Verplichte bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•

Bergen L, Boermansstraat 20, plaatsen dakkapel
Siebengewald, Gochsedijk 11, verbouwen langgevelboerderij
Well L, De Kamp 5, oprichten 11 vakantiewoningen
Wellerlooi, Beekstraat 13, wijziging bestemming agrarische
bedrijfswoning naar plattelandswoning
• Wellerlooi, Schaak 5, herbouw woning
Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Bernhardstraat 14, verwijderen asbesthoudende materialen
uit woning
• Bergen L, Aijenseweg 38, verwijderen asbesthoudend dakbeschot
woning en garage
• Bergen L, Merelstraat 5, verwijderen asbesthoudende toepassingen uit
woning
• Well L, Halve Maan 11, verwijderen asbesthoudende materialen uit een
schuur
• Well L, Halve Maan 11, slopen van een schuur
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afferden L, Eckeltsebeek, herinrichting Eckeltsebeek
Afferden L, Rimpelt 27, kappen van 3 bomen
Bergen L, Herckenrathstraat 8 en 8a, splitsen van een woning
Bergen L, Hermelijnsingel 31,bouw erker kappen 3 bomen
Bergen L, Siebengewaldseweg 26, kappen van 2 bomen
Siebengewald, Augustinusweg 25, kappen van 80 bomen
Siebengewald, Bessembiender, oprichten van een vlonderbrug
Siebengewald, Ericaweg 12, bouw woonhuis
Wellerlooi, Schaak 5, kappen van 2 bomen

Een warme kerst
Beste inwoners en ondernemers
van de gemeente Bergen,
Aan het eind van 2020 kijken we
terug op een bewogen jaar. Het
coronavirus heeft ons allemaal in
ons dagelijks leven geraakt. Veel
mensen hebben het moeilijk gehad.
Sommigen hebben dierbaren
verloren aan het virus, anderen
werden zelf ziek. Ondernemers
krijgen harde klappen en het anders
zo actieve verenigingsleven ligt al
maanden nagenoeg stil. Jongeren
voelen zich beperkt in hun doen en
laten. En we missen allemaal het
samenzijn, zeker nu de feestdagen
voor de deur staan.

De kerstdagen en de jaarwisseling
zullen dit keer anders zijn dan
anders. We kunnen en mogen
minder dan andere jaren. Dit jaar
hebben we geen kerstdiner met
de hele familie, geen uitjes met
het gezin en geen oudejaarsavond
met de vriendengroep waarbij we
vuurwerk afsteken. Dat alles doen
we om het aantal besmettingen te
laten dalen en de druk op de zorg
niet verder te laten oplopen. Hoe
vervelend dat ook is, we moeten
geduld hebben. Want hoe beter we
ons nu aan de maatregelen houden,
hoe meer we straks weer kunnen
doen.
Gelukkig is er ook veel wat wel kan:

de kerstdagen gezellig maken in
onze huiselijke kring of bij mooi
weer een lange wandeling maken in
onze prachtige natuur. Wat ook kan,
en wat nu belangrijker is dan ooit, is
omzien naar elkaar. Ook al kunnen
we elkaar niet letterlijk vasthouden,
ook op afstand kunnen we veel voor
elkaar betekenen.
Ik wens u namens het hele college
van Burgemeester en Wethouders
een warme kerst en een veilige
jaarwisseling, waarbij we hoopvol
uitkijken naar het nieuwe jaar.
Manon Pelzer
Burgemeester gemeente Bergen

Geweigerd, reguliere procedure

•
•
•
•

Afferden L, Irenestraat 14, kappen van 1 conifeer
Well L, Hoogveldseweg 8, kappen van 13 bomen
Well L, ’t Leuken 14, kappen van 1 boom
Wellerlooi, Catharinastraat 26, kappen van 1 lindenboom

Ontwerp, uitgebreide procedure

• Afferden L, Rimpelt 20, restaureren molen

Algemene wet bestuursrecht
• Besluit houdende regels omtrent de bodemkwaliteitskaart PFAS
• Mandaatbesluit jeugdzorg
• Belastingverordeningen 2021: Forensenbelasting, OZB verordening,
Rioolheffing, Verblijfsbelasting, Waterverblijfsbelasting, Afvalstoffen en
reinigingsrecht
• Algemene Plaatselijke Verordening Bergen (L) 2019 met artikel over
carbidschieten
Wet ruimtelijke ordening

• Ontwerpwijzigingsplan Afferdse Heide 42, betreft het wijzigen van de
bestemming Agrarisch met waarden naar Wonen

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.

