk adres u
woont en met hoeveel personen
u komt.
Meer informatie

Meer informatie is te vinden op
www.bergen.nl/herinrichting.
Vragen? Stuur dan een e-mail
naar info@bergen.nl. Of bel met
het Klant Contact Centrum via
(0485) 34 83 83 of 14 0485.

• Vaststelling bestemmingsplan Aijen 4a en 4d (ter inzage van 0710-2021 t/m 17-11-2021)

Stuifzand kan weer stuiven

Meer informatie over deze
bekendmakingen

Gemeente Bergen heeft een
perceel stuifzand met paard
en eg bewerkt. Hierbij is de
bovenste algenlaag van het
stuifzand doorbroken zodat het
zand weer kan stuiven. Wanneer
de werkzaamheden met zware
machines worden uitgevoerd
ontstaan er sporen, daarom heeft
de gemeente gekozen voor paard
en eg.

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.

SAMEN gaan we voor duurzaam:
jij doet toch ook mee?
Elders in deze krant leest u meer over het programma
VerduurSAMEN2030. Met informatie over de VerduurSAMEN2030impuls, de Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs en een
nieuwe campagne. Maar laat u vooral inspireren door verhalen en
ervaringen van inwoners uit onze gemeente!

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
16.00 – 19.00 uur *

08.30 – 17.00 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.
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

De algenlaag ontstaat door de
neerslag van stikstof. Met het
doorbreken van deze laag kan de
wind het stuifzand weer oppakken
en verplaatsen. Percelen stuifzand
in combinatie met de omringende
heidevelden en bossen zijn
voor veel insectensoorten een

belangrijk leefgebied.
Het werken op deze manier is een
proef, deze wordt de komende tijd

geëvalueerd. Gelet op de stikstof
problematiek is het echter een
welkome beheersmaatregel die het
stuifzand in stand kan houden.

Maaspark Well

Archeologisch onderzoek
Het Maasdal tussen Well en
Aijen is voor archeologen
een interessante locatie. Het
vruchtbare gebied langs de
Maas is namelijk al duizenden
jaren bewoond. Vanwege de
bijzondere archeologische
waarde legde de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed
het gebied een voorlopige
monumentenstatus op. Voordat
de grote graafmachines aan
het werk mogen in ’n bepaald
gebied, gaat daarom eerst de
archeoloog met schep en troffel
grondig aan de slag.
Ten noorden van de voorhaven

Archeologen aan het werk in Maaspark Well

In het najaar van 2020 zijn
de laatste archeologische
werkzaamheden in het gebied
ten noorden van de voorhaven
uitgevoerd. Daarmee is een
periode van 15 jaar uitgebreid
archeologisch veldwerk
afgerond. Het onderzoeken
van de gevonden sporen en

voorwerpen zal nog een tijd in
beslag nemen. Wanneer alle
resultaten in wetenschappelijke
rapporten zijn uitgewerkt,
volgt een publieksvriendelijke
publicatie van de geschiedenis
van het Maasdal tussen Well en
Aijen.

Ten zuiden van de voorhaven

Inmiddels zijn Provincie
Limburg en de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed gestart
met de voorbereidingen voor
het archeologisch onderzoek
in het gebied ten zuiden van de
voorhaven.
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Wadi: tegengaan wateroverlast
én mooi stukje natuur

Van 11 tot 17 oktober

Landelijke inleveractie wapens
Om het wapenbezit tegen te gaan, organiseren het ministerie van Justitie
en Veiligheid, de politie en het OM van 11 tot en met 17 oktober de
inleveractie wapens. Van 11 tot en met 17 oktober kan iedereen anoniem
en straffeloos zijn steekwapen of nepwapen inleveren. Daarmee dragen
we met z’n allen bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens
horen daar niet in thuis.
Landelijk neemt wapenbezit vooral toe onder jeugd en
jongvolwassenen. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen
van hun gedrag. Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. Daarom
worden tijdens de inleveractie vooral jongeren aangemoedigd hun
steek- of nepwapen in te leveren.
Inleverpunten

Tijdens de inleveractie kunnen ook volwassenen hun steek- of
nepwapen inleveren. In deze regio kan dat bij de politiebureaus in
Gennep en Venray. Het inleveren gebeurt anoniem. Er is dus geen risico
dat je bestraft wordt voor wapenbezit.

De berm van de Paulus Potterstraat
in Bergen is ingericht als wadi. Dit is
een buffer- en infiltratievoorziening
die tijdens hevige regenbuien
(tijdelijk) gevuld is met water.
Voorheen bleef veel regenwater
rondom de drempel ter hoogte van

de Pieter de Hooghstraat staan.
Dankzij de aanleg van de wadi
loopt dit regenwater voortaan
weg naar de verlaagde berm, waar
het vervolgens in de bodem kan
infiltreren.
De gemeente Bergen wil de

wadi daarnaast gebruiken om
de biodiversiteit te vergroten. De
bedoeling is dat het gebied veel
verschillende planten en dieren gaat
aantrekken. Daarom zijn in en om
de wadi diverse grassen, kruiden en
bomen geplant, die van nature in
Nederland voorkomen.

