Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Afferden L, Afferdse Heide 36, oprichten woning
• Afferden L, Veerweg 3, kappen van 2 beukenbomen
• Bergen L, Aijenseweg 38a unit, kappen van 1 boom
• Bergen L, Bargapark 50, kappen van 5 bomen
• Bergen L, Bargapark 90, kappen van 1 boom
• Bergen L, Kerkstraat 5, verbouwen woning
• Bergen L, Paulus Potterstraat 5, kappen van 1 boom
• Bergen L, Vlammertsehof 24, plaatsen overkapping
• Siebengewald, Augustinusweg 25, kappen van 80 bomen
• Siebengewald, Bessembiender ong., oprichten 4 woningen
• Siebengewald, Kleine Horsterweg 5, kappen van 1 boom
• Well L, Hoogveldseweg 8, kappen van 13 bomen
• Wellerlooi, Beekstraat 2, oprichten bergruimte
• Wellerlooi, Catharinastraat 5a, plaatsen erker aan woning
• Wellerlooi, Kruisstraat (ongenummerd), kappen van 1 boom
• Wellerlooi, Rijksweg-Zuid 3, plaatsen schutting
• Wellerlooi, Schaak 5, herbouw woning
• Wellerlooi, Wolfsven 7, kappen van 1 boom
Ingediend, sloopmelding

• Wellerlooi, Heerenvenweg 27, slopen van een stal
Verleend, reguliere procedure

Verbetering Aijerdijk
Gemeente Bergen is begonnen
met de werkzaamheden aan
de Aijerdijk in Bergen. De
werkzaamheden vinden plaats
op het gedeelte vanaf voormalig
Truckstop Arizona aan de N271
tot aan de dijkring bij Aijen. De
werkzaamheden duren tot medio
december.
Verkeersmaatregelen

Vanwege deze werkzaamheden
is het noodzakelijk om de
weg volledig af te sluiten voor
doorgaand verkeer. Verkeer van
en naar Aijen wordt omgeleid via
Bergen. De aanwonenden zijn
persoonlijk geïnformeerd over
de werkzaamheden en daarbij
behorende (verkeers)maatregelen.

• Afferden L, Veerweg 3, kappen van 2 bomen

Werkzaamheden

• Bergen L, Bargapark 49, oprichten tattoostudio

De werkzaamheden bestaan uit het
deels opbreken van de bestaande
verharding en het aanbrengen
van nieuw asfalt. Er komen
rode fietssuggestiestroken en
verkeersplateau’s op de kruisingen.
Daarnaast worden de bermen

• Bergen L, Bargapark 64, kappen van 4 bomen
• Siebengewald, Kanunnik Geurtsstraat 2, kappen van 1 boom
• Siebengewald, Verlengde Boterdijk 8, renoveren garage/berging
• Well L, Grotestraat 36, kappen van 3 bomen
• Wellerlooi, Kruisstraat 24a, kappen van 1 boom
• Bergen L, Eekhoornstraat (ongenummerd), kappen van 8 bomen
• Well l, Grotestraat 36, 5855 AN, kappen van 3 bomen

Wet ruimtelijke ordening
• Ontwerpbestemmingsplan Gochsedijk 11 te Siebengewald, wijzigen
van agrarische bestemming naar wonen (ter inzage van 22-10 t/m
2-12-2020)

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.

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

Impressie van de situatie ná de geplande werkzaamheden.
voorzien van grasbetontegels.
Planning

Het werk is opgedeeld in fases
om de bereikbaarheid van de
woningen zo goed als mogelijk te
waarborgen.
• Fase 1, week 44 t/m 46: Aijerdijk
2 tot kruising Aijerbroek
• Fase 2, week 46: kruising
Aijerbroek tot dijkring Aijen
• Fase 3, week 46 t/m 49: in

deze periode worden over het
hele traject de deklagen en
grasbetontegels aangebracht.
Vragen?

Neem dan telefonisch contact op
met het Klant Contact Centrum,
telefoon (0485) 34 83 83 of 14 0485.
Of stuur een e-mail naar
info@bergen.nl.
Meer informatie leest u op www.
bergen.nl/verbeteringaijerdijk.

