Verplichte bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Afferden L, Dorpsstraat 78b, splitsen woning met aanpassing
brandcompartimentering
• Afferden L, Notarisstraat 3, verbouwen woning
• Afferden L, Staaijerhof 24, plaatsen dakkapel
• Bergen L, Aijen 28, plaatsen 2 dakkapellen
• Bergen L, Bargapark 71, kappen van 5 bomen
• Bergen L, Kerkstraat 38, kappen van 9 bomen
• Siebengewald, Bessembiender ong., oprichten vlonder
• Well L, Bosserheide 53, plaatsen hekwerk
• Wellerlooi, Schaak 5, kappen van 2 bomen
• Wellerlooi, Westerweg 3, oprichten overkapping t.b.v. opslag werktuig
en hooi
Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Gening 1, verwijderen asbesthoudende golfplaten schuur
• Bergen L, Oude Kerkstraat 32, slopen woning met garage/berging
• Wellerlooi, Op de Wis 27, verwijderen asbesthoudende ondervloer
keuken
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•
•

Bergen L, Bargapark 90, kappen van 1 boom
Bergen L, Hermelijnsingel 21, plaatsen dakkapel
Bergen L, Paulus Potterstraat 5, kappen van 1 boom
Siebengewald, Kleine Horsterweg 5, kappen van 1 boom
Siebengewald, Nieuweweg 79, kappen van 1 boom
Well L, Kasteelsehof 4, oprichten woonhuis
Wellerlooi, Catharinastraat 6a, uitbreiden woning met erker

Verlengingsbesluiten, aanvragen

• Afferden L, Irenestraat 14, kappen van 1 boom
• Bergen L, Bargapark 50, kappen van 5 bomen

Wet ruimtelijke ordening
• Ontwerp bestemmingsplan Tuinstraat 7a, Wijzigen bestemming
Agrarisch – Glastuinbouw naar Wonen en Tuin (ter inzage van 26-11
t/m 06-01-2021)

Wegenverkeerswet
• Vaststellen van 4 parkeergelegenheden voor deelauto’s op de
Raadhuisstraat op bestaande parkeerplaatsen (nabij N271) bij het
gemeentehuis te Nieuw Bergen.

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.

Feestdagen in coronatijd
De komende maand vieren we de
feestdagen anders dan voorheen.
Dat is jammer, want we zijn er
juist nu zo aan toe om het gezellig
te hebben met elkaar. Het heeft
natuurlijk alles te maken met
corona.
Sinterklaas en pakjesavond
Er kunnen helaas geen
intochten of andere grootschalige
activiteiten plaatsvinden. Ook
kunnen we pakjesavond maar in
kleine kring vieren: maximaal drie

bezoekers per dag.
Gelukkig geldt dit niet voor
kinderen tot 13 jaar.
Gaat u coronaproof pakjesavond
vieren? Dan wens ik u en de
kinderen – namens het college van
burgemeester en wethouders – daar
veel plezier bij.
Ondertussen heb ik al veel
kindertekeningen naar de Sint
gebracht. Die was daar maar wat
blij mee en vroeg me alle kinderen
te bedanken!

Kerstmis en jaarwisseling
Het is nog onduidelijk hoe we
de Kerstdagen en Oud en Nieuw
kunnen vieren. We wachten de
landelijke maatregelen af.
De decembermaand is dit jaar
anders dan anders.
Maar als we met z’n allen blijven
volhouden, krijgen we dit virus
onder de duim. Daar ben ik van
overtuigd.
Manon Pelzer, burgemeester

