Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Well L, nabij Elsterendijk 2 (sectie S, nr. 374), kappen van 9 grove
dennenbomen en 2 eikenbomen
• Well L, Bosserheide 13, kappen van 7 bomen
• Bergen L, Oude Bergse Heide 7, kappen van 1 boom
• Afferden L, Rimpelt 14, uitbreiden woning
• Bergen L, Boermansstraat 34, plaatsen dakkapel

Boete bedraagt € 104,-

Ingediend, sloopmelding

• Siebengewald, Kendelweg 8, slopen deel bijgebouw met asbest
• Bergen L, nabij Parallelweg 2, slopen schuur
Ingediend, melding brandveilig gebruik

• Bergen L, De Flammert 1211, gebruik kantoor van distributiecentrum
(ontvangen 04-02-2020)
Verleend, reguliere procedure

• Well L, Elsterendijk (sectie S. nr. 374), kappen van 9 grove
dennenbomen en 2 inlandse eikenbomen
• Bergen L, Bargapark 9, kappen van 2 inlandse eikenbomen
• Bergen L, Berkstraat 32a, uitbreiden woonhuis
• Bergen L, Berkstraat 28, uitbreiden woonhuis
• Bergen L, Ontginningsweg ong., plaatsen herdenkingsmonument
• Siebengewald, Verlengde Boterdijk 2, kappen van 35 bomen
• Siebengewald, Gochsedijk 63, kappen van 7 bomen
• Bergen L, Aijen 4f, oprichten woning
Ontwerp, uitgebreide procedure

• Well L, Kasteellaan 25, brandveilig gebruik (ter inzage 20-02-2020 t/m
01-04-2020)

Hondenbezitters trekken er graag
op uit met hun viervoeter. Even
rennen in het bos of lekker spelen
op de heide.
In natuurgebieden, met
uitzondering van de
losloopgebieden, moeten honden
aan de lijn. Er zijn incidenten
geweest met loslopende
honden die aangelijnde
honden hebben aangevallen.
De boa’s (buitengewoon
opsporingsambtenaar) gaan
strenger controleren en verbaliseren
in onze natuurgebieden.
Waarom aan de lijn?

Algemene wet bestuursrecht

Honden stammen af van de wolf en

• Aanwijzingsbesluit toezichthouders (ter inzage van 12-02-2020 t/m
25-03-2020)

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.

Berichten ‘Over uw buurt’
Wilt u bovenstaande bekendmakingen digitaal ontvangen? Ga dan naar
de website van www.Overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice
van ‘Berichten over uw buurt’.
Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door
gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd
worden. U kunt het type bericht instellen en van welke organisatie u
deze berichten wenst te ontvangen.
App ‘Over uw buurt’

Wilt u via een app deze berichten ontvangen? De app ‘Over uw buurt’ is
te vinden in de App Store en Google Play. Hierbij is ook de mogelijkheid
om hele gebieden te selecteren zodat u in één oogopslag ziet wat er
speelt in uw postcodegebied, gemeente, waterschap of provincie.

Welkom bij Gemeente Bergen

Ma

Honden aan de lijn,
ook in natuurgebieden

Klant Contact Centrum
(vragen en afhalen documenten)

Balies
(alleen op afspraak)

08:30-19:00 uur*

08:30-12:30 uur
16.00-19.00 uur

Di

08:30-17:00 uur

08:30-12:30 uur

Wo

08:30-17:00 uur

08:30-12:30 uur
13:30-17:00 uur

Do

08:30-17:00 uur

08:30-12:30 uur

Vr

08:30-12:30 uur

08:30-12:30 uur

* telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur
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

hebben dan ook nog eigenschappen
die ons hieraan herinneren.
Denk aan het jachtinstinct. In de
bossen en natuurgebieden is het
voor een hond verleidelijk om
op ontdekkingstocht te gaan. Ze
kunnen dan vogels en zoogdieren
opschrikken en verjagen. Daardoor
kunnen deze bijvoorbeeld hun nest
in de steek laten of hun jongen niet
meer terugvinden. Daarnaast zijn
veel recreanten bang voor honden
of vinden het gewoon hinderlijk als
honden aan hen snuffelen of tegen
hen opspringen.
Samen genieten