Gewijzigde openingstijden
Rondom Kerst en Nieuwjaar is het Klant Contact Centrum beperkt
geopend en zijn de medewerkers beperkt bereikbaar.
U kunt een afspraak maken

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

Datum
Maandag 28 december t/m
donderdag 31 december
Vrijdag 1 januari:

Telefonisch bereikbaar en op afspraak
8.30 – 12.30 uur
gesloten

Op de samengestelde foto van links naar rechts: wethouder Claudia Ponjee, wethouder Frans Pekema,
burgemeester Manon Pelzer, wethouder Antoon Splinter en secretaris/directeur Bert Timmermans

Een veilige jaarwisseling
De jaarwisseling is dit jaar
door het coronavirus anders.
De maatregelen rondom de
bestrijding van het coronavirus
hebben ook invloed op de viering
van oud en nieuw dit jaar. Zo
zijn er geen feesten, mag er een
beperkt aantal mensen op visite
zijn en is vuurwerk verboden.

Het verkopen en afsteken van
vuurwerk is deze jaarwisseling niet
toegestaan. Ook het bij je hebben
van vuurwerk op straat of in de
auto is niet toegestaan. Alleen
fop- en schertsvuurwerk (categorie
F1 vuurwerk, zoals sterretjes,
trektouwtjes en fonteinen) is nog
wel toegestaan. Dit vuurwerk is het
hele jaar te koop en mag vanaf 12
jaar worden gebruikt.
Carbid schieten

is vanaf maandag 4 januari weer op afspraak open.

Het carbid schieten in de
gemeente Bergen (L) is alleen
toegestaan op 31 december en 1
januari tussen 10:00 uur en 16:00
uur. Daarbij moet worden voldaan
aan de volgende voorwaarden:
• alleen buiten de bebouwde
kom;
• op een afstand van ten minste
250 meter van gebouwen,
bouwwerken of andere werken
waarbinnen dieren verblijven;
• het vrijschootsveld is tenminste
250 meter;
• in het schootsveld zijn geen

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.
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

•
•

Vuurwerkverbod

Energiehuis

Meldingen

•
•

•
•
•

•

personen en/of openbare
wegen of paden;
vanaf 18 jaar en ouder;
het college moet uiterlijk 27
december een melding hebben
ontvangen;
het college moet de melding
hebben geaccepteerd;
er worden maatregelen
getroffen ter voorkoming van
gevaar voor mens en dier;
maximaal 2 personen per
locatie;
publiek niet toegestaan;
schiet locaties liggen ver genoeg
van elkaar, zodat de deelnemers
onderling niet wisselen van
locatie;
geen tenten/overkappingen,
bars of andere eet- en
drinkgelegenheid.

Het meldingsformulier is te vinden
op www.bergen.nl/vuurwerkafsteken.
Coronavirus

Naast de regels voor het vuurwerk
en carbid schieten gelden ook de
algemene coronamaatregelen,
waaronder:
• Houd 1.5 meter afstand
• Blijf thuis met klachten
• Vermijd drukke plekken
• Een groep mag maximaal uit
2 personen bestaan of één
huishouden
• Ontvang thuis maximaal 2
personen per dag.

Nieuwjaar wensen

Het langs de deuren gaan op
nieuwsjaardag is toegestaan,
zolang dit conform de COVID-19
maatregelen plaatsvindt.
Kortom: maximaal 2 personen
of één huishouden en 1,5 meter
afstand.
Weekmarkt

Naar aanleiding van de nieuwe
coronamaatregelen zijn alleen
de food-kramen aanwezig op de
weekmarkt.
Ga veilig 2021 in

Houd rekening met elkaar, houd
afstand en vier de jaarwisseling op
een verantwoorde manier.
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Uitbreiding openbare laadpalen
Vattenfall InCharge gaat de
komende tijd in onder andere
gemeente Bergen het aantal
openbare laadpalen voor elektrische
auto’s uitbreiden. Dat doet Vattenfall
InCharge in overleg met Gemeente
Bergen. Begin januari wordt bekend
op welke locaties het bedrijf voor de
komende jaren nieuwe laadpalen
heeft gepland.
Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat deze laadpalen
op openbaar terrein worden
geplaatst. Kunt u op uw eigen
terrein laden (u heeft bijvoorbeeld

een eigen oprit) dan wordt in
principe geen laadpaal voor uw
deur geplaatst. Daarnaast zijn er nog
andere voorwaarden van toepassing
zoals de geschatte bezetting en de
mogelijkheid tot plaatsing.
Uw mening

Zodra de geplande locaties
bekend zijn informeren we u via
deze pagina, onze website en
Facebookpagina. We vragen u
dan ook om uw opmerkingen, uw
aanvullingen aan ons door te geven.
We kunnen deze dan bespreken in
het overleg met Vattenfall InCharge.