Gemeente Bergen ontvangt
certiﬁcaat van het Taalhuis
Op 19 november nam wethouder
Claudia Ponjee tijdens een
digitaal Taalevenement een
partnercertificaat van het Taalhuis
van Biblioplus in ontvangst. Dit
geeft aan dat het Taalhuis erg blij
is met de doorverwijzingen die het
krijgt van de gemeente.
Gemeente Bergen is al jaren
onderdeel van het Taalhuisnetwerk.
Veel medewerkers weten hoe
ze laaggeletterdheid kunnen
herkennen en dat er een Taalhuis
is. Hier kunnen mensen geholpen
worden met het ontwikkelen van
hun basisvaardigheden. Ook zijn
er acties om actief op zoek te gaan
naar mensen die dergelijke hulp
kunnen gebruiken, bijvoorbeeld
een uitnodiging aan mensen met

een uitkering voor een gesprek over
de mogelijkheden van het Taalhuis.
Mensen krijgen hulp bij lezen,
schrijven of rekenen, maar ook met

computervaardigheden.
Meer informatie over het Taalhuis
Bergen leest u op www.biblioplus.nl.

Op de foto: links wethouder Claudia Ponjee, rechts Carin Hoppenbrouwers

Mantelzorgcompliment
dit jaar verdubbeld
Welkom bij Gemeente Bergen
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

Aan het eind van het jaar krijgen
mantelzorgers een compliment
van de gemeente. In klinkende
munt was dit tot nu toe vijftig euro.
Dit jaar is het bedrag eenmalig
verdubbeld. De gemeenteraad
besloot hiertoe, vanwege de extra
inspanningen van mantelzorgers
door de coronacrisis. Degenen die
voor dit compliment in aanmerking
komen, krijgen nog dit jaar € 100 op
hun rekening gestort.

Wegmarkering Aijenseweg
Deze week heeft Gemeente Bergen
wegmarkering aangebracht op de
Aijenseweg in Aijen. Het betreft
de asfaltverharding binnen de
bebouwde kom, vanaf de komgrens
tot aan de klinkerverharding voor
huisnummer 26A.

Deze markering is aangebracht
voor een eenduidige weginrichting
en het beperken van de snelheid
van gemotoriseerd verkeer. Bij
de markering hebben we gebruik
gemaakt van zogenaamde
‘sprayplast’. Dit materiaal is veel

minder dik dan het gebruikelijke
markeringsmateriaal. Daarmee
voorkomen we een toename van
geluid en trillingen als gevolg van
passerend verkeer.
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Commissie vergadert over de
aankoop van provinciale gronden
Het college van B en W van
Gemeente Bergen heeft
overeenstemming bereikt met
Provincie Limburg over de
aankoop van alle provinciale
bezittingen, met uitzondering van
de N271, binnen de gemeente.
In totaal gaat het om 475 hectare
grond en diverse opstallen.
Woensdag 18 november 2020
tekenden wethouder Splinter
en gedeputeerde Koopmans
de koopovereenkomst onder
voorbehoud van goedkeuring door
de gemeenteraad.
Nu Gemeente Bergen deze gronden
in bezit krijgt, is er meer regie op
belangrijke projecten mogelijk.
Gronden in eigen handen
De aankoop betreft de volgende
gronden:
• Gronden en opstallen in het
Wells Meer voor realisatie van
het Energielandgoed Wells Meer.
• Gronden en opstallen in
het Maasdal, onder meer
voor realisatie van de
gebiedsontwikkeling ‘Groene
Rivier’ en tevens aansluiting op

Maaspark Well.
• Gronden in de Maasduinen
(natuur en landbouw).
• Gronden en opstallen aan de
Ceresweg.
Realisatie Energielandgoed
Wells Meer
Gemeente Bergen heeft vanaf
het begin van het project het
uitgangspunt gehanteerd van
een actieve grondpolitiek,
waarbij de revenuen zoveel als
mogelijk naar de samenleving
en de gemeenschap van Bergen
terugkeren. Door de aankoop van
de gronden komt de realisatie
van Energielandgoed Wells
Meer een stap dichterbij. Met de
ontwikkeling van dit grootschalige
Energielandgoed doet zich een
unieke kans voor om minimaal
50% van de gemeentelijke ambitie,
om in 2030 energieonafhankelijk
te zijn, te verwezenlijken.
Gebiedsontwikkeling
‘Groene Rivier’
In het Maasdal in Well komen
een aantal grote projecten,

