
Gemeente 
berichten

Verplichte bekendmakingen
Omgevingsvergunning 
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, nabij Melingveldweg 3, oprichten schuilstal 
• A� erden L, Rimpelt 27, kappen van 3 bomen 
• A� erden L, Rimpelt 37, uitbreiden woning 
• A� erden L, Wilhelminastraat 12, verbouw t.b.v. verwijderen schoorsteen 
• Bergen L, Fazantstraat 35, kappen van 6 bomen 
• Bergen L, Keulerstraat 58, kappen van 1 boom 
• Siebengewald, Nieuweweg 79, kappen van 1 boom 
• Well L, Halve Maan 11, realisatie Bed & Breakfast in nieuw bijgebouw 

Ingediend, sloopmelding
• Well L, Hoogveldseweg 6, verwijderen asbesthoudende golfplaten 

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, A� erdse Heide 38, bouw woonhuis 
• A� erden L, Notarisstraat 3, verbouwen woning 
• Bergen L, Aijen 28, plaatsen van 2 dakkapellen 
• Bergen L, Aijenseweg 38a, kappen van 1 boom 
• Bergen L, Bargapark 50, kappen van 3 bomen
• Wellerlooi, Beekstraat 2, bouw bijgebouw 
• Wellerlooi, Gielenkamp 11, bouw woonhuis

Geweigerd, reguliere procedure
• Bergen L, Bargapark 50, kappen van 2 bomen 

Wet ruimtelijke ordening
•  Ontwerpbestemmingsplan Augustinusweg 22a. De huidige 

woonbestemming wordt aangepast met een bouwmogelijkheid voor 
één woning. Abusievelijk is deze bouwmogelijkheid in 2013 niet goed 
overgenomen in het bestemmingsplan Siebengewald (ter inzage van 
10-12-2020 t/m 20-01-2021)

Algemene wet bestuursrecht
Landschapsvisie Maasdal Bergen (L) (ter inzage vanaf 07-12-2020)

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.

Opschonen heideterreinen
Gemeente Bergen is bezig met het 
opschonen van de heideterreinen 
en zandverstuivingen op de 
Bergerheide. Begrazing door 
schapen houdt vooral de 
heideterreinen in goede conditie. 
Toch is onderhoud noodzakelijk 
door de groei van berk en grove den. 

Verbossing
De groei van jonge berk en grove 
den is onvermijdelijk. Op de 
lange duur leidt dit tot verbossing 
van de heide, waardoor de 
bijzondere natuurwaarden en de 
landschappelijke waarde achteruit 
gaan. De jonge boompjes worden 
omgezaagd of gerooid. De grootste 
worden afgevoerd en versnipperd. 
De kleinere boompjes worden in 
het terrein bij elkaar gelegd en 
bieden daarmee schuilgelegenheid 
voor diverse reptielen. Op dit 
moment vinden de laatste 
herstelwerkzaamheden aan de 
Ceresweg plaats. 

Subsidie 
Deze werkzaamheden zijn 
mogelijk door een subsidie van 
de provincie Limburg in het kader 
van de PAS maatregelen. Een 
subsidie om nadelige e� ecten van 
stikstofdepositie in de natuur te 
verzachten of te compenseren.

Meer informatie?
Neem dan contact op met 
Gemeente Bergen via het Klant 

Contact Centrum, (0485) 34 83 83 
of 14 0485. Of stuur een e-mail naar 
info@bergen.nl.

Ondernemers in Bergen, 
doe mee aan On Stage
Ook dit schooljaar gaan ruim 
800 vmbo-leerlingen van het 
Merletcollege, Metameer en 
Elzendaalcollege aan de slag 
met On Stage. On Stage is het 
beroepsoriëntatieproject van Land 
van Cuijk en Maasduinen. Tijdens dit 
project werken leerlingen op school 
aan verschillende opdrachten over 
hun beroepskeuze. Op 11 maart 2021 

maken ze tijdens het Beroepenfeest 
kennis met beroepen. Op 25 maart 
mogen ze een dagdeel meewerken 
met hun favoriete beroepsbeoefenaars 
tijdens de Doe Dag.

Alle beroepen zijn welkom
De werving van 250 
beroepsbeoefenaren voor het 
Beroepenfeest en de Doe Dag is 

al in volle gang. Ook Gemeente 
Bergen is partner van On Stage en 
roept bedrijven en organisaties 
in de gemeente op om mee 
te doen. Alle beroepen zijn 
welkom! Meld u aan op www.
landvancuijkmaasduinenonstage.
nl of mail naar projectleider 
Sandra Reuvers via mail@
landvancuijkmaasduinenonstage.nl.

