
 Op afspraak  Telefonisch
   bereikbaar   
Ma 08.30 – 12.30 uur 08.30 – 17.00 uur
 15.00 – 17.00 uur *

Di  08.30 – 12.30 uur 08.30 – 17.00 uur

Wo  08.30 – 12.30 uur 08.30 – 17.00 uur
 13.30 – 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

Welkom bij Gemeente Bergen

Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Berkenkamp 1, oprichten mantelzorgwoning

• A� erden L, Melingstraat 21a, aanleggen uitweg

• Bergen L, Bargapark 61, kappen van 1 boom 

• Bergen L, Burgemeester van Kempenstraat 6, kappen van 1 boom

• Bergen L, Pieter Mondriaanstraat 13, kappen van 2 bomen

• Bergen L, Siebengewaldseweg 123, kappen van 1 boom

• Siebengewald, Bessembiender ong., oprichten woning

• Siebengewald, Gochsedijk 1, kappen van 1 boom

• Siebengewald, Kloosterweg 2a, kappen van 1 boom

•  Well L, Elsterendijk ongenummerd (sectie F. nr. 5932), kappen van 

21 bomen

• Well L, Elsteren 8a, plaatsen dakkapel

Ingediend, sloopmelding
• A� erden L, Gening 33, gedeeltelijk slopen woning

•  Bergen L, Burgemeester Douvenstraat 13, verwijderen 

asbesthoudend dakbeschot

Verleend, reguliere procedure
• Siebengewald, Gochsedijk 111, uitbreiden woning 

• Siebengewald, Augustinusweg 22a, bouw woning

• Well L, Lammerskamp 16, kappen van 10 bomen

• Wellerlooi, Tuinstraat 21, kappen van 1 boom 

Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Well L, De Kamp 1a, kappen van 4 bomen

Ingediend, uitgebreide procedure
• Siebengewald, Grensweg 1a, wijzigen/uitbreiden varkenshouderij

Ontwerp, uitgebreide procedure
•  Well L, De Vissert 8, verbouw woning en huisvesten internationale 

werknemers (ter inzage 09-12-2021 t/m 19-01-2022)

Algemene wet bestuursrecht
• Besluit aanwijzing straatcoaches als toezichthouders 

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit
• Bergen L, De Flammert 1409, wijzigen opslagtanks

Wegenverkeerswet
•  Realiseren voetgangersoversteek plaats Mosaïque Nieuw Bergen 

(ter inzage van 01-12-2021 t/m  12-01-2022)

Meer informatie over deze 
bekendmakingen
De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende 

rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op www.bergen.nl/

regelingen-en-bekendmakingen. Neem voor meer informatie contact 

op met het Klant Contact Centrum.

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.

Groen licht voor projecten op 
weg naar gezondste regio
Gemeenten en provincie geven 
groen licht voor maar liefst 100 
projecten die bijdragen aan de 
ambitie van Noord-Limburg om de 
gezondste regio te worden.

De acht gemeenten van Noord-
Limburg hebben in 2019 de 
gezamenlijke visie vastgesteld om 
de gezondste regio van Nederland 
te worden. Het bijbehorende 
uitvoeringsprogramma is 
onder andere vertaald in een 
Regio Deal en een Regionale 

Investeringsagenda.

Regionale projecten
Rijksoverheid, Provincie 
Limburg, de Noord-Limburgse 
gemeenten, onderwijsinstellingen, 
ondernemers en samenleving 
brengen de ambitie in de praktijk 
met regionale projecten. Vanuit 
hun eigen aandachtsgebied zijn zij 
betrokken bij de totstandkoming 
en uitvoering van de projecten.
De colleges van B&W en 
Gedeputeerde Staten van Limburg 

hebben inmiddels groen licht 
gegeven voor maar liefst 100 
van deze projecten. Een aantal 
projecten is al gestart en anderen 
worden nog voorgelegd aan de 
gemeenteraden.

Meer informatie
Meer weten over de gezamenlijke 
ambitie in Noord-Limburg? Kijk 
dan op de website van Regio 
Noord-Limburg (https://rn-l.nl/) 
of van de Gezondste Regio 
(https://gezondsteregio.nl/).