geïnitieerd vanuit verschillende
overheden, in samenhang met
elkaar tot stand.
Samen vormen zij de
gebiedsontwikkeling ‘Groene
Rivier’. Gemeente Bergen streeft
naar de totstandkoming van een
aantrekkelijk en vitaal landschap.
Het doel is om het gebied op
de juiste landschappelijke en
natuurlijke wijze in te richten en te
beheren en daarbij onder andere
natuurinclusieve landbouw
mogelijk te maken.
Vervolgstappen
15 december neemt de
gemeenteraad een definitief
besluit over de aankoop van de
gronden waarna uiterlijk
31 december 2020 de akte bij de
notaris passeert. Volgens planning
wordt in februari 2021 het nieuwe
bestemmingsplan voor het
Energielandgoed vastgesteld.
Voor de gebiedsontwikkeling
‘Groene Rivier’ werken alle
betrokken partijen aan de
totstandkoming van een
afsprakenkader.

Afkeursticker op PMD-zak
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.
Afkeurstickers
Wordt er verkeerd afval in de PMD-zakken aangeboden, dan kan het
afval niet gerecycled worden. Daarom wordt vanaf december de PMDzak 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 PMD-zak terecht komt.
De afgekeurde zak met sticker kan in de grijze container.
Aanbieden PMD
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.
Meer informatie
Meer informatie leest u op www.bergen.nl/afkeurstickerpmd. Daar vindt u
ook de regels van afvalinzamelaar SUEZ voor het scheiden van PMD-afval.

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

Succesvolle ontwikkelingen
energiecoöperatie Well

Update voorontwerpbestemmingsplan
Energielandgoed Wells Meer

Wells Forum richtte in augustus de tweede energiecoöperatie in gemeente
Bergen op met het voornemen om zonnepanelen op het dak van garage
Van Wanroy in Well te plaatsen. Door de massale belangstelling kan Wells
Forum grote stappen zetten in het postcoderoosproject. Begin november
zijn er namelijk 300 zonnepanelen op het dak van garage Van Wanroy
geplaatst. Daarnaast is er gestart met het aansluiten van de omvormers
en het uitvoeren van aanpassingen in de meterkast. De verzekeraars
en netbeheerder Enexis moeten de volledige installatie nog keuren. De
installatie wordt waarschijnlijk begin december in gebruik genomen en
gaat naar verwachting jaarlijks ongeveer 90.000 kWh opwekken.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen lagen van 8
oktober tot en met 18 november ter inzage. Iedereen had de mogelijkheid
om een zienswijze in te dienen. Tijdens deze termijn hebben we diverse
zienswijzen van onze inwoners, belangengroeperingen en andere
betrokkenen ontvangen. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen
wordt het definitieve bestemmingsplan uitgewerkt en naar verwachting ter
vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad in februari 2021. Vervolgens
worden de vergunningen verleend.

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

Kijk voor meer informatie op www.energielandgoedwellsmeer.nl.

bergen.nl/verduursamen2030
VerduurSAMEN2030

Inwoners gemeente Bergen
bestellen massaal gratis
energiebespaartas

Energielandgoed Wells Meer
wellsmeer@bergen.nl
energielandgoedwellsmeer.nl
Energielandgoed Wells Meer

Bewoners van gemeente Bergen hadden tot en met zondag 15 november
de mogelijkheid om een gratis energiebespaartas te bestellen. We zijn
overweldigd door het grote aantal energiebespaartassen dat door de
inwoners van gemeente Bergen is besteld: maar liefst 2043 tassen!
In december worden de energiebespaartassen thuisbezorgd.
Kijk voor meer informatie op www.bergen.nl/verduursamen2030.

Onderdeel van

