Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•

Bergen L, Aijenseweg 10a, plaatsen dakkapel
Bergen L, Boermansstraat 1, oprichten overkapping
Bergen L, Lindenlaan 4, oprichten thuiskapsalon
Siebengewald, Kendelweg 8, oprichten Bed & Breakfast
Wellerlooi, Paaldijk 10, oprichten carport, tuinkamer en berging
Wellerlooi, Tuinstraat 23, wijzigen bestemming van bedrijfswoning
naar plattelandswoning

Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Hengeland 22, verwijderen asbesthoudende
materialen bedrijfsgebouw
• Bergen L, Kleefstraat 14, gedeeltelijk slopen woning
• Siebengewald, Augustinusweg 8, verwijderen asbesthoudende
dakplaten van schuur
• Siebengewald, Augustinusweg 9, verwijderen asbesthoudende
wandbeplating 1 schuur en asbesthoudende dakplaten van 2
schuren
• Siebengewald, Gochsedijk 62 en 64, verwijderen asbesthoudend
dakbeschot
Verleend, reguliere procedure

• Bergen L, Raadhuisstraat 2, plaatsen vlaggenmasten
• Bergen L, Oude Bergse Heide 3, bouw woonhuis

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit

• Wellerlooi, Tuinstraat 10, wijziging tuinbouwbedrijf

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.

Noord-Limburgse gemeenten starten
met Keurmerk Veilig Buitengebied
Vrijdag 15 oktober 2021, in de Week
van de Veiligheid, ondertekenden
Noord-Limburgse gemeenten een
intentieverklaring. Hiermee gaven
ze gezamenlijk het startsein voor het
Keurmerk Veilig Ondernemen in het
Buitengebied. De Noord-Limburgse
gemeenten willen daarmee de
veiligheid in het buitengebied
vergroten.
Centraal staat de samenwerking
tussen publieke en private partijen,
waaronder de acht NoordLimburgse gemeenten en hun
inwoners, politie, de Provincie
Limburg, Veiligheidsregio LimburgNoord, Limburgse Land- en
Tuinbouwbond en Stichting
Limburgs Landschap. Zij gaan
samen de kar trekken om de
criminaliteit in de buitengebieden
terug te dringen.
Uniek is dat de gemeenten
gelijktijdig aan de slag zijn met
de aanpak van criminaliteit in
het buitengebied en zo één front
vormen tegen criminelen. Het
project wordt begeleid door het
Platform Veilig Ondernemen (PVO)
Limburg en het Centrum voor

De ondertekening van de intentieverklaring is het startsein voor het
Keurmerk Veilig Ondernemen in het Buitengebied.
Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV).
Keurmerk Veilig Buitengebied

In 2019 heeft Heijen in de gemeente
Gennep het Keurmerk Veilig
Buitengebied certificaat behaald,
waarna de aanpak uitgebreid
is naar meerdere dorpen in het
buitengebied van Gennep. “We
zien dat de samenwerking tussen
inwoners, (agrarische) ondernemers
en publieke partijen in het
buitengebied goed werkt”, aldus

Pieter Lucassen, voorzitter van het
regiobestuur Noord-Limburg van
de LLTB. “Door alle ogen en oren
in te zetten van iedereen die in
het buitengebied actief is, komen
criminele activiteiten sneller aan
het licht en kan direct actie worden
ondernomen.”
De andere Noord-Limburgse
gemeenten Mook en Middelaar,
Bergen, Venray, Horst aan de Maas,
Peel en Maas, Venlo en Beesel gaan
nu ook aan de slag.

Controle bandenspanning in Nieuw Bergen
VerduurSAMEN2030:
wát hebben we samen al veel bereikt
Elders in deze krant lees je over wat we samen dit jaar tot nu toe al
hebben bereikt op het gebied van verduurzaming.