Archeologisch onderzoek 
in Maaspark Well
In Maaspark Well, in het gebied 
waar de Vergrote Voorhaven is 
gepland, is RAAP begonnen met 
archeologisch onderzoek. Het 
adviesbureau voor archeologie en 
cultuurhistorie voert dit onderzoek 
uit in opdracht van de Provincie 
Limburg en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. RAAP 
onderzoekt of er in het gebied 
sprake is van archeologische resten 
en zo ja waar deze liggen, waar ze 
uit bestaan en hoe oud ze zijn.

Veen in een geul
De eerste resultaten laten alvast 

een divers landschap zien, 
met ruggen, vlaktes en geulen. 
Bijzonder is de aanwezigheid van 
veen in een voormalige geul die 
min of meer parallel aan de weg 
‘t Leuken loopt. Na onderzoek 
van dat veen weten we misschien 
welke planten hier in het verleden 
hebben gegroeid, hoe het 
landschap er in de (pre)historie 
uit zag.

Sporen van bewoning 
Ook de hogere delen zijn 
archeologisch interessant, 
omdat daar misschien sporen 

van (pre)historische bewoning 
liggen. De eerste proefsleuven 
lijken die verwachting te 
bevestigen. Daarnaast hebben de 
archeologen ook vroegere wegen 
gevonden. Deze zijn te herkennen 
door bundels van karrensporen. 

Het onderzoek door RAAP 
duurt nog enkele weken. De 
archeologen graven nog meer 
proefsleuven waardoor steeds 
meer duidelijk wordt welke 
archeologische geheimen 
de bodem in Maaspark Well 
verborgen houdt. 

Kerstwens Vrijwilligerszorg Bergen
Onze vrijwilligers zetten zich in 
voor mensen die extra aandacht 
of een steuntje in de rug goed 
kunnen gebruiken. Het afgelopen 
jaar is maar weer gebleken hoe 
belangrijk deze persoonlijke 
contacten zijn. Zomaar even 
op bezoek gaan was lange tijd 
niet vanzelfsprekend en oh, 
wat missen we het om elkaar 
te ontmoeten, omarmen en 
verwarmen. 

We kijken dan ook vol goede 
moed uit naar het nieuwe jaar. 

Een jaar waarin alles hopelijk 
weer een beetje ‘normaler’ wordt. 

We wensen u � jne feestdagen en 
een gelukkig, ‘normaal’ nieuw 
jaar. Zorg goed voor elkaar, voor 

jezelf en blijf gezond! 

Namens Vrijwilligerszorg Bergen,

Ida Basten, Karin Holtermans en 
Eefke Lommen
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Een landelijk vuurwerkverbod: 
wat houdt dat in?
Deze jaarwisseling geldt een landelijk vuurwerkverbod. Dat kondigde 
het kabinet op 19 november 2021 aan. Ook in de gemeente Bergen mag 
dit jaar dus geen vuurwerk verkocht en afgestoken worden.

Daarnaast mag u op straat geen vuurwerk bij u hebben of vervoeren 
(bijvoorbeeld in een auto). Ook vuurwerk dat over de grens wordt 
verkocht, is niet toegestaan. 
Vuurwerk dat u twee jaar geleden heeft gekocht, mag u thuis bewaren. 
Het verbod geldt niet voor fop- en schertsvuurwerk. Trektouwtjes, 
knalerwten en sterretjes zijn wel toegestaan. 

Controle
Boa’s en politie gaan de dagen voorafgaand aan en tijdens de 
jaarwisseling controleren op het afsteken van vuurwerk. Houdt u zich 
niet aan het vuurwerkverbod, dan kunt u een boete krijgen.

Melden
•  Ziet u dat er toch vuurwerk wordt afgestoken? U kunt dit melden bij de 

politie via (0900) 88 44. Bij levensbedreigende situaties belt u 112.
•  Heeft u een vermoeden van opslag, handel en transport van illegaal 

vuurwerk, vernielingen of vuurwerkbommenmakers? U kunt anoniem 
een melding doen via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden. 

•  Schade aan gemeente-eigendommen kunt u melden via 
www.bergen.nl/melding-openbare-ruimte.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.bergen.nl/vuurwerk en op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk. 

