Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•

Bergen L, Lindenlaan 4a, oprichten woonzorgcomplex
Siebengewald, Bessembiender ong., oprichten woning
Siebengewald, Ericaweg ong., oprichten woning
Well, Bosserheide 43a, plaatsen gaashekwerk
Well, De Kamp 5, oprichten milieustraat marinapark Leukermeer
Well, Hoenderstraat 32a, kappen van 2 bomen.

Ingediend, sloopmelding

• Bergen L, Rijksweg 26, verwijderen asbesthoudend dakbeschot
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergen L, Boermansstraat 1b, bouw overkapping
Bergen L, De Flammert 1409, plaatsen twee CO2 tanks
Bergen L, Lindenlaan 4, oprichten kapsalon
Siebengewald, Gochsedijk 10a, kappen van 1 boom
Siebengewald, Gochsedijk 17, kappen van 1 boom
Siebengewald, Nieuweweg 25, uitbreiden woonhuis
Well L, Elsteren 8a, verplaatsen dakkapel
Well L, Sterrenbos 8, verbouw woning
Wellerlooi, Paaldijk 10, bouw berging

Mantelzorgers bedankt met
speciale mantelzorgattentie

Verleend, uitgebreide procedure

• Well L, De Kamp 1a, 5855 EG, oprichten recreatiewoning

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

Feest in de Herckenrathstraat

Ruim 370 mantelzorgers in de
gemeente Bergen zijn op woensdag
10 november, de Dag van de
Mantelzorg, in het zonnetje gezet.
Uit naam van een familielid, vriend,
collega of kennis ontvingen zij een
attentie, als blijk van waardering
voor het belangrijke werk dat zij
verrichten.
Iedereen die een mantelzorger
uit de gemeente Bergen wilde

bedanken, kon in oktober een
mantelzorgattentie aanvragen bij
de gemeente. Aan deze aanvraag
konden ze een dankwoordje of
persoonlijke boodschap toevoegen.
Circa 460 mensen hebben van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt.
‘Het is prachtig om te zien hoeveel
mensen een mantelzorger in hun
omgeving in het zonnetje willen
zetten’, zegt wethouder Claudia
Ponjee van de gemeente Bergen.

Zo’n 30 vrijwilligers gingen
op 10 november op pad om
de mantelzorgattenties en
persoonlijke boodschappen rond
te brengen. In totaal bezochten
zij 372 adressen, verspreid over
de gemeente. De attentie werd dit
jaar verzorgd door Tuincentrum
Verheijen in Afferden. De drie
jonge mantelzorgers, tot 25 jaar,
kregen een proeverijtje van Tony
Chocolonely.

Maaspark Well
Woensdag 10 november was het bruidspaar Theeuwen-Bruns 60 jaar
getrouwd. Burgemeester Manon Pelzer heeft het jubilerende paar
gefeliciteerd namens Gemeente Bergen.

Begroting 2022 in één oogopslag

Telefonisch
bereikbaar
08.30 – 17.00 uur

Ma

08.30 – 12.30 uur
16.00 – 19.00 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.
Meldingen
Wilt u een melding doen van overlast, zwerfafval, vandalisme of
andere zaken? Geef uw melding door via www.bergen.nl/meldingen
of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum.
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

mp

Op afspraak

Halve
eweg
Maans

Ka

Welkom bij Gemeente Bergen

Tussen Aijen en Well wordt gewerkt
aan het rivierverruimingsproject
Maaspark Well. Er komt een
dubbele hoogwatergeul en de
voorhaven van het Leukermeer
wordt uitgebreid. Kampergeul
is in Maaspark Well bezig met
de winning van zand en grind.
Langs de weg tussen Aijen en
Vakantiepark Leukermeer ligt al
langer een tijdelijke zichtwal om de
werkzaamheden aan het zicht te
onttrekken.

De

De gemeenteraad heeft 9 november de begroting 2022 vastgesteld.
Op de pagina na deze Gemeenteberichten vindt u de begroting 2022
in één oogopslag, een overzicht van de inkomsten en de besteding van
het geld in 2022.
Wilt u de volledige begroting bekijken? Dat kan op
https://bergen.notubiz.nl/ bij de agenda van de raadsvergadering van
9 november. Daar kunt u ook de raadsvergadering terugluisteren.