Heeft u nu al ideeën voor locaties
van toekomstige laadpalen? Dan
ontvangen we graag uw voorstel via
info@bergen.nl, onder vermelding
van laadpalen. Uiteindelijk bepaalt
Vattenfall InCharge waar ze de
nieuwe laadpalen plaatsen.
Eigen laadpaal

Wilt u niet afhankelijk zijn van
een openbare laadpaal maar
deze voorziening op eigen terrein
plaatsen? Neem dan contact op
met een van de (plaatselijke)
installateurs die dat kunnen
realiseren.

Ophaalroutes huisvuil

Omdat 2020 53 weken heeft,

Tot donderdagmorgen 7 januari kunnen de kerstbomen weer ingeleverd
worden. Dat kan die dag tot ’s morgens 8.00 uur op onderstaande locaties.
•
•
•
•
•
•
•

Aijen: bij het kapelletje
Afferden: Heijmanspark ter hoogte van de skatebaan
Bergen: op het kerkplein (Kerkstraat)
Nieuw Bergen: op het grasveld in de Pieter Breughelstraat
Siebengewald: op het plein bij De Klaproos
Well: bij de sportvelden achter het kerkhof
Wellerlooi: op het kerkplein.

U kunt alleen op bovenstaande locaties kerstbomen inleveren. Op andere
locaties haalt de buitendienst géén kerstbomen op. Er mogen alleen
kerstbomen (zonder versiering, lampjes en potten) bij gelegd worden en
geen ander groenafval!
Coronavirus

Afvalkalender 2021
De nieuwe afvalkalender wordt
gelijktijdig met de Maasduinen
Courant huis-aan-huis verspreid.
De afvalkalender geeft onder
andere informatie over de
inzameling van huisvuil, de
inzameling van oud papier en de
afvalwijzer.

Kerstbomen inleveren

In verband met het coronavirus vragen we u alleen te komen en altijd 1,5
meter afstand van elkaar te houden.

verspringt de huisvuil-inzameling
van de even weken naar de oneven
weken in 2021.
De eerste inzameling is in week 1,
van 4 t/m 6 januari.
Meer informatie

over (de inzameling van)
afval leest u op www.bergen.
nl/afval. Daar vindt u ook de
afvalkalender.

Kledingcontainers afgesloten
In de gemeente Bergen staan in elk dorp kledingcontainers waarin
oude kleding en textiel gedeponeerd kan worden.
Dinsdag 29 december worden deze afgesloten en zaterdag 2 januari
worden de containers weer geopend. Wij verzoeken iedereen dringend
in deze periode geen kledingzakken bij de kledingcontainers achter te
laten.

Nieuwe flyers
Energiehuis
VerduurSAMEN2030impuls verlengd: vraag
nu uw subsidie aan!
Gemeente Bergen heeft besloten de
VerduurSAMEN2030-impuls te verlengen.
Dit is een subsidieregeling om duurzame
initiatieven mogelijk te maken. U kunt
de subsidie nu aanvragen tot en met 31
maart 2021 óf tot het beschikbare budget
op is. Het initiatief waarvoor u subsidie
aanvraagt, moet voor 31 maart 2021
uitgevoerd worden.
Wilt u meer weten over de
VerduurSAMEN2030-impuls? Bezoek dan
www.verduursamen2030.nl/impuls.
Hier vindt u voorbeelden van
andere initiatieven en kunt u een
subsidieaanvraag indienen.

VerduurSAMEN2030 heeft nieuwe
flyers ontwikkeld voor in het
Energiehuis. Deze flyers gaan over
duurzaamheidsmaatregelen die
inwoners kunnen uitvoeren in
hun eigen woning. Grote en meer
ingrijpende maatregelen komen
aan bod, maar ook praktische en
snel toepasbare tips. Super handig! Ook zijn enkele flyers specifiek gericht
op actuele subsidieregelingen. De flyers zijn niet alleen beschikbaar in
het Energiehuis, maar worden ook digitaal aangeboden op de website van
VerduurSAMEN2030.
Kijk op www.verduursamen2030.nl/flyers voor meer informatie.

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. Je
bent welkom op afspraak
en er zijn verschillende
inloopmomenten.
VerduurSAMEN2030
verduursamen2030@bergen.nl
bergen.nl/verduursamen2030
VerduurSAMEN2030
Energielandgoed Wells Meer
wellsmeer@bergen.nl
energielandgoedwellsmeer.nl

Energiehuis gesloten in kerstvakantie
Het Energiehuis is in ieder geval van maandag 21 december tot en met
vrijdag 1 januari gesloten. Houd onze website in de gaten voor actuele
openingstijden en maatregelen rondom het Energiehuis.
Kijk op www.verduursamen2030.nl/contact voor meer informatie.

Energielandgoed Wells Meer
Onderdeel van