Herinrichting Kruisstraat Wellerlooi
Gemeente Bergen is begonnen met
de herinrichting van de Kruisstraat
in Wellerlooi. De werkzaamheden
duren volgens de planning tot
februari 2021. Tijdens die periode
is de Kruisstraat (gedeeltelijk)
afgesloten voor doorgaand verkeer.
Het werk wordt uitgevoerd door het
bedrijf Arie Laarakkers BV.

wat ze belangrijk vinden bij de
herinrichting van de Kruisstraat.
Gelet op deze input heeft de
gemeente twee concept-ontwerpen
gemaakt, de bewoners hebben
gekozen voor het ontwerp met
een dorps karakter. Dat is verder
uitgewerkt tot een definitief
ontwerp.

Het ontwerp

De werkzaamheden

Tijdens verschillende
bijeenkomsten hebben de
aanwonenden aangegeven

Deze worden in fases uitgevoerd
zodat de woningen zo goed als
mogelijk bereikbaar blijven. De

aannemer informeert aanwonenden
tijdig over de werkzaamheden
en de bereikbaarheid. Daarnaast
kunnen aanwonenden bij vragen
of opmerkingen contact opnemen
met de omgevingsmanager van
Arie Laarakkers BV. Vanwege
weersomstandigheden of
onvoorziene werkzaamheden kan
de planning afwijken.
Meer informatie

leest u op www.bergen.nl/
herinrichtingkruisstraat

Waak voor Inbraak
Gezamenlijk het aantal
woninginbraken terugdringen. Dat
is het doel van de zeven gemeenten
in Noord-Limburg en de politie.
Sinds de samenwerking is
het aantal inbraken gemeten
over een langere periode ook
gedaald. Als het mogelijk is,
wordt er samengewerkt met
andere organisaties, zoals
woningbouwverenigingen,
verzekeringsmaatschappijen en
de bouwwereld.

voelt vaak verdachte situaties aan.
• Bel 112 bij een
heterdaadsituatie.
• Als er geen sprake is van een
heterdaadsituatie, maar u wel
een verdachte situatie wilt
melden, bel dan 0900-8844 of
meld het bij uw wijkagent. De
contactgegevens vindt u via
https://www.politie.nl/mijnbuurt. Typ in het vakje bij Mijn
buurt uw postcode in.

Samen houden we uw straat veilig.
Waak voor inbraak is een initiatief
van de gemeenten Mook en
Middelaar, Gennep, Venray, Bergen
(L), Horst aan de Maas, Peel en
Maas en Beesel, samen met de
politie.
Meer informatie

leest u op de website
www.waakvoorinbraak.nl

Verdachte situatie

Maar elke inbraak is er nog één te
veel. Daarom blijven we boeven
vangen en geven we informatie.
Ook u kunt een steentje bijdragen.
U kent uw buurt als geen ander en

Militaire oefening
Van 2 tot en met 6 november
is binnen de gemeente Bergen
een militaire oefening. Praktisch
gezien houdt dit in dat de

militairen locaties innemen
om met vliegtuigen
te communiceren.
Men gaat zich verplaatsen over

bestaande (vaar) wegen en
paden en het doorgaand
verkeer wordt hierbij niet
gehinderd.
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Gratis energiebespaartas
ter waarde van € 50,VerduurSAMEN2030 helpt u graag
om energie te besparen in uw
woning. U krijgt van ons daarom
een tas met producten waarmee
u kleine energiebesparende
maatregelen kunt nemen. Met
deze maatregelen bespaart u
op uw energiekosten én zetten
we samen stappen naar een
energieonafhankelijk Bergen in
2030.
U doet toch ook mee?

