
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
•  Bergen L, Boermansstraat 1b (niet nr. 1 zoals eerder gepubliceerd), 

oprichten overkapping
• Bergen L, Vlammertsehof ong., oprichten 4 woningen
• Siebengewald, Bessembiender 4, oprichten woning
• Siebengewald, Gochsedijk 10a, kappen van 1 boom
• Siebengewald, Gochsedijk 17, kappen van 1 boom
• Siebengewald, Gochsedijk 111, uitbreiden woonhuis
• Siebengewald, Kreeftenheide 16, kappen van 2 bomen
• Well L, De Kamp 1a, kappen  van 4 bomen
• Well L, De kamp 14, plaatsen landmark
• Well L, Elsteren 8a, plaatsen dakkapel
• Well L, Sterrenbos 8, kappen van 10 bomen
• Wellerlooi, Tuinstraat 21, kappen van 1 boom 

Ingediend, sloopmelding
• A� erden L, Kapelstraat 5a, verwijderen asbesthouden materiaal
•  Bergen, Hermelijnsingel 30, verwijderen asbesthoudende 

dakplaten
• Siebengewald, Augustinusweg 8, slopen bijgebouw
• Siebengewald, Grensweg 2a, slopen diverse schuren
•  Siebengewald, Grensweg 31, sloop deel zijgevels t.b.v. uitloopopening
• Siebengewald, Koekoek 14, slopen diverse schuren

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, De Burkel 1b, bouw veldschuur 
• A� erden L, Gening 23, kappen van 2 bomen 
• A� erden L, Elskampweg 1, bouw bijgebouw 
• Well L, Kasteellaan 10, oprichten bed & breakfast 
• Well L, Papenbeek 91, kappen van 2 bomen 
• Bergen L, Rijksweg 37, kappen van 1 boom 
• Bergen L, Pieter Mondriaanstraat 11, kappen  3 bomen 
• Siebengewald, Gochsedijk 8a, kappen van 2 bomen)
• Bergen L, Kleefstraat 14, herbouw woning 
• Bergen L, Oude Bergse Heide 7, kappen van 21 bomen 

Ingetrokken, reguliere procedure
• Well L, Wolfsven 11, kappen van 6 tot 8 bomen 

Geweigerd, reguliere procedure
• A� erden L, Gening 23, kappen van 1 boom 
• Bergen L, Rijksweg 37, kappen van 1 boom 

Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Bergen L, Rijksweg 37, kappen van 2 bomen. 

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit
•  Bergen L, De Flammert 1217, toevoegen activiteit stalling 

kampeermiddelen

Meer informatie
De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende 
rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u www.bergen.nl/
regelingen-en-bekendmakingen. Neem voor meer informatie contact 
op met het Klant Contact Centrum.

Afsluiting Siebengewaldseweg 
vanwege werkzaamheden
De gemeente Bergen start 
op maandag 8 november 
met werkzaamheden aan de 
Siebengewaldseweg, als de 
weersomstandigheden het 
toelaten. Naar verwachting 
zijn de werkzaamheden op 
vrijdagmiddag 12 november 
afgerond. Het betreft het 
weggedeelte binnen de bebouwde 
kom van Nieuw Bergen (tussen de 
N271 en de komgrens).

Verkeersmaatregelen
Vanwege de werkzaamheden 
wordt de Siebengewaldseweg 
afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. De trottoirs blijven 
begaanbaar. Doorgaand 
verkeer wordt omgeleid via 
A� erden. Fietsers kunnen 
te voet de werkzaamheden 

passeren over het trottoir. De 
Vlammertsehof is bereikbaar via 
de Flammert ter hoogte van de 
bouwmarkt. Hiervoor worden 
de paaltjes tijdelijk verwijderd. 
Daarnaast blijft de verbinding 
Vlammertsehof – Sint Petrusstraat 
open. Deze kruising is vorig jaar 
gerealiseerd en blijft ongewijzigd.

Doel van de werkzaamheden
De gehele weg wordt voorzien van 
nieuw asfalt. Zowel de deklaag 
van de rijbaan als de � etspaden 

worden vervangen. De rode 
� etspaden worden verbreed tot 
1,25 meter. Het geheel wordt 
voorzien van nieuwe markering.

Daarnaast wordt de 
verkeersveiligheid op de 
Siebengewaldseweg verbeterd. De 
kruising met de Flammert krijgt 
eenzelfde verkeersplateau als de 
kruising met de Sint Petrusstraat. 
Verder wordt gewerkt aan een 
veiligere situatie voor � etsers 
tussen de Boermansstraat en de 
Burgemeester van Kempenstraat.

