Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afferden L, Eckeltsedijk 2, kappen van 3 bomen
Afferden L, Rimpelt 26, dakconstructie herstellen/vervangen
Bergen L, Bargapark 24, kappen van 1 boom
Bergen L, Steenuil 1, oprichten woning
Bergen L, Van Straelenstraat 35, uitbreiden woning met erker
Well L, Elsterendijk 24, wijzigen indeling/inrit locatie
Well L, Elsterendijk 24, wijzigen gebruik gedeelte van een pand
Well L, ’t leuken 16b, oprichten overkapping aan loods
Wellerlooi, nabij Looierweg 21 (sectie H. nr. 2229), kappen van 80
bomen

Coronavirus
• En de afgelopen twee weken in
een land/regio geweest bent met
wijdverspreide verspreiding van
het coronavirus
• Of de afgelopen twee weken
contact hebt gehad met
een patiënt met het nieuwe
coronavirus.

Ingediend, sloopmelding

• Bergen L, Siebengewaldseweg 101, verwijderen asbesthoudende
golfplaten incl. hulpstukken
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•

De huisarts overlegt met de GGD
(Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
of onderzoek naar het nieuwe
coronavirus nodig is.

Afferden L, Langstraat 45, kappen van 1 boom
Siebengewald, Boterdijk 63, kappen van 2 berkenbomen
Well L, Bosserheide 13, kappen van 6 eikenbomen
Well L, Grotestraat (ong), plaatsen herdenkingsmonument

Meer informatie

Verlengingsbesluiten, aanvragen

• Bergen L, Oude Bergse Heide 1 (voorlopig), oprichten van een
woonhuis

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.

20 tot en met 23 maart

Afsluiting A77 tussen Heijen en Boxmeer
Vrijdag 20 maart, vanaf 21.00 uur tot en met maandag 23 maart 05.00
uur gaat de A77 in beide richtingen volledig dicht ter hoogte van de brug
over de Maas bij Boxmeer.

Het coronavirus is ook in Nederland
vastgesteld. Hier leest u wat u kunt
doen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen en waar
u informatie kunt vinden.
Wat kunt u doen om verspreiding
van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die
u kunt nemen om verspreiding
van het coronavirus te voorkomen,
zijn eenvoudig. Deze maatregelen,
ook wel hand- en hoesthygiëne
genoemd, gelden voor alle virussen

Klant Contact Centrum
(vragen en afhalen documenten)

Balies
(alleen op afspraak)

Ma

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

U kunt telefonisch contact opnemen
met de huisarts als u:
• Koorts heeft met luchtwegklachten
(hoesten of kortademigheid)

75 jaar Vrijheid, vieren en doorgeven
Programma

Komend weekend vieren Bergen/
Aijen, Siebengewald en Wellerlooi
75 jaar vrijheid. De dorpen vieren
en gedenken de vrijheid met tal van
activiteiten.

Werkgroep Bergen Toen
en Nu heeft een fototocht
georganiseerd, die start en
eindigt in de voormalige
Mariaschool in Bergen

• Siebengewald: zaterdag 7 maart
(van 13.00 – 17.00 uur) en zondag
8 maart (van 11.00 – 17.00 uur)
is in MFC De Klaproos een
tentoonstelling ‘Grens en oorlog”.
• Welllerlooi: zaterdag 7 maart
zijn er activiteiten in en bij
MFC ‘Luukske zoals een
hindernisbaan in legerstijl
en een bevrijdingstocht met
legervoertuigen. Daarnaast
is er een tentoonstelling
en vanaf 17.30 uur het
verbroederingsconcert van
Fanfare Nooit Gedacht in
samenwerking met de Duitse
Musikverein uit Wemb.

Ook alle basisscholen in onze
gemeente besteden aandacht aan het
doorgeven van die vrijheid. Dat doen
ze in diverse lessen en projecten.

Ook zaterdag 4 en zondag 5 april
zijn er bij de Mariaschool in
Bergen festiviteiten i.v.m. 75 jaar
Vrijheid.

Samen zijn we verantwoordelijk om
in vrijheid te kunnen leven en dit
door te geven aan nieuwe generaties.
U bent van harte welkom.

• Bergen, zaterdