Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afferden L, Bleijenbeek 1, verbouw woning
Afferden L, Hengeland 22, renoveren bedrijfsgebouw
Bergen L, diverse percelen verspreid over gemeente, bosaanplant
Bergen L, Gelderstraat 19, kappen van 1 boom
Bergen L, De Flammert 1115, wijzigen brandcompartiment
Bergen L, Hermelijnsingel 17, oprichten erker
Siebengewald, Baalsedijk 2, kappen van 1 boom
Well L, De Kamp 5, kappen van 5 bomen
Well L, Grotestraat 38, kappen van 1 boom
Wellerlooi, Catharinastraat 19, oprichten tuinhuis met overkapping
Wellerlooi, Tuinstraat 10a, wijzigen bestemming naar
plattelandswoning

Ingediend, sloopmelding

• Afferden, Rimpelt 10, verwijderen asbesthoudende materialen van
schuren
• Siebengewald, Kloosterweg 13-32 verwijderen asbesthoudend
dakbeschot
• Siebengewald, Nieuweweg 41, slopen aanbouw en tuinhuisje
• Well L, Bergweg 4, verwijderen asbest toplaag perceel
• Wellerlooi, Emmastraat 9, verwijderen asbesthoudend dakbeschot
Verleend, reguliere procedure

• Siebengewald, Kreeftenheide 16, kappen van 2 bomen
• Wellerlooi, Tuinstraat 23, gebruik bedrijfswoning als
plattelandswoning
• Well, De Kamp 5, kappen van 60 bomen
Geweigerd, reguliere procedure

• Well, De Kamp 5, kappen van 7 bomen
Ingediend, uitgebreide procedure

• Well L, De Kamp 5, brandveilig gebruik 1 type vakantiewoningen
• Well L, De Kamp 5, brandveilig gebruik 2 types vakantiewoningen
Verleend, uitgebreide procedure

• Well L, De Vissert 11, bouw paardenstal
Wet ruimtelijke ordening

• Ontwerp bestemmingsplan Rijksweg-Zuid 18, herstructurering van
diverse bestemmingen voor het mogelijk maken van zwembad met
bijgebouw (ter inzage van 2-12- 2021 t/m 12-01-2022)
• Ontwerp Transitievisie Warmte (ter inzage van 3-12-2021 tot 15-012022). Voor meer informatie zie artikel op de volgende pagina.

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
Op afspraak

Telefonisch
bereikbaar
08.30 – 17.00 uur

Ma

08.30 – 12.30 uur
15.00 – 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.
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

Collectieve aanvullende zorgverzekering
voor mensen met een laag inkomen
Gemeente Bergen biedt, samen
met zorgverzekeraars CZ en
VGZ, een collectieve aanvullende
zorgverzekering aan mensen
met een laag inkomen en hoge
medische kosten. Op die manier
zijn mensen die chronisch ziek
zijn of een beperking hebben, toch
uitgebreid verzekerd.
Voordelen voor u

• De gemeente betaalt mee aan uw
zorgverzekering;
• U voorkomt dat u onverwacht voor
hoge zorgkosten komt te staan;

• U krijgt een uitgebreide
vergoeding voor onder
andere brillen, fysiotherapie,
tandartskosten en eigen
bijdragen voor Wmo;
• U heeft keuze uit verschillende
aanvullende pakketten;
• CZ en VGZ accepteren
iedereen, zonder medische
keuring;
• Kinderen tot 18 jaar zijn gratis
meeverzekerd.
Wanneer kunt u meedoen?

• U woont in de gemeente Bergen (L);

• U heeft een inkomen tot 120% van
de bijstandsnorm.
Ook als u vermogen heeft,
bijvoorbeeld een eigen huis of
spaargeld, kunt u in aanmerking
komen.
Meer informatie

Neem contact op met het Klant
Contact Centrum via (0485) 34 83 83,
14 0485 of stuur een e-mail naar
info@bergen.nl. Meer informatie
vindt u ook op www.bergen.nl/
zorgverzekering.

Kies uw zorgverzekering
met de Zorgvergelijker
Ook als u niet in aanmerking komt
voor de collectieve aanvullende
verzekering van Gemeente
Bergen, kan het voordelig zijn om
over te stappen op een andere
zorgverzekering. U kunt uw
huidige zorgverzekering nog tot
1 januari 2022 opzeggen. Het is
dan ook verstandig de komende
weken goed uit te zoeken of uw
zorgverzekering nog wel bij u
past. De Zorgvergelijker van de
gemeente Bergen kan u hierbij
helpen.

Met de Zorgvergelijker checkt u zelf
of uw zorgverzekering nog goed bij
u past, of dat u misschien beter kunt
overstappen. U vult uw wensen en
voorkeuren in, bijvoorbeeld of u een
bril draagt, regelmatig fysio nodig
heeft of vaak buiten Nederland
reist. De Zorgvergelijker toont u
verschillende zorgverzekeringen,
die bij uw wensen aansluiten. Heeft
u een passende zorgverzekering
gevonden? Dan kunt u deze
gemakkelijk en snel via de
Zorgvergelijker aanvragen.

Gratis adviesgesprek

Kijkt u liever samen met een
adviseur? Vraag dan een gratis en
vrijblijvend adviesgesprek aan bij
de gemeente Bergen. De adviseur
kijkt samen met u of u de best
passende zorgverzekering heeft.
Kunt u beter overstappen, dan zorgt
de adviseur dat dit in de laatste
weken van het jaar wordt geregeld.
Vraag een adviesgesprek aan op
www.datgeldtvoormij.nl/bergen.
Hier vindt u ook de Zorgvergelijker.

Matrassen inleveren kan
bij Milieupark Heukelom
Jaarlijks worden in Nederland zo’n
1,5 miljoen matrassen weggegooid.
Deze werden veelal verbrand.
Maar een matras bevat waardevolle
grondstoffen die hergebruikt
kunnen worden. Op het Milieupark
Heukelom in Bergen staat een
container waar droge matrassen
verzameld worden, die voor ruim
90% gerecycled worden.
Matrassen, batterijen en accu’s zijn
de grootste veroorzaker van brand
in een afvalberg. Als een matras
vochtig is, kan er broei en daardoor
brand ontstaan. Vandaar dat
matrassen niet meer bij het grofvuil
mogen worden aangeboden.

Aanbieden van droge matrassen

Wilt u een matras naar het
milieupark brengen? Dat kan
alleen als u een droog matras
inlevert. Zet uw oude matras dus
niet buiten in de regen of in een
vochtig schuurtje voordat u deze
gaat afvoeren. Op het milieupark
kunt u uw matras in een speciale
gesloten container voor
matrassen leggen. De matrassen
kunnen daardoor niet vochtig
worden. Voor het inleveren betaalt
u het normale poorttarief van
€ 15,- per aanbieding van
maximaal 2 m3. Natte matrassen
kunt u niet meer inleveren op het
milieupark.

Voorkom CO-vergiftiging met deze tips
De maand november
stond in het teken van
koolstofmonoxidevergiftiging.
Wat is het, en belangrijker, hoe
voorkomt u het?
Op de Facebookpagina van de
gemeente vond u tips om de
kans op CO-vergiftiging zo klein
mogelijk te maken. Hieronder
worden de belangrijkste tips nog
eens herhaald:
1. Ventileer uw woning 24 uur per
dag.
2. Laat uw verwarmingsbron ieder
jaar controleren door een erkend
vakman.

3. Plaats een CO-melder. Als het dan
toch een keer misgaat, wordt u in
ieder geval op tijd gewaarschuwd.

Kijk voor meer informatie over
koolstofmonoxidevergiftiging en
CO-melders op www.co-wijzer.nl.
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Aangepaste dienstverlening
vanwege het coronavirus

Transitievisie Warmte Mook en Middelaar,
Gennep en Bergen

Vanwege het coronavirus is onze
dienstverlening aangepast en werken
wij alleen op afspraak.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Bergen met de gemeenten Mook
en Middelaar en Gennep gewerkt aan de Transitievisie Warmte. Hierin
beschrijven we hoe we de komende jaren de overgang kunnen maken
naar een aardgasvrije gemeente. Inwoners, dorps- en wijkraden en
wooncorporaties hebben aan deze visie meegewerkt. Er zijn gesprekken
gevoerd, enquêtes afgenomen en er is een webinar gehouden. Het
resultaat is een realistische visie die laat zien dat de route naar een
duurzame warmtevoorziening een geleidelijk proces is, waarbij vooral
energiebesparing de komende jaren een grote rol gaat spelen.

Afspraak maken

Een afspraak kunt u telefonisch
maken via het Klant Contact
Centrum, (0485) 34 83 83 of via www.
bergen.nl.
Avondopenstelling vervalt

Met ingang van 6 december vervalt
de avondopenstelling. U bent vanaf
die datum op maandagmiddag op
afspraak welkom van 15.00 tot 17.00
uur.

via verduursamen2030@bergen.
nl of via de Facebookpagina van
VerduurSAMEN2030.
Aandachtspunten

Had u een afspraak na 17.00 uur op
6 december of een latere datum?
Dan bellen wij u voor een nieuwe
afspraak.
Openingstijden Energiehuis

Heeft u een afspraak in het
gemeentehuis of in het Energiehuis?
In het publieksgedeelte is het
dragen van een mondkapje en het
ontsmetten van uw handen bij
binnenkomst verplicht.