Vragen?
Neem dan contact op met het 
Klant Contact Centrum, via 
telefoonnummer (0485) 34 83 83 
of 14 0485. Of stuur een e-mail 
naar info@bergen.nl.

Participatietraject van start 
met informatiemarkt
In 2022 worden de 
Burgemeester Douvenstraat 
en de Herckenrathstraat, Von 
Flodor� straat en Baron de 
Liedelstraat voorzien van nieuwe 
bestratingen, groen, parkeervakken, 
trottoirs en overige inrichtingen. 
Hoe deze straten er uiteindelijk uit 
komen te zien, wordt samen met de 
bewoners bepaald.
De gemeente heeft hiervoor een 
participatietraject opgestart. 
In een reeks van meerdere 
bijeenkomsten bedenken 
gemeente en bewoners samen 
hoe de nieuwe straten worden 
ingericht. Het participatietraject is 
afgetrapt met een bewonersavond 
en informatiemarkt: op maandag 
18 oktober voor de bewoners 
van de Herckenrathstraat, Von 
Flodor� straat en Baron de 
Liedelstraat en op donderdag 21 
oktober voor de bewoners van de 
Burgemeester Douvenstraat.
Tijdens de bewonersavonden is 
uitgelegd hoe het participatietraject 

er verder uit gaat zien en hoe 
bewoners en hun ideeën worden 
betrokken bij het ontwerpen van 
de straten. Op de informatiemarkt 
gingen de deelnemers in gesprek 
met specialisten over allerlei 
onderwerpen die bij het ontwerpen 
en aanleggen van een straat om de 
hoek komen kijken. 

Grote betrokkenheid
Beide bijeenkomsten zijn goed 
bezocht. De bewoners toonden grote 
belangstelling en betrokkenheid 
en hebben zich dankzij de 

gesprekken met de specialisten 
goed kunnen voorbereiden op 
een eventuele deelname aan de 
vervolgbijeenkomsten. Ook hebben 
ze alvast inspiratie en ideeën 
kunnen opdoen voor de inrichting 
van hun eigen straat. 

Vervolg
Met de bewonersavonden is het 
participatietraject van start gegaan. 
Meer informatie over dit traject 
en de volgende bijeenkomsten 
is te vinden op www.bergen.nl/
herinrichting. 

Woensdag 17 november

Informatiebijeenkomst 
dijkversterking Well
Waterschap Limburg organiseert 
woensdagavond 17 november een 
informatiebijeenkomst in MFC De 
Buun in Well. Bewoners zijn daarbij 
van harte welkom. 

Het Waterschap kijkt tijdens deze 
bijeenkomst terug op het hoogwater 
in juli, geven een update over het 
project en de stand van zaken en 
leggen uit wat de gebiedsgerichte 
aanpak betekent voor Well. De 
gebiedsgerichte aanpak houdt in dat 
het Waterschap met alle overheden 
samen de dijkversterking, groene 
rivier, het beekherstel en andere 

gebiedsopgaven in één keer goed 
regelen.

Aanmelden
De avond vindt plaats van 
19.30 – 21.00 uur. 
Vanwege mogelijke drukte en 
coronamaatregelen, vraagt 
het Waterschap om u vooraf 
aan te melden via https://
www.waterschaplimburg.nl/
projectinformatie/dijkversterking-
well-2/. Als u niet in de gelegenheid 
bent u online aan te melden, kunt 
u telefonisch contact opnemen met 
het Waterschap, telefoonnummer 

(088) 88 90 100.
Tijdens de bijeenkomst worden 
de dan geldende maatregelen 
van het RIVM opgevolgd. Voor nu 
betekent dit dat u in ieder geval een 
coronatoegangsbewijs nodig heeft 
via de Corona Checkapp.

Uitleg uitwerkingslocaties 
in online video
In een video geeft 
omgevingsmanager Jetske Vaas 
uitleg over de uitwerkingslocaties in 
Well. Deze video kunt u bekijken via 
www.waterschaplimburg.nl, zoek 
naar ‘dijkversterking Well’.  

Bewonersavond Burgemeester Douvenstraat

3300 wapens ingeleverd
Om het wapenbezit tegen te gaan, organiseerden het ministerie van 
Justitie en Veiligheid, de politie en het OM van 11 tot en met 17 oktober 
de landelijke inleveractie wapens. Die week kon iedereen anoniem en 
stra� eloos zijn steekwapen of nepwapen inleveren. 