Zicht- en geluidswal
langs de Kampweg

Deze zichtwal wordt nu
doorgetrokken en zal achter het
buurtschap De Kamp doorlopen
richting de Voorhaven. Het
gedeelte achter het buurtschap
wordt zes meter hoog. Inmiddels
is de noordelijke zichtwal tot
aan de Halve Maanseweg
verwijderd. Kampergeul heeft de
werkzaamheden daar nagenoeg
afgerond.

Vakantiepark
Leukermeer

St. Rochuskapel

Geluidswal

De hogere zichtwal dient tevens
als geluidswal. De wal zorgt
ervoor dat de bewoners van
De Kamp zo weinig mogelijk
overlast ondervinden van de
ontgrondingswerkzaamheden. Om
stofoverlast te voorkomen wordt
de wal ingezaaid met gras. Na de
werkzaamheden in dit deel van het
gebied wordt de grond van de wal
gebruikt voor de herinrichting van
het gebied. De werkzaamheden

Geluidswal De Kamp
duren drie tot vier jaar.
Informatie

De aanleg van de geluidswal heeft
Kampergeul eerder besproken

met de bewoners van De Kamp.
Heeft u hierover vragen? Neem dan
contact op met Kampergeul BV
(0485-512500 of mail naar info@
kampergeul.nl).
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Tien bouwkavels in Wellerlooi verloot

Schade door hoogwater?
Geef het uiterlijk 15 december door!
Heeft u schade door het hoogwater afgelopen juli? De Regeling WTS
is sinds september open voor schademeldingen van particulieren en
bedrijven. Aanmelden van schade kan tot uiterlijk 15 december 2021
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanmelden
kan online via www.rvo.nl/wtsjuli2021. Lukt het niet online? Neem dan
telefonisch contact op: 088 042 40 70.
Ook als u nog niet precies weet hoeveel schade u heeft, of nog
contact hebt met de verzekeraar, is het belangrijk dat u zich uiterlijk
15 december meldt. Alleen dan heeft u mogelijk recht op een
tegemoetkoming via de WTS.

Wethouder Ponjee heeft op de bouwlocatie Vliespas fase 2 een nieuw bouwbord onthuld.
Grote belangstelling was er voor de
dertien bouwkavels in Wellerlooi,
binnen het project Droogstal,
Vliespas fase 2. Zo groot zelfs, dat
de gemeente Bergen voor tien
kavels een online loting heeft

georganiseerd.
Wethouder Claudia Ponjee heeft,
onder toeziend oog van notaris
Jeroen Rieff van Notariskantoor
Bergen, de loting verricht.
Belangstellenden die voldeden aan

Bereddingskosten melden

de voorwaarden voor inschrijving,
konden de loting live volgen.
Om deze mijlpaal te markeren,
heeft wethouder Ponjee op de
bouwlocatie Vliespas fase 2 een
nieuw bouwbord onthuld.

Bereddingskosten zijn kosten die u heeft gemaakt om op te ruimen of
ergere schade te voorkomen. Ook deze kunnen in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming. Meld ze daarom ook uiterlijk 15 december
aan bij het RVO.
Meer informatie

Kunt u lezen op www.bergen.nl/schade-hoogwater en www.rvo.nl/
wtsjuli2021.

Resultaten actiedag controle
bandenspanning

Geraakt door corona? Synthese is er voor u

Zaterdag 6 november heeft ‘Band
op Spanning’ op parkeerplaats
Mosaïque in Nieuw Bergen
autobanden op de juiste
bandenspanning gecontroleerd
en waar nodig, op de juiste
spanning gebracht. Automobilisten
hadden de keuze of ze al dan niet
meededen aan de actie.

Het coronavirus heeft grote
gevolgen voor iedereen.
Welzijnsorganisatie Synthese
biedt inwoners van de
gemeenten Bergen, Gennep,
Mook en Middelaar en
Venray een helpende hand
met een luisterend oor,
praktische hulp, advies en
ondersteuning.