Gemeente maait bermen
Gemeente Bergen maait dit najaar
de bermen langs de verharde
buitenwegen. Bij sommige bermen
wordt het maaisel afgevoerd, bij
andere bermen blijft het maaisel
liggen. Waar het maaisel blijft
liggen, blijven ook de zaadjes van
afgemaaide planten liggen.
Biodiversiteit

Zo blijft een deel van de bermen
met kruiden en andere planten
behouden. En daarmee een
belangrijke leefomgeving voor

insecten, vlinders en vogels. De
biodiversiteit krijgt op die manier
meer kans, er ontstaat op den duur
een natuurlijk evenwicht wat ook
gunstig is voor de bestrijding van
de eikenprocessierups. Daarnaast
zorgen de bloemen en kruiden
voor een mooi stukje natuur in de
bermen.
Dringend verzoek

We begrijpen het als u de berm
bij uw woning, uw tuin maait. Wij
verzoeken u echter dringend om de

Hoe regel ik een
coronatoegangsbewijs
zonder mobiele telefoon?
Sinds 25 september heeft u
een coronatoegangsbewijs
nodig voor bijvoorbeeld
horeca, evenementen,
theaters en bioscopen.
Dit coronatoegangsbewijs
is te downloaden in de
CoronaCheckApp. Maar wat als u
geen smartphone heeft?

Niet iedereen beschikt over een
smartphone om de CoronaCheck
App te downloaden. Het
coronatoegangsbewijs kan ook op
papier getoond worden.
Geen smartphone, wel een DigiD?

Heeft u geen smartphone? Of
wilt u uw coronabewijs liever
op papier? Dan kunt u het
coronatoegangsbewijs printen
via de website CoronaCheck.nl.
Hiervoor moet u inloggen met uw
DigiD.

Wandel mee met
bermen langs akkers, weilanden,
fietspaden en houtsingels niet te
maaien. Deze vaak bloemrijke
bermen hebben een recreatieve
waarde én verhogen de
biodiversiteit. Het is een waardevol
stukje leefomgeving voor vogels,
vlinders en kleine insecten.
Daarnaast levert het ook een grote
bijdrage aan de bestrijding van de
eikenprocessierups omdat deze
schuilgelegenheid bieden voor
insecten die parasiteren op de
eikenprocessierups.

zij kunnen u begeleiden. Op
deze manier kunt u toch online
een bewijs aanmaken en gelijk
gebruiken.
Geen DigiD: papieren bewijs
aanvragen

Geen smartphone en geen DigiD?

Als u digitaal en snel uw
coronabewijs wilt ontvangen, dan
heeft u een DigiD nodig. U kunt
eenvoudig een DigiD aanvragen via
deze website. Heeft u ondersteuning
nodig bij het aanvragen of gebruik
van DigiD? Vraag om hulp aan
familie, vrienden of een buur. Ook
hebben veel bibliotheken een
Informatiepunt Digitale Overheid;

Is dit niet mogelijk? Dan kunt u
contact opnemen met de helpdesk
van CoronaCheck via 0800 – 1421.
Of het telefoonnummer 0800 – 1351.
U wordt dan doorverwezen naar
een speciale helpdesk. Daar kunt
u met uw burgerservicenummer
(BSN) en uw postcode een papieren
coronabewijs aanvragen.
Let op: bij het aanvragen van een
papieren coronabewijs zonder uw
DigiD duurt het enige tijd voordat
u het coronatoegangsbewijs
op papier ontvangt. Houd hier
rekening mee als u een bezoek heeft
gepland voor een activiteit waar het
coronatoegangsbewijs verplicht is.

Heb jij je al opgegeven voor de wandelcompetitie van Bergen Beweegt
Natuurlijk? Meedoen is gratis, aanmelden niet verplicht. Maar als je
je aanmeldt maak je wel kans op mooie prijzen. Sinds 17 september
kan iedereen uit de gemeente Bergen in de Ommetje-app van de
Hersenstichting toetreden tot Team Bergen Beweegt Natuurlijk.
Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is de gratis Ommetje-app
downloaden.
Meer informatie

Kun je lezen op de website van Bergen Beweegt Natuulijk, kijk bij
Wandelcompetitie.

Mobiliteitsenquête, heeft u deze al ingevuld?
Hoe verplaatst u zich door de gemeente en de regio Noord-Limburg?
Hoe gaat u naar de supermarkt, naar vrienden, naar het werk? En
hoe ervaart u dit, wat kan er beter? Deze vragen staan centraal in
de Mobiliteitsenquête van Trendsportal. Met de informatie uit het
onderzoek kunnen de gemeenten betere keuzes maken voor de
toekomst. Bijvoorbeeld: waar moeten fietspaden worden verbreed,
waar is de parkeerdruk hoog, hoe kunnen we mensen helpen om zich
duurzamer te verplaatsen?
Vul de enquête in

Invullen kan via www.trendsportal.nl/mobiliteitsenquete, tot en met
15 oktober 2021. Het invullen neemt ongeveer 15-20 minuten tijd
in beslag. De vragenlijst is anoniem. Alvast hartelijk dank voor je
medewerking!