Bij de politiebureaus in Gennep en Venray zijn verschillende (steek)wapens 
en munitie ingeleverd. Landelijk werden er 3300 wapens ingeleverd. 
Daarbij ging het om ruim 2000 messen, 200 andere steekwapens, bijna 500 
vuurwapens en 600 overige wapens. Daarnaast zijn grote hoeveelheden 
munitie ingeleverd. De wapens worden vernietigd. De landelijke actie 
draagt bij aan het veiliger maken van de samenleving. Elk wapen dat is 
ingeleverd, kan niet meer worden gebruikt bij geweld op straat. 

Samen gaan we voor duurzaam
Elders in deze krant lees je over duurzame initiatieven van 
inwoners, ondernemers en de gemeente. Ook lees je over een nieuw 
buurthulpplatform, een voucheractie voor huurders en nog veel meer.
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Verkoop laatste kavel Kasteelsehof Well

Op Kasteelsehof in Well (het voormalige Kubusterrein bij het kasteel) 
is nog één vrije kavel te koop. Hier kunt u in een landelijke setting 
bouwen. Kasteelsehof heeft het karakter van een landgoed, met een 
formele entreelaan vanaf de Kasteellaan. In dit plan is ruimte voor twee 
terraswoningen, één kavel voor een terraswoning is te koop.

Terraswoningen
De terraswoningen zweven boven het maaiveld en hebben ruime terrassen 
in plaats van tuinen. Ze  hebben een unieke ligging en uitzicht over de 
omliggende landerijen. Deze woningen zijn bij uitstek geschikt voor 
natuurliefhebbers, rustzoekers of mensen die geen behoefte hebben aan 
een eigen tuin.

Kosten
De kavel is 314 m2 groot, inclusief 2 parkeerplaatsen. De verkoopprijs van 
deze kavel bedraagt € 65.000,-- exclusief 21% BTW.

Interesse? 
Meer informatie en het inschrij� ormulier kunt u lezen en downloaden op 
https://www.bergen.nl/bouwkavel-well. Of neem contact op met het Klant 
Contact Centrum, (0485) 34 83 83. Aanmelden voor deze kavel kan tot 15 
december 2021.

Militaire oefeningen
Binnenkort zijn er twee militaire oefeningen binnen de gemeente Bergen.

Van 15 t/m 26 november
De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van 
de Koninklijke Landmacht. Tijdens de oefening verkennen de militairen  
een aantal objecten en terreindelen. Het doorgaand verkeer wordt niet 
gehinderd.

Van 22 t/m 26 november
De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van 
de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. De militairen 
verkennen te voet  diverse locaties  om uiteindelijk een aantal opstellingen 
te betrekken. Het doorgaand verkeer wordt niet gehinderd.

Schade
Als door de oefening schade is ontstaan, kunt u dit onder vermelding van 
de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort 
schade etc. melden aan:
Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. 
Telefoon (030) 218 04 20.

Wilt u de schade per e-mail sturen? 
Dat kan via onderstaande e-mailadressen.
• 3DVclaims@mindef.nl: voor de oefening van 15 t/m 26 november
• JDVclaims@mindef.nl voor oefening van 22 t/m 26 november.

College bezoekt weer 
lokale ondernemers
Het college van burgemeester en 
wethouders was vorige week te gast 
bij A Casa Nostra-De Grote Waaij in 
Well en bij Camping Klein Canada 
in A� erden. Zij gingen in gesprek 
met de lokale ondernemers over hun 
ervaringen en hun toekomstplannen.

Burgemeester en wethouders vinden 
het belangrijk om te weten wat er 
in de gemeente speelt. Daarom 
bezoeken zij regelmatig lokale 
bedrijven en instellingen. Vanwege 
de coronamaatregelen was het al 
ruim anderhalf jaar geleden dat zij 
een dergelijk bezoek hebben kunnen 
brengen. 

Kanteling naar gezonde leefstijl
‘De gasten maken hier een kanteling 
naar � t, energiek en pijnvrij well-
zijn.’ Dat is de missie van Paul Bax 
en Chantal � eunissen, de trotse 
eigenaren van A Casa Nostra-De 
Grote Waaij. Op dinsdag 26 oktober 
ontvingen zij het college op hun 
prachtige monumentale boerderij 
langs de N271 in Well. In hun bedrijf 
helpen Paul en Chantal, samen 
met hun team van Kantel-experts, 
klanten die kampen met chronische 
pijn, moeheid, futloosheid of die uit 
balans zijn. Het college kreeg een 
rondleiding door het gebouw en een 
kijkje achter de schermen. In mei 
2021 zijn de ondernemers gestart met 
de renovatie van het pand. Er is nog 

veel werk aan de winkel, maar het 
resultaat tot nu toe mag er zeker zijn. 