Gewijzigde openingstijden 
rondom Kerst en Nieuwjaar
Rondom Kerst en Nieuwjaar zijn de 
openingstijden aangepast en zijn de 
medewerkers beperkt bereikbaar. 

Openingstijden Klant Contact 
Centrum
Het Klant Contact Centrum is vanaf 
maandag 27 december t/m vrijdag 
31 december op afspraak open en 
telefonisch bereikbaar van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. 

U kunt een afspraak maken
•  telefonisch via het Klant Contact 

Centrum: (0485) 34 83 83 of 14 0485
• via www.bergen.nl/afspraak.

Milieupark Heukelom
Het Milieupark Heukelom is 
gesloten op zaterdag 25 december 
en zaterdag 1 januari. Vrijdag 
24 en vrijdag 31 december is het 
milieupark normaal open van 13.00 
tot 17.00 uur.

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

telefonisch spreekuur is maandag 
3 januari. Vanwege het coronavirus 
gaat het spreekuur van de politie 
in het gemeentehuis voorlopig 
niet door. Wilt u de politie spreken, 
neem dan contact op met het Klant 
Contact Centrum, (0485) 34 83 83.

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. Een melding in de 
openbare ruimte kunt u online 
doen via www.bergen.nl/melding-
openbare-ruimte. Daar kunt u 
ook de voortgang van de melding 
bekijken.

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 

om een afspraak te maken via 

onderstaande gegevens.

VerduurSAMEN2030

verduursamen2030@bergen.nl

bergen.nl/verduursamen2030 

  VerduurSAMEN2030

  VerduurSAMEN2030

Energielandgoed Wells Meer

wellsmeer@bergen.nl

energielandgoedwellsmeer.nl

  Energielandgoed Wells Meer

Onderdeel van

Update 
Energielandgoed 
Wells Meer
Het Energielandgoed 

Wells Meer bevindt zich 

op dit moment in de 

ontwikkelfase. In de 

ontwikkelfase bereiden 

we de realisatie van het 

Energielandgoed voor. 

Activiteiten die nodig 

zijn om over te kunnen gaan tot de bouw van het 

Energielandgoed in de volgende fase: de bouwfase. 

Op onze website geven we een update over vier 

belangrijke onderdelen van het project: de oprichting 

van de BV, de aanvraag SDE++ subsidie, de planning 

van de bouw en de vergunningsaanvraag voor de 

realisatie van zonnevelden bij de innovatieboulevard. 

Lees er alles over op onze website: 

www.energielandgoedwellsmeer.nl/update

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen 

het Energielandgoed Wells Meer? Schrijf je op de 

website dan in voor de nieuwsbrief: 

www.energielandgoedwellsmeer.nl/contact

Heb jij jouw Groene 
Bon al ingeleverd?
Ben jij huurder en heb jij een Groene Bon aangevraagd? Vergeet deze 

dan niet in te leveren. De Groene Bon is geldig tot één maand na de 

aanvraagdatum en is in te leveren bij verschillende lokale ondernemers 

voor eenvoudige energiebesparende maatregelen. 

Weet jij niet tot wanneer jouw Groene Bon geldig is? De geldigheidsdatum 

vind je op de Groene Bon zelf. 

Voor vragen over de Groene Bon kun je contact met ons opnemen via 

verduursamen2030@bergen.nl of via (0485) 34 83 83. Voor meer informatie, 

de lijst met deelnemende ondernemers en een productenlijst kijk op: 

www.verduursamen2030.nl/groenebon

Het Energiehuis is tijdens 
de kerstvakantie gesloten
In verband met de kerstvakantie is het Energiehuis van dinsdag 21 december 

tot en met donderdag 6 januari gesloten. Vrijdag 7 januari zijn wij weer 

geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Kom je graag dit jaar nog langs voor advies 

op het gebied van duurzaamheid? Vrijdag 17 december tussen 9.00 en 12.00 

uur en maandag 20 december tussen 15.00 uur en 17.00 uur zijn wij nog 

geopend. In verband met de huidige coronamaatregelen ben je welkom op 

afspraak. Je kunt een afspraak maken via verduursamen2030@bergen.nl

Gemeentebestuur 
en medewerkers wensen u 

fi jne kerstdagen en 
een mooi en gezond 2022.
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