Onderzoek in de ondergrond 
voor aardwarmte
Eerder hebben we u geïnformeerd 
over een onderzoek voor 
aardwarmte in de omgeving van 
A� erden en Siebengewald. Een 
tweede onderzoek voor aardwarmte 
in onze gemeente gaat plaatsvinden 
van noord naar zuid, in het gebied 
tussen de Maas en de N271. 

Aff erden en Siebengewald
In het buitengebied van A� erden en 
Siebengewald vindt het onderzoek 
plaats op een rechte lijn  vanaf 
de Maas naar de Duitse grens, 
ongeveer evenwijdig aan de weg 
van A� erden naar Groote Horst. Dit 
onderzoek vindt plaats tussen 18 
november 2020 en 6 januari 2021.

Van noord naar zuid
Het tweede onderzoek vindt plaats 

in het Maasdal: vanaf Heijen 
parallel aan Hengeland tot de 
monding van de Eckeltsebeek 
bij A� erden. Vervolgens vanaf de 
monding van de Heukelomsebeek 
een rechte lijn langs de 
ringdijk Bergen-Aijen langs de 
Sintelenberg, de Kamp, Elsteren 
tot de Baend waar de lijn de Maas 
oversteekt richting Wanssum. Dit 
onderzoek vindt plaats tussen 15 
december 2020 en 26 januari 2021

Informatie directe omgeving
Bewoners en bedrijven in 
de directe omgeving van het 
onderzoek worden altijd 
voorafgaand aan en tijdens de 
werkzaamheden geïnformeerd. De 
planning kan veranderen bij slecht 
weer.

Onderzoek aardwarmte
De onderzoeken zijn onderdeel 
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. Tijdens 
het onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van  geluidsgolven. 
Wanneer deze de grond in worden 
gebracht, kan in de directe 
omgeving een do� e plof te horen 
zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk 
ook lichte trillingen worden 
ervaren. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.scanaardwarmte.nl. 

Gewijzigde openingstijden
Rondom Kerst en Nieuwjaar is het Klant Contact Centrum beperkt 
geopend en zijn de medewerkers beperkt bereikbaar. 

U kunt met een afspraak terecht:
•  Voor het aanvragen van een reisdocument, een rijbewijs, een uittreksel, 

verhuizingen, aangifte van overlijden, vragen omgevingsloket.
•  Voor het afhalen van uw reisdocument of rijbewijs. 
• Voor alle overige vragen of diensten. 

Maak tijdig uw afspraak:
• telefonisch via het Klant Contact Centrum: (0485) 34 83 83 of 14 0485
• via www.bergen.nl/afspraak.

Gewijzigde openingstijden Klant Contact Centrum

Datum Telefonisch bereikbaar en op afspraak
Donderdag 17 december 8.30 – 12.30 uur
Donderdag 24 december 8.30 – 12.30 uur
Vrijdag 25 december:  gesloten
Eerste Kerstdag  
Maandag 28 december 8.30 – 12.30 uur
Dinsdag 29 december 8.30 – 12.30 uur
Woensdag 30 december 8.30 – 12.30 uur
Donderdag 31 december 8.30 – 12.30 uur
Vrijdag 1 januari:  gesloten
Nieuwjaarsdag 

Van vrijdag 18 december tot en met woensdag 23 december zijn de 
openingstijden niet gewijzigd.

Milieupark Heukelom
Het milieupark is gesloten op
• vrijdag 25 en zaterdag 26 december
• vrijdag 1 januari.

Energiehuis 
Het Energiehuis is vanaf maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari 
gesloten. Vanaf maandag 4 januari is het Energiehuis weer op afspraak open.

Spreekuur politie 
Het telefonisch spreekuur van de politie vervalt op maandag 28 december.

Meldingen
Voor dringende meldingen buiten de openingstijden kunt u een bericht 
inspreken via het telefoonnummer van het Klant Contact Centrum, 
(0485) 34 83 83 of 14 0485. 

Heideterrein ná de verwijdering van jonge berken en grove dennen.

Vóór de verwijdering van jonge berken en grove dennen.
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Collectieve aanvullende 
zorgverzekering voor mensen 
met een laag inkomen
Heeft u een laag inkomen 
en hoge medische kosten? 
Bijvoorbeeld omdat u chronisch 
ziek of gehandicapt bent? En 
wilt u geld besparen en toch 
uitgebreid verzekerd zijn? Maak 
dan gebruik van de Collectieve 
aanvullende zorgverzekering die 
Gemeente Bergen samen met 
zorgverzekeraars CZ en VGZ 
aanbiedt.

