Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•

Bergen L, Aijenseweg 38a, oprichten woning
Bergen L, Hermelijnsingel 21, plaatsen dakkapel
Bergen L, Siebengewaldseweg 26, kappen van 2 bomen
Well L, ’t Zand, kappen van 5 bomen
Wellerlooi, Catharinastraat 6a, plaatsen erker aan woning, rectificatie
van huisnummer, eerder abusievelijk 5a vermeld
• Wellerlooi, Catharinastraat 26, kappen van 1 boom
Ingediend, sloopmelding

• Wellerlooi, Looierweg 7, verwijderen van onvoorzien asbest na sloop
van een garage/berging
Verleend, reguliere procedure

Waardevolle bomen in
wijken en straten

• Afferden L, Dorpsstraat 66, het veranderen van
recreatieappartementen in reguliere appartementen
• Afferden L, Margrietstraat 2, vergroten dakkapel
• Bergen L, Bargapark 65, kappen van 5 bomen
• Siebengewald, Boterdijk 65, kappen van 6 bomen
• Well L, De Kamp 5, oprichten voetgangersbrug
• Well L, De Vissert 11, tijdelijk plaatsen schuilgelegenheid
• Wellerlooi, Kruisstraat (ongenummerd), kappen van 1 boom

In onze wijken en langs straten in
het buitengebied staan veel bomen.
Waardevolle bomen die zorgen
voor sfeer en groen en bijdragen
aan de ruimtelijke kwaliteit. Bomen
houden bovendien veel water vast,
geven schaduw bij hitte en zorgen
voor het afvangen van fijnstof.

Geweigerd, reguliere procedure

Behouden van bomen
Bomen zijn beeldbepalend in de
wijk, langs de straat, we willen
ze vooral laten staan. Soms is dat
echter niet mogelijk vanwege ziekte
of veiligheid. Ook wortelopdruk kan
hinder veroorzaken.

• Bergen L, Bargapark 65, kappen van 1 boom

Wegenverkeerswet
• Verkeersbesluit voor het onttrekken van de weg Bosserheide – ’t
Leuken te Well, nabij het Leukermeer, aan de openbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer (ter inzage van 02-11-2020 t/m 13-12 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.

‘Waak voor inbraak’
waarschuwt voor cybercrime
Cybercriminelen komen niet bij u binnen via een raam of een geforceerde
deur. Bij cybercriminelen gaat het om computercriminaliteit. Het strafbare
feit wordt gepleegd met een computer, smartphone, smartwatch of
tablet, kortom alles waar een processor in zit. Enkele voorbeelden van
cybercrime zijn hacking, ransomware en virussen. Bent u slachtoffer van
cybercriminaliteit? Meld het bij de politie of doe aangifte.
Ransomware
Ransomware is een gijzelingssoftware, waarmee criminelen uw computer
of de bestanden op uw computer blokkeren. Kijk goed op welke bestanden
u klikt. Vaak ontvangt u deze bestanden via e-mail, zogenaamd van een
bekende of een organisatie. Zij vragen u om een vergoeding zodat u weer
over uw bestanden kunt beschikken.

Boomveiligheidscontrole
Gemeente Bergen heeft dit jaar alle
ongeveer 1200 bomen in wijken en
langs straten in het buitengebied
gecontroleerd. Daarbij bleek dat
165 bomen moeten worden gekapt.
Ze zijn ziek, geheel of gedeeltelijk
afgestorven of zijn een gevaar voor
de (verkeers)veiligheid. Deze 165
bomen worden vervangen door
nieuwe aanplant.
Herplantplicht
Voor elke boom die gekapt wordt
plant Gemeente Bergen een
nieuwe boom. Daarbij kijkt de
gemeente zorgvuldig welke bomen
het meest geschikt zijn, het beste
passen in het straatbeeld. Om de
biodiversiteit te vergroten plant de
gemeente verschillende soorten

In de gemeente Bergen wordt
het PMD (Plastic, Metaal en
Drankverpakkingen) gescheiden
ingezameld. We kunnen deze
materialen namelijk goed
recyclen daarom mag alleen PMD
aangeboden worden. Hierbij
is de belangrijkste regel dat het
verpakkingsafval moet zijn,
zoals plastic verpakkingsafval,
drankenkartons of blikjes.