In de eerste week van november
ontvangt u een voucher in
uw brievenbus. Met deze
voucher kunt u een gratis
energiebespaartas ter waarde van
€50,- bestellen. Op de voucher
wordt uitgelegd hoe dit werkt. U
kunt de energiebespaartas tot en
met vrijdag 13 november bestellen
(OP = OP). Begin december wordt
de tas bij u thuisbezorgd.
Drie verschillende tassen

Niet elke situatie en woning
is hetzelfde. Voor de één is
er meer winst te halen met

gasbesparing, terwijl voor de
ander elektriciteitsbesparing een
betere keuze is. Daarom hebben
de energieadviseurs van gemeente
Bergen drie verschillende
energiebespaartassen
samengesteld. De eerste tas
is gericht op gasbesparing,
de tweede tas is gericht
op elektriciteitsbesparing
en de derde tas bevat een
combinatie van gas- en
elektriciteitsbesparingsproducten.
Meer informatie over de
energiebespaartassen vindt u op
de voucher.
VerduurSAMEN2030

Gemeente Bergen wil in 2030
als eerste gemeente in Limburg
energieonafhankelijk zijn. Om
deze ambitie te bereiken, is het
overkoepelende programma
VerduurSAMEN2030 opgezet.
Werken aan duurzaamheid kan
Gemeente Bergen niet alleen.
Er zijn initiatieven van inwoners
nodig om verder te komen
en duurzaamheid een plek te

geven in de dorpskernen. De
voucherregeling is één van de
initiatieven van Gemeente Bergen
om inwoners intensief bij het
programma VerduurSAMEN2030
te betrekken.
Deze actie wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage
vanuit de Regeling Reductie
Energiegebruik van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Meer informatie?

Kijk op onze website www.bergen.
nl/verduursamen2030 voor meer
informatie en het laatste nieuws
over VerduurSAMEN2030. Blijf
op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen door u op de
website aan te melden voor de
nieuwsbrief.
Vragen?

Mocht u nog vragen hebben,
twijfel dan niet om contact met
ons op te nemen via 0485- 348 383
of verduursamen2030@bergen.nl.

Energiehuis Bergen (L)
Keulerstraat 1
5854 BV Bergen
T (0485) 34 83 83

Limburg en Noord-Brabant krijgen
innovatief laadnetwerk
Limburg en Noord-Brabant gunnen de aanbesteding voor een nieuw
laadnetwerk in hun provincies aan Vattenfall. Daarmee worden
in de komende vier jaar niet alleen tot 8.000 extra laadpunten
gerealiseerd, maar is er ook veel aandacht voor innovaties als
slim laden en de proactieve uitbreiding van de laadinfrastructuur.
Dit betekent dat bestuurders nog voordat ze een elektrische auto
hebben, al een laadpaal in de buurt hebben. Uitbreiding van het
netwerk voor elektrisch laden is nodig, omdat de groei van elektrische
auto’s versterkt doorzet.

Herinnering inzage
ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunningen Energielandgoed Wells
Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-vergunningen en bijhorende
stukken liggen van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 18
november 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw
Bergen. De digitale stukken zijn beschikbaar via www.bergen.nl en www.
energielandgoedwellsmeer.nl/bestemmingsplan. In deze periode kunt u een
zienswijze indienen.
Maatwerk
In verband met de huidige coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk
om een informatiebijeenkomst te organiseren. Heeft u inhoudelijke vragen
over het ontwerpbestemmingsplan of over de ontwerp-vergunningen?
Onze experts staan u graag te woord. Dit kan fysiek in het gemeentehuis,
telefonisch of via de mail. Neem contact op via wellsmeer@bergen.nl en we
plannen een afspraak voor u in.

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

Advies Commissie m.e.r.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud de kwaliteit
van milieueffectrapporten. De gemeente Bergen heeft de Commissie m.e.r.
gevraagd te adviseren over het MER bij het voorontwerpbestemmingsplan.
Het milieueffectrapport voor Energielandgoed Wells Meer in Bergen bevat
veel waardevolle informatie. De Commissie m.e.r. adviseert gemeente
Bergen deze informatie aan te vullen met informatie over natuur en met een
onderbouwing van de gekozen ‘energiemix’. Het gehele advies is beschikbaar
via www.energielandgoedwellsmeer.nl/downloads.

energielandgoedwellsmeer.nl
Energielandgoed Wells Meer
Onderdeel van