Om ervoor te zorgen dat we samen
gebruik kunnen blijven maken

van de prachtige natuurgebieden
in de gemeente Bergen, moeten
alle honden aan de lijn. Voor
het laten loslopen van uw hond
kunt u een bekeuring van € 104,ontvangen. Alleen in de speciale
losloopgebieden mag uw hond vrij
rondrennen.
Losloopgebieden

Wilt u uw viervoeter graag even
laten ravotten? Dat kan in de twee
speciale gebieden waar honden wel
los mogen lopen:
• bij Boswachterij Afferden
(10 hectare)
• bij het Eendenmeer in Nieuw
Bergen (11 hectare).

Gezocht: schoolgidsen
Limburgse nationale parken
IVN zoekt mensen met liefde en
enthousiasme voor de natuur die
dit graag willen delen met kinderen.
De natuur is het beste leslokaal.
Een plek waar kinderen alle ruimte
krijgen om spelenderwijs de
wereld te ontdekken, er te leren
en te groeien. Ook in Nationaal
Park De Maasduinen zijn diverse
natuurbelevingsprogramma’s
voor het basisonderwijs. Tussen
6 mei en 8 juni kunt u deelnemen
aan een 6-daagse opleiding tot
schoolgids. Daarna kunt u met het
basisonderwijs de natuur in.
Interesse?

Op 17, 19 en 24 maart zijn
er informatieavonden voor
geïnteresseerden.

Of kijk op bergen.nl/schoolgidsenivn of ivn.nl/schoolgidsen2020.

Word E-sporter van de
gemeente Bergen
Vrijdagmiddag 28 februari
organiseert Bergen Beweegt
Natuurlijk voor de derde keer
de E-Talents Cup bij R.K.V.V.
Montagnards. Dit is het landelijk
FIFA clubkampioenschap.
Jongeren uit Bergen worden in de
kantine én op het veld uitgedaagd
om hun voetbalskills te laten zien.
Doe jij ook mee?

E-Talents Cup finale. Daar maken
ze kans op unieke prijzen.
Kom en doe mee

Je kunt je nog aanmelden. Er
kunnen maximaal 64 deelnemers
meedoen.

Ga naar www.e-talentscup.nl en
zoek op gemeente Bergen om je
aan te melden.
Kom op vrijdag 28 februari van
13.00 tot 17.00 uur naar RKVV
Montagnards, De Flammert 1049 in
Nieuw Bergen.

In de kantine van RKVV
Montagnards spelen jongeren het
twee tegen twee FIFA19 Toernooi
op de playstation 4. En op het veld
een FIFA Skill Games Toernooi.
Vertegenwoordig gemeente Bergen

De beste twee FIFA19 spelers
en de beste twee voetballers
worden uitgeroepen tot E-sporters
van de gemeente Bergen. En
vertegenwoordigen de gemeente
Bergen tijdens de landelijke

E-sporters tweede editie E-Talents Cup
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Bedrijfsbezoek aan ’t Kienderbènkske

“Elke dag een leuke en
leerzame dag bij ons beleven”

Sleuteluitreiking aan de prinsen
Zaterdag 22 februari 2020 draagt burgemeester Manon Pelzer voor
drie dagen de heerschappij van de gemeentedorpen over aan de
carnavalsprinsen. Zij nemen een symbolische sleutel in ontvangst en
hebben daarmee tijdens het carnaval de zeggenschap over de dorpen.
U bent van harte welkom om bij deze sleuteloverdracht aanwezig te zijn
en te genieten van alles wat carnaval in de gemeente Bergen te bieden
heeft.
De sleuteluitreiking vindt plaats in recreatiecentrum Den Asseldonk,
Den Asseldonk 2 in Nieuw Bergen. De zaal is vanaf 12.30 uur open en de
happening begint om 13.25 uur. De toegang is gratis.