Kwaliteit trekt kwaliteit aan
Diezelfde dag ontmoette het college 
Sjors Winkelmolen, mede-eigenaar 
van Camping Klein Canada in 
A� erden. Het park is ruim vijf 
jaar in eigendom van de familie 
Winkelmolen en onderdeel van de 
Eldoradoparken. In die tijd is � ink 
geïnvesteerd in de kwaliteit van de 
camping. ‘Kwalitatieve uitstraling 
trekt ook kwaliteit aan’, licht Sjors toe.

Het binnen- en buitenzwembad van 
de camping worden de komende 
tijd onder handen genomen om de 
voorziening te laten voldoen aan 
de kwaliteitseisen van deze tijd. Het 
privé-sanitair bij de kampeerplekken 
is de laatste jaren opgeknapt en 
wordt in het voorjaar opnieuw 
geschilderd.

Lees meer
De volledige verhalen van beide 
bedrijfsbezoeken zijn te vinden op 
www.bergen.nl/bedrijfsbezoeken

Licht op groen voor een pleegkind?
Ook in deze regio zijn er 
kinderen die dringend een 
warme plek nodig hebben. Ze 
zijn op zoek naar een gezin 
waarin ze liefdevol kunnen 
opgroeien. In de week van 
de Pleegzorg zetten we deze 
gezinnen in de schijnwerpers. 
“Als pleeggezin kun je zoveel 
betekenen voor een kind, daar 
heb je geen idee van”, zegt Danny 
Hommen, pleegzorgmanager 
bij Rubicon. Hij hoopt dat meer 
mensen het licht op groen zetten 
voor een pleegkind.

Het echtpaar Annemarie en 
John Lutgens spreekt uit eigen 
ervaring. Ze dragen zorg voor 
twee pleegkinderen, een jongen 
en een meisje. “Zelf konden we 
geen kinderen krijgen. Maar we 
hadden zoveel liefde te geven. De 
keuze om pleegouders te worden, 
maakten we vanuit ons hart.” 
Jeremy (inmiddels 25) kwam als 
baby bij hen wonen, Noa (11) 
vanaf haar achtste. “Ze wonen bij 
ons omdat hun eigen ouders niet 
voor ze konden zorgen. We hebben 
die twee echt in ons hart gesloten. 
Het voelt alsof het onze eigen 
kinderen zijn.” 

Tijdelijk kan ook
Het stel vangt ook af en toe baby’s 

en kinderen op in noodsituaties. 
Dat is meestal maar tijdelijk. Zo 
ging het ook bij pleegdochter 
Noa. “Ze kwam binnen als een 
schuchter, angstig meisje. Eerst 
voor een paar weken, maar ze 
paste zo goed in ons gezin dat ze 
mocht blijven. Je kent haar nu niet 
meer terug. Het is een heerlijk 
spontaan en aanhankelijk kind. 
Noa en Jeremy kunnen goed met 
elkaar opschieten, ondanks het 
grote leeftijdsverschil. Ze zien 
elkaar echt als broer en zus.”

Goede begeleiding
Het pleegouderschap is 
Annemarie en John geen 

moment tegengevallen. 
“We genieten elke dag van de 
aandacht en liefde die we Noa en 
Jeremy kunnen geven. Het 
is mooi om ze te zien groeien, 
fysiek en mentaal. Natuurlijk 
zijn er ook uitdagingen. Een 
pleegkind heeft altijd een 
rugzakje. Je moet ze bijvoorbeeld 
naar therapie brengen, er zijn 
gesprekken met pleegzorg, maar 
dat hebben we er graag voor over. 
We krijgen goede begeleiding 
vanuit Rubicon. Als je ergens mee 
zit, dan zijn ze er meteen voor 
je. Nu we boven de vijftig zijn, 
zeggen we: het is goed zo, ons 
gezin is compleet.”

Overweeg jij ook om het licht op groen te zetten voor een pleegkind? 
Neem dan vrijblijvend contact op met het team van � uis door jou voor 
meer informatie. Mail naar info@thuisdoorjou.nl of bel  (0475) 58 84 44.

Camping Klein Canada.

A Casa Nostra-De Grote Waaij
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