Elke maandag tussen 15.00 en
17.00 uur en elke vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur is het Energiehuis
geopend en is er een energieadviseur
aanwezig. U bent welkom op
afspraak. U kunt een afspraak maken

Deze maatregel is bedoeld om
verdere verspreiding van het
coronavirus te beperken. Verder
gelden uiteraard de algemene corona
hygiëne- en gezondheidsregels:

• Blijf bij klachten thuis en laat u
testen;
• Draag een mondkapje waar dat
verplicht is;
• Houd 1,5 meter afstand van
anderen;
• Hoest en nies in uw elleboog.

Ter inzage

Het college van B&W maakt bekend dat de ontwerp-Transitievisie
Warmte ter inzage ligt om inwoners de gelegenheid te geven op het plan
te reageren. U kunt uw reacties (ook wel zienswijzen genoemd) indienen
door een brief te schrijven naar B&W van Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ
Nieuw Bergen, of een mail te sturen naar info@bergen.nl .

Het gemeentehuis is bereikbaar via de
hoofdingang aan de Raadhuisstraat 2,
het Energiehuis aan de Keulerstraat 1
in Nieuw Bergen.

U kunt de ontwerpvisie downloaden via verduursamen2030.nl/
transitievisie-warmte. Ook ligt de papieren versie tot 15 januari 2022
ter inzage in het gemeentehuis van Bergen, Raadhuisstraat 2 te Nieuw
Bergen. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant
Contact Centrum.

Meer informatie over de
contactmogelijkheden en de
openingstijden leest u op www.
bergen.nl/contact-en-openingstijden.

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met het Klant Contact
Centrum via (0485) 34 83 83.

Well bespaart
energie én geld:
doe mee!
Wil jij ook weten hoe je makkelijk energie kunt

Bespaar met ons mee!
Samen zijn we op weg naar een energieonafhankelijk Bergen in 2030.
Het bereiken van deze mooie ambitie begint eigenlijk simpelweg bij het
besparen van energie: alle energie die we samen besparen hoeven we
namelijk niet meer op te wekken.
Er zijn veel manieren om in
en rondom je woning energie
te besparen. Daarmee
draag je niet alleen bij aan
een energieonafhankelijk
Bergen, je hebt er ook op
korte termijn de lol van. Met
het besparen van energie
verhoog je je wooncomfort
en bespaar je kosten. Om je
op weg te helpen delen we
graag energie bespaartips.
Kijk voor de tips op:
verduursamen2030.nl/
bespaarmetonsmee

besparen? Leer van je dorpsgenoten tijdens een
gratis online EnergyParty. Het Wells Forum organiseert
met Buurkracht en VerduurSAMEN2030 een drietal
EnergyParty’s: op 15 december, 21 december en
13 januari. Onder begeleiding van een deskundige
gespreksleider wissel je tips en ideeën uit om snel
energie te besparen. Wist je bijvoorbeeld dat je door
het goed inregelen van je verwarming energie bespaart,
zonder dat je aan comfort inlevert? Welke tips heb jij?

Energiehuis Bergen (L)
Keulerstraat 1
5854 BV Bergen
T (0485) 34 83 83
Dé plek waar je ideeën met ons
kunt delen en informatie en
advies over duurzame energie
kunt krijgen. Het is mogelijk
een afspraak te maken via
onderstaande gegevens.
VerduurSAMEN2030
verduursamen2030@bergen.nl
bergen.nl/verduursamen2030
VerduurSAMEN2030
VerduurSAMEN2030

Woon je in Well? Schrijf je dan snel in via:
energyparty.nl/well

Energielandgoed Wells Meer
wellsmeer@bergen.nl

Warmtebeeldfoto's en warmtewandelingen
Deelnemers van de EnergyParty kunnen ook een

energielandgoedwellsmeer.nl
Energielandgoed Wells Meer

warmtebeeldfoto van hun huis laten maken. Hierover
krijg je meer informatie tijdens de bijeenkomst.
De eerder aangekondigde warmtewandelingen door
Well kunnen in verband met corona helaas niet
doorgaan. Aan een alternatief wordt gewerkt. Zodra
dat weer mogelijk is, organiseert het Wells Forum weer
warmtewandelingen door het dorp.

Onderdeel van