Het college bezocht onlangs
’t Kienderbènkske. Deze
kinderopvangorganisatie
wil kinderen in de gemeente
Bergen telkens weer een leuke
en leerzame dag bezorgen. De

meeste van de dertig medewerkers
wonen zelf ook in de gemeente
en werken persoonlijk en
servicegericht. Samenwerking
met relevante organisaties en de
gemeente vindt men belangrijk

voor naadloze aansluiting met het
basisonderwijs.
Meer lezen over dit
bedrijfsbezoek? Kijk dan op
www.bergen.nl/bedrijfsbezoeken.

Openingstijden met carnaval
Het gemeentehuis en de gemeenteloods zijn maandag 24 en dinsdag 25
februari open van 8.30 uur tot 12.30 uur.
De openstelling van het Energiehuis Bergen (L) en het politiespreekuur
vervalt op carnavalsmaandag.
Meldingen

Hulp bij bezwaar tegen WOZ-waarde
Binnenkort ontvangt u van
BsGW (Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen).
de aanslag van de WOZ. Op het
aanslagbiljet staat de WOZ-waarde
van uw woning aangegeven.

huiseigenaren op om via hun
bureau bezwaar te maken tegen
de WOZ-waarde. Zij bieden aan
om dit namens u te doen. Voor
u zijn er dan geen kosten aan
verbonden.

Bezwaar

Maar de gemeente is hierdoor
jaarlijks veel geld kwijt. Dit heeft te
maken met de vergoeding die zij
moet betalen aan een particulier
bureau als het bezwaar gegrond is
of als er fouten zijn gemaakt. Ook
al zijn niet alle ingediende WOZbezwaren succesvol, toch is het
voor deze bureaus een interessant
verdienmodel.

Als u het niet eens bent met deze
waarde, kunt u hiertegen bezwaar
maken. Dat kan op verschillende
manieren.
Zelf indienen

Als u vindt dat de WOZ-waarde
lager of hoger moet zijn, kunt
u contact opnemen met BsGW.
Ervaren taxateurs helpen u om
de vastgestelde WOZ-waarde te
toetsen en adviseren u over de
juiste vervolgstap. Deze hulp
is gratis. Als blijkt dat de WOZwaarde niet correct is vastgesteld,
passen zij deze zo snel mogelijk
aan.
BsGW is telefonisch bereikbaar
via (088) 842 04 20 op werkdagen
van 09:00 tot 17:00 uur. Of stuur
uw bezwaar via uw persoonlijke
pagina op de website www.bsgw.
nl. Hier kunt u aangeven waarom
u de waarde niet goed vindt en
documenten (zoals foto’s of een
taxatieverslag) bijvoegen. Doe dit
binnen zes weken na ontvangst
van de aanslag.
Via particulier bureau

Particuliere bureaus adverteren
in deze periode actief. Zij roepen

Op www.bergen.nl/woz ziet u
een voorbeeld en de kosten die
dit met zich mee kan brengen.
Linksom of rechtsom komen deze
kosten weer bij de burger terug,
bijvoorbeeld via een verhoging
van het belastingtarief.
Zelf doen of via een bureau?

De hoogte van de kosten van een

gespecialiseerd bureau staat
in geen enkele verhouding tot
het financiële voordeel door
belastingverlaging. Dat wil niet
zeggen dat u geen bezwaar moet
maken! Of dat u zich daarbij
niet moet laten helpen door een
deskundige. Maar omdat bezwaar
maken via een particulier bureau
veel geld kost, is het aan te
bevelen om altijd eerst met BsGW
contact op te nemen.
BsGW

U ontvangt de
belastingaanslag van BsGW
(Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen).
Onze gemeente werkt op het
gebied van belastingen in BsGW
samen met nog 27 andere
Limburgse gemeenten en
Waterschap Limburg.
Heeft u een account op
MijnOverheid.nl? Dan ontvangt
u het aanslagbiljet online in uw
Berichtenbox.

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