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

Zaterdag 6 november komen
medewerkers van Band op
Spanning weer naar het
parkeerterrein Mosaïque (aan de
N271) in Nieuw Bergen. U kunt
dan gebruik maken van de gratis
service ‘Band op Spanning’. Met
professionele mobiele apparatuur
controleren de medewerkers de
bandenspanning van uw auto en
pompen deze zo nodig op. Met
een goede bandenspanning rijdt
u immers klimaatvriendelijker,
schoner én veiliger. Gemeente
Bergen ondersteunt dit initiatief en
biedt deze service kosteloos aan.
Te lage bandenspanning

Afgelopen juli zijn tijdens deze
actie 75 auto’s op parkeerterrein
Mosaïque gecontroleerd.
Bij 66 auto’s was sprake van
‘onderspanning’. Rijden met een

te lage bandenspanning maakt
autorijden duurder; een auto
verbruikt op jaarbasis 2 tot 5%
meer brandstof en de slijtage
van de banden neemt toe.
Het is ook gevaarlijk, want de
verkeersveiligheid neemt af door
een slechtere wegligging, een
langere remweg en een grotere kans
op een klapband. Laten controleren
loont zich dus!
Hoe werkt het?

Medewerkers van Band op
Spanning staan zaterdag 6
november, van 10.00 tot 17.30
uur bij de in- en uitrit van de
parkeerplaats. Wilt u meedoen?
Dan krijgt u een aanmeldkaart
onder de ruitenwisser. Vervolgens
kunt u parkeren en eventueel uw
boodschappen doen. Medewerkers
controleren de bandenspanning

en pompen de banden zo nodig
weer op tot de door de fabrikant
geadviseerde spanning (bij normaal
gebruik). De aanmeldkaart wordt
omgewisseld voor een kaart met
daarop de oude bandenspanning,
de nieuwe bandenspanning én de
besparingen! Zo weet u precies wat
er is gebeurd, wel zo prettig.
Liever niet?

Wilt u geen gebruik maken van
deze gratis bandenservice? Geef
dat aan als u de parkeerplaats
oprijdt. U krijgt dan geen kaart, de
bandenspanning van uw auto wordt
niet gecontroleerd.
Vragen en informatie

Kijk voor meer informatie op
www.bandopspanning.nl. Heeft
u vragen dan kunt u mailen naar
info@bandopspanning.nl.

Praktijkdag voor jonge automobilisten
Zaterdag 23 en zondag 24 oktober
wordt The DriveXperience
georganiseerd door de 8
gemeenten in Noord-Limburg.
Een training voor automobilisten
tussen de 17 en 24 jaar die in
het bezit zijn van een rijbewijs
en hun rijvaardigheid verder
willen aanscherpen. Op deze dag
krijgen zij praktijkoefeningen
onder begeleiding van coaches;
waaronder een praktijkrit, een
mobiele gladde rem/slipbaan en
daarnaast wisselen zij ervaring
uit met andere deelnemers.
Deelname aan de training is gratis.

Aanmelden voor de praktijkdag

The DriveXperience wordt
gehouden op zaterdag 23
en zondag 24 oktober bij de
Oostendorp Toyota Dealer in
Venray. Een training duurt één dag

van 9.00 – 16.00 uur en is gratis
(t.w.v. 300 euro). Deelnemers
maken ook nog kans op een
weekend lang rijden in Toyota
Aygo. Aanmelden kan via www.
thedrivexperience.nl. Vol = vol.
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30 oktober: Nacht van de nacht
Ieder jaar, op de vierde zaterdag
in oktober, vindt in Nederland
de Nacht van de Nacht plaats.
Om te laten zien hoe belangrijk
duisternis is en om besparing
van energie extra aandacht te
geven.
Tijdens de Nacht van de
Nacht doven honderden
bedrijven en gemeenten
lichten van gebouwen en
reclameverlichting. Duizenden
particulieren doven thuis een of
meer lampen.
Iedereen kan deze nacht iets
bijdragen. Laat een of meerdere
lampen in en/of om huis uit, of
verminder de verlichting in en
om je bedrijf.
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het coronavirus
te voorkomen.
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Bewuster omgaan met licht