Kosteloze service

Met een goede bandenspanning
rijdt u klimaatvriendelijker, schoner
én veiliger. Gemeente Bergen
ondersteunt het initiatief van ‘Band
op Spanning’ en bood deze service
kosteloos aan.
Een goede bandenspanning is
belangrijk voor:
• Minder CO2-uitstoot
• Veiliger autorijden door een
kortere remweg
• Besparing op brandstofkosten en
minder bandenslijtage: 2 tot
5 %, dat is al snel 15 tot 20 euro
per 5.000 km.
Bij alle gecontroleerde auto’s is een
ruitenwisserkaart achtergelaten.
Hierop zijn de gevolgen van
onderspanning uitgelegd. De
bestuurders van de auto’s met een

Resultaten
Gecontroleerde auto’s

84

Aantal auto’s met onderspanning

74 (88%)

Bespaarde hoeveelheid brandstof

269 liter

Bespaarde hoeveelheid CO2

961 kg

Aantal auto’s met een (vermoedelijk) lekke band

2 (2%)

Voorkomen aantal vroegtijdig versleten banden

7 stuks

Vragen over zorg en welzijn

Totaal bespaard bedrag aan brandstof en banden

€ 1.028,83

Gemiddeld bespaard bedrag per gecontroleerde auto

€ 12,25

De maatschappelijk werkers van Synthese ondersteunen kosteloos en
vertrouwelijk mensen bij allerlei problemen in het dagelijks leven of
werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn.

vermoedelijk lekke band zijn met
een speciale kaart geattendeerd op
mogelijke gevaren. De financiële
besparing is gebaseerd op de
verwachting dat het oppompen van

een autoband tot adviesspanning
bij normaal gebruik gedurende
drie maanden een positief effect
heeft op het brandstof gebruik en
bandenslijtage.

Afval in de natuur: geen gezicht!
De herfst, met mooie paddenstoelen
die uit de grond schieten, met
gekleurde bladeren aan de bomen.
Een mooi jaargetijde waar we graag
van genieten tijdens een wandeling
of fietstocht in de natuur. Het is dan
jammer als dat mooie beeld wordt
verstoord door zwerfafval.
We zien het nog te vaak: blikjes,
petflesjes, bananenschillen, lege
chipszakken die her en der in de
bermen liggen. We gooien het
soms zonder nadenken weg. Dat
kan anders, zwerfval in de bossen,
bermen en sloten, dat hoort niet.
Het ziet er lelijk uit en het levert
ook veel risico’s op. Beesten raken

Sommige mensen hebben naasten verloren of kampen met klachten
omdat ze zelf ziek zijn geweest. Anderen lopen vast omdat ze weinig
kunnen doen door de maatregelen of maken zich zorgen over werk,
inkomen of de toekomst. Al deze mensen kunnen bij Synthese
terecht.

verstrikt in verpakkingen en bekers,
koeien eten per ongeluk plastic en
blikjes tussen het gras op.
Lang aanwezig

Het afval blijft ook nog eens heel
lang aanwezig in het milieu.
Een bananenschil ligt 1 jaar, een
sigarettenpeuk 2 tot 12 jaar en
vervuilt bovendien het grondwater.
Kauwgom blijft 20 jaar achter, een
blikje al snel 50 jaar en een plastic
flesje en andere plastics blijven
oneindig achter in de natuur.
Wat kun jij doen?

Zwerfafval hoort niet in de natuur.
Om zwerfafval én overlast te

voorkomen, vragen we je om jouw
afval in de geplaatste afvalbakken
te gooien. Kom je geen afvalbak
tegen? Neem je afval dan mee naar
huis. Zorg dat je altijd iets bij je hebt
waarin je jouw afval kunt doen.
Bergen Natuurlijk Schoon

Zo houden we samen onze
gemeente netjes én dragen we
allemaal ons steentje bij aan schone
bossen en buitengebieden.
Want een
schone
buitenruimte
is prettig
vertoeven voor
iedereen.

Wilt u praten met iemand die er echt voor u is? Iemand die naar
uw verhaal luistert en u helpt om de dingen op een rijtje te krijgen?
Neem dan vrijblijvend contact op met Synthese. Dat kan door een
e-mail te sturen naar info@synthese.nl of te bellen via (0478) 51 73 00.

De professionals en speciaal opgeleide vrijwilligers van Synthese
helpen u graag verder met praktische zaken, advies of doorverwijzing.
Niet alleen op het gebied van corona, maar met allerlei onderwerpen
die te maken hebben met zorg en welzijn. Wilt u meer informatie? Op
https://synthese.nl kunt u meer informatie lezen.

Fietsverlichting

Aan in het donker
Fietsen zonder licht in het
donker is levensgevaarlijk.
Met goede fietsverlichting
neemt het risico met 20%
af om in het donker te
worden aangereden. Dus
laat je zien en kom veilig
thuis.
Maar wat zijn de regels
voor fietsverlichting en
reflectie?
Kijk voor meer informatie
op www.komveiligthuis.nl/
fietsverlichting