Voordelen voor u
•  De gemeente betaalt mee aan uw 

zorgverzekering.

•  Voorkomen dat u onverwacht voor 
hoge zorgkosten komt te staan.

•  Uitgebreide vergoeding voor onder 
andere brillen, fysiotherapie, 
tandartskosten en eigen bijdragen 
Wmo.

•  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, (0485) 34 83 83, 
14 0485 of stuur een e-mail 
info@bergen.nl. Meer informatie 
kunt u ook lezen op www.bergen.nl/
zorgverzekering

Bent u (even) weg? Zorg dan dat uw woning er bewoond uitziet. Inbrekers 
werken namelijk gewoon door en pro� teren van uw afwezigheid. Laat uw 
woning er daarom uitzien alsof u elk moment thuis kunt komen. 

Tips om inbraak te voorkomen
• Sluit alle ramen en deuren goed af.
•  Gebruik tijdschakelaars voor de verlichting en laat eventueel de radio aan 

staan. 
•  Heeft u ramen waardoor vanaf de openbare weg gemakkelijk naar binnen 

kan worden gekeken? Dan is het raadzaam om geen kostbare spullen in 
het zicht te laten liggen. Nog beter: laat wat tijdschriften of kopjes op de 
tafel achter of hang een jas over de leuning van een stoel. Zo lijkt het alsof 
er iemand thuis is. 

80% van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. Bij twijfel 
kiezen zij liever een woning, die zij veilig achten om hun slag te slaan. 
Vraag ook de buren, familie of vrienden om een oogje in het zeil te houden.

Verdachte situatie?
U kent uw buurt als geen ander en voelt vaak verdachte situaties aan.
• Bel 112 bij een heterdaadsituatie.
•  Bel 0900-8844 als er geen sprake is van een heterdaadsituatie, maar u 

wel een verdachte situatie wilt melden of meld het bij uw wijkagent via 
de website www.politie.nl/mijnbuurt. Typ in het vakje bij Mijn buurt uw 
postcode in.

Samen houden we uw buurt veilig.

Meer informatie
leest u op de website www.waakvoorinbraak.nl

Reinigen straatkolken
Gemeente Bergen is bezig met het reinigen van straatkolken. Dit zijn 
de waterafvoerputjes die in de straat en aan de rand van het trottoir het 
regenwater afvoeren. Straatkolken zorgen voor een snelle afvoer van 
regenwater.
Naast regenwater spoelt ook vuil in de putten. Voor een goede werking 
reinigt Gemeente Bergen de straatkolken daarom twee keer per jaar.

Trottoirputten alleen voor regenwater
Door klimaatverandering regent het meer in korte tijd. Het riool moet het 
regenwater daarom snel kunnen verwerken. Vervuiling door bladeren, 
verfresten en hondenpoepzakjes veroorzaakt steeds vaker verstoppingen 
en overstromingen van de kolken. 
Maar ook vervuiling door resten van cement en resten van 
stucadoorswerkzaamheden nemen de laatste jaren enorm toe. Dit zorgt 
voor onnodig hoge onderhoudskosten en vervuild water. 

Kijk voor het verwijderen van afval op www.bergen.nl/afval.

Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Gedeeltelijke lockdown, ook tijdens de feestdagen
Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. Daarom gaan we verder met de gedeeltelijke lockdown. 

Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen: groep van max. 4
personen of 1 huishouden. 
Max. 30 personen per ruimte 
(incl. kinderen t/m 12 jaar).

Buiten: groep max. 4 personen 
of 1 huishouden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden
dicht.

Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

Evenementen verboden. 
Onder andere uitvaarten en
demonstraties zijn uitgezonderd.

Vervoer

Sport

Sport met maximaal 4
personen op 1,5 meter afstand.
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters
zijn uitgezonderd.

Geen wedstrijden. 
Topsporters zijn uitgezonderd.

Geen publiek bij sport.

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Bedenk wat je moet regelen als
je in quarantaine moet en maak
daar afspraken over.

Doe gericht inkopen, winkel 
's ochtends of doordeweeks en
ga alleen.

Winkels uiterlijk 20.00 uur
dicht. Supermarkten, waren -
markten en andere winkels die
levensmiddelen verkopen zijn
uitgezonderd.

Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop,
bezorgen en nuttigen in de
openbare ruimte.

8 december 2020

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland.

Reis niet naar het buitenland 
en boek geen reis. 

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Onder andere musea, bioscopen,
dierenparken, bibliotheken en
zwembaden open. Bezoek op
basis van reservering per tijdvak.

.
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