•
•

•

•

Doe de lampen uit als je de
ruimte verlaat.
Vervang lampen door LED
verlichting, dit verbruikt minder
en gaat langer mee.
Doe je buitenverlichting ‘s
nachts uit of maak gebruik van
een bewegingssensor.
Kerstverlichting kost heel veel

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na
Wassen
Afstand
Wassen
Afstand
vaccinatie. Blijf handen wassen en geef elkaar de ruimte. Bij klachten:
blijf thuis en laat u snel testen. En zorg voor voldoende frisse lucht. Zo
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Heeft u ruimte in uw huis en uw hart?
Het mooiste dat je een kind
kunt geven, is een kans. Daarom
wil de gemeente Bergen alle
pleeggezinnen bedanken voor het
prachtige werk dat zij doen tijdens
de Week van de Pleegzorg. Van 3
tot en met 10 november worden
pleeggezinnen in heel Nederland
in het zonnetje gezet.
Pleeggezinnen zijn van
onschatbare waarde. Niet alleen
stellen zij hun huis en hart open
voor een kind van een ander,
maar ze bieden hen ook een plek

om te groeien en te bloeien. En
een eerlijke kans op een mooie
toekomst.
Maar ondanks alle geweldige
pleeggezinnen, gezinshuizen
en zorggezinnen die zich op dit
moment met veel liefde inzetten
voor kwetsbare kinderen, zijn er
nog steeds kinderen voor wie geen
geschikt gezin is gevonden. Ook in
Noord-Limburg. Tijdens de Week
van de Pleegzorg wordt aandacht
gevraagd voor dit tekort aan
pleegouders.

Thuis door jou

Om voor ieder kind een
goede match te vinden, zijn
meer pleeggezinnen nodig.
Daarom hebben de NoordLimburgse gemeenten en de
jeugdzorgaanbieders ’s Heeren
Loo, Rubicon jeugdzorg, Bijzonder
Jeugdwerk en William Schrikker
Gezinsvormen de handen
ineengeslagen met Thuis door jou.
Met als doel: alle kinderen zo thuis
mogelijk laten opgroeien.
Kijk voor meer informatie op
https://thuisdoorjou.nl/.

Uiterlijk 20 december 2021

Registratie nieuwe partijen
gemeenteraadverkiezingen 2022
Op 16 maart 2022 vinden er
gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Er zijn nu vier politieke
partijen vertegenwoordigd in
de raad van onze gemeente:
CDA, PK, KERN en VVD. Dat
zouden er meer kunnen worden.
Iedereen kan namelijk een
politieke partij oprichten. Maar
om mee te kunnen doen aan de
verkiezingen, moet die partij wel
aan een aantal vereisten voldoen.
Deze staan in de Kieswet.
Als een nieuwe partij onder een
bepaalde naam (‘aanduiding’)
aan de verkiezingen wil meedoen
(fictief voorbeeld: Bergen Beter)
dan moet dit een vereniging zijn
met volledige rechtsbevoegdheid.
Dit betekent dat de statuten van
deze vereniging in een notariële
akte moeten zijn vastgelegd.
Met deze akte, een gewaarmerkt
bewijs van inschrijving bij de
Kamer van Koophandel én
een waarborgsom van € 112,50
kan de nieuwe partij zich bij
de gemeente (het centraal
stembureau) laten registreren. Dit
moet uiterlijk 20 december 2021