Slachtoffer van ransomware?
Bent u slachtoffer van ransomware? Meld het bij de politie of doe aangifte
• via www.politie.nl
• telefonisch via 0900 – 8844.

Afkeurstickers
Wordt er verkeerd afval in de PMDzakken aangeboden, dan kan
het afval niet gerecycled worden.
Daarom wordt vanaf december
de PMD-zak voorzien van een
afkeursticker als er verkeerd afval
aangeboden wordt. Het is dan direct
duidelijk dat de inhoud van de zak
is afgekeurd en daarom niet bij de
inzameling is meegenomen.
Heeft uw PMD-zak een
afkeursticker? Sorteer het afval
opnieuw en zorg ervoor dat alleen
het PMD-afval in een nieuwe PMDzak terecht komt. De afgekeurde
zak met sticker kan in de grijze
container.

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.
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

Wettelijke verplichting
Het is een wettelijke verplichting
om alle bomen die aan straten

of lanen staan elke drie jaar te
controleren. Doel daarvan is het
risico van schade en letsel zo klein
mogelijk te houden.
Vanaf nu controleert Gemeente
Bergen daarom elk jaar 1/3 deel
van alle bomen in wijken en langs
straten.

Afkeursticker op PMD-zak

Tips om ransomware te voorkomen
1. Klik niet zomaar op (zip)bestanden van onbekenden of bedrijven/
organisaties.
2. Toch per ongeluk geklikt? Trek gelijk de stekker uit uw computer of
verbreek uw internetverbinding.
3. Was de pop-up al verschenen? Ga dan naar
https://www.nomoreransom.org/nl
4. Betaal niet. Vaak krijgt u alsnog geen toegang tot uw bestanden.
5. Maak regelmatig een back-up van uw persoonlijke bestanden op een
externe harde schijf die niet aangesloten is op uw computer.
6. Installeer een anti-virusprogramma en update regelmatig uw software.

Meer informatie
Leest u op de website https://waakvoorinbraak.nl/.

bomen. De nieuwe bomen worden
geplant op een geschikte locatie.
Dat is niet altijd de locatie waar
bomen zijn gekapt.

Aanbieden PMD
PMD-afval wordt één keer per
twee weken (in de even weken)
op woensdag huis-aan-huis

ingezameld. Op de afvalkalender
kunt u zien welke woensdagen dit
zijn.
Voor de inzameling van PMD heeft
de gemeente speciale zakken (gele
doorzichtige) die u op verschillende
locaties in de gemeente gratis kunt
ophalen.
Om te zorgen dat dit afval ook
goed gerecycled kan worden,
gelden er wel een aantal
aanbiedvoorschriften. Zo is het
belangrijk dat u het verpakkingsafval
los, plat en leeg in de zak doet.
Doe geen plastic in het soepblik
of een frisdrankblikje in de
drankenkartons.
Wat is PMD?
• Plastic verpakkingsmaterialen
zoals plastic flessen frisdrank,
knijpflessen, plastic tubes,
verpakkingsmateriaal van
etenswaar, of bekers van
zuivelproducten, bakjes en zakjes
voor groente en fruit, kuipjes voor
boter, saus en smeerkaas.
• Drankblikjes, siroopflessen,
metalen deksels,
conservenblikjes, aluminium
schaaltjes en bakjes.
• Lege kartonnen verpakkingen
van drank, zuivel, soep en
pastasaus.

Wat is geen PMD?
• Harde kunststof zoals speelgoed,
tuinmeubilair, bloempotten.
• Chips zakken, piepschuim,
medische verpakkingen zoals
stomazakken.
• Landbouwfolie, vijverplastic,
krimpfolie.
• Spuitbussen, verfblikken.
Meer informatie
Op de website
https://doemeemetpmd.nl/ leest
u welk afval in de PMD-zak mag
en leest u antwoorden op de
meest gestelde vragen over PMD.
Op www.bergen.nl/afval leest u
meer informatie over afval en de
inzameling daarvan.
Hebt u vragen? Neem dan contact
op met de Afval Infolijn
tel. (0800) 221 0013.
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Wethouder Claudia Ponjee benoemd

Moeite met rondkomen?
Bij deze editie van Maasduinen Courant is een ‘inkomenskaart’
ingesloten. Heeft u moeite om rond te komen? Op deze kaart van
Gemeente Bergen kunt u zien van welke regelingen u gebruik kunt
maken. Ook zijn hier de lokale initiatieven vermeld die u hierbij kunnen
helpen.