Basisregels om verspreiding coronavirus te
voorkomen

worden gedaan. Maak hiervoor
een afspraak door te bellen naar
0485-348383 of
14 0485.
De waarborgsom wordt
terugbetaald als de nieuwe partij
bij de verkiezingen een geldige
kandidatenlijst inlevert. Let wel:
op dat moment is opnieuw een
waarborgsom verschuldigd (in
dit geval € 225,00) die uiterlijk 17
januari 2022 moet zijn voldaan en
alleen wordt terugbetaald als aan
bepaalde voorwaarden is voldaan.
Na registratie van de nieuwe
partij en goedkeuring van de
naam (‘aanduiding’) -want niet
alle namen zijn toegestaanvolgt het inleveren van de
kandidatenlijst. Dat gebeurt
op 31 januari 2022. Vanaf 17
januari 2022 kan bij de gemeente
worden gecheckt of deze lijst aan
de gestelde eisen voldoet. De
nieuwe partij moet ook minimaal
10 ondersteuningsverklaringen
overleggen.
Registratie van een naam

(‘aanduiding’) is niet verplicht.
Een politieke partij kan er ook
voor kiezen deel te nemen
aan de verkiezingen met een
zogenoemde blanco lijst.
In dat geval staat er alleen
een nummer bovenaan de
kandidatenlijst van de partij en
op het stembiljet en geen naam.
Wordt hiervoor gekozen, dan
wordt de hierboven geschetste
procedure van het registreren
van de naam (‘aanduiding’)
overgeslagen. Het inleveren
van de kandidatenlijst,
inclusief het betalen van de
waarborgsom van € 225,00 en
het overleggen van minimaal
10 ondersteuningsverklaringen,
volgt hetzelfde traject als bij
partijen met een naam.
Mocht u na deze uitleg nog
vragen hebben, kijk dan op
www.kiesraad.nl of neem
contact op met de raadsgriffier,
door een e-mail te sturen naar
griffie@bergen.nl.
Manon Pelzer
Burgemeester gemeente Bergen (L)
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Roergemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Uit deze 13 gemeenten
hebben 2.219 inwoners deelgenomen. Zij hebben aangegeven hoe ze het
hoogwater
juli
hebben
beleefd.
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Meer informatie:
Meer informatie:
“Het is ontzettend waardevol dat zoveel inwoners hebben deelgenomen
rijksoverheid.nl/basisre
rijksoverheid.nl/basisregels
of
bel 0800-1351
aan dit onderzoek” aldus voorzitter Scholten. “We zien in het onderzoek
of bel 0800-1351
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zelfredzaamheid
en behulpzaamheid
van
onze
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(73%
heeft hulp gekregen van anderen).
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weet.weet.van
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onze inwoners een 6,7. Dat laat zien dat we dingen goed hebben gedaan,
maar het onderzoek laat ook ruimte voor verbetering zien.”

De resultaten van het belevingsonderzoek worden gebruikt voor lokale
Meer informatie:
evaluaties en zijn onderdeel van de evaluatie van de veiligheidsregio. Meer informatie:
rijksoverheid.nl/basisregels
rijksoverheid.nl/basisre
Deze evaluatie wordt uitgevoerd door een extern bureau, de resultaten of bel 0800-1351
of bel 0800-1351
worden later dit jaar verwacht.
U kunt de resultaten van het belevingsonderzoek Veiligheidsregio
Limburg-Noord inzien op https://vrln.nl/nieuws/resultatenbelevingsonderzoek-hoogwater-onder-inwoners

Najaarskermis in Nieuw Bergen

Aankomende vrijdag tot en met dinsdag vindt voor de eerste keer de
Najaarskermis in Nieuw Bergen plaats. Locatie is winkelcentrum Mosaïque.
Op deze kermis kunnen jong en oud genieten van bekende, maar ook minder
bekende attracties. Onder andere de Muziek Express en het Dinohouse voor
de kleintjes. De attracties zijn van vrijdag tot en met dinsdag geopend vanaf
15.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur.
Weekmarkt

Vanwege de kermis staat de weekmarkt op een deel van de parkeerplaats
Mosaïque, het gedeelte aan de N271. Vrijdagmorgen tot omstreeks 13.00 uur
is daar wat minder plek om uw auto te parkeren.