Tijdens de vergadering van
dinsdag 10 november heeft de
gemeenteraad Claudia Ponjee
(48) benoemd als wethouder. Ze is
voorgedragen door het bestuur van
de Progressieve Kombinatie (PK).
Als wethouder is ze verantwoordelijk
voor de beleidsterreinen
leefbaarheid, volksgezondheid,
onderwijs, verkeersveiligheid en
volkshuisvesting.

De kaart is ook te vinden op bergen.nl/rondkomen.

Claudia Ponjee was eerder lid van
de commissie Samenleving, sinds
december 2017 raadslid namens de
PK.
Burgemeester Manon Pelzer: “Ik
wens mevrouw Ponjee veel succes
en plezier in haar nieuwe functie
en verwacht dat de collegiale
samenwerking in het college net zo

sterk zal blijven.”
In dezelfde vergadering heeft de
gemeenteraad afscheid genomen

van Lia Roefs. Lia Roefs was, met
een korte onderbreking, sinds 2014
wethouder van Gemeente Bergen.
Eerder ook van 1994 tot 2002.

Onderzoek in de ondergrond
voor aardwarmte
Vanaf 18 november tot 6 januari
2020 vindt onder andere in
gemeente Bergen onderzoek
in de ondergrond plaats voor
aardwarmte. Dit is een seismisch
onderzoek en maakt onderdeel uit
van het landelijk SCAN
programma. SCAN verzamelt in
opdracht van de rijksoverheid
informatie over de ondergrond om
nauwkeuriger in te kunnen schatten
waar de winning van aardwarmte
mogelijk is.
Waar vindt onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats in
het buitengebied van Afferden
en Siebengewald (Groote Horst),
op een rechte lijn vanaf de Maas
naar de Duitse grens ongeveer
evenwijdig aan de weg van Afferden
naar Groote Horst. Bewoners en
bedrijven in de directe omgeving
van de werkzaamheden ontvangen
hierover een brief. De planning van
de werkzaamheden kan veranderen
bij slecht weer.

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden
geluidsgolven de ondergrond in
gestuurd om zo de dikte en ligging
van de onderliggende aardlagen
in beeld te brengen. Wanneer
de geluidsgolven de grond in
worden gebracht, kan in de directe
omgeving een doffe plof te horen
zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk

ook lichte trillingen worden
ervaren. De bewoners en
bedrijven in de directe omgeving
worden altijd voorafgaand aan
en tijdens de werkzaamheden
geïnformeerd.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.scanaardwarmte.nl.

Bedankt dat je er bent
Afgelopen vrijdag hebben
vrijwilligers 320 mantelzorgers
in onze gemeente verrast met de
mantelzorgattentie: een mooi
bloemenarrangement voor het
terras. Daarbij een tasje met
waardevolle informatie voor
mantelzorgers en een persoonlijke
boodschap van de aanvrager.
Iedereen kon deze attentie voor
mantelzorgers in onze gemeente
aanvragen.
Op de foto van links naar rechts: Eefke Lommen, mantelzorgondersteuner en vrijwilligerszorg Gemeente Bergen,
Pieter de Mulder van Plantenkwekerij P. de Mulder en wethouder Frans Pekema.

Zorg dat je gezien wordt: ‘Aan in het donker’
‘Aan in het donker’. Dat is het motto van de fietsverlichtingscampagne.
Het is erg belangrijk dat je zichtbaar bent in het verkeer. Voor je eigen
veiligheid, maar ook voor de veiligheid van die ander. Veilig thuiskomen,
dat willen we allemaal.
Campagne
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) heeft de
fietsverlichtingscampagne weer opgestart. Want helaas fietsen nogal wat
mensen, vooral jongeren, zonder licht. Met goede fietsverlichting neemt
het risico om aangereden te worden in het donker met 20% af.
Regels voor fietsverlichting en reflectoren op een fiets
Als fietser moet je in het donker en bij slecht zicht een voorlicht en
achterlicht aan hebben. Je mag hiervoor ook losse lampjes gebruiken.
Daarnaast moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, trappers
en wielen of banden.
Meer informatie
lees je op www.rovl.nl.

Begroting 2021 in één oogopslag
Op de volgende pagina ziet u de Begroting in één oogopslag. Het geeft
een overzicht van de inkomsten en de besteding van het geld in 2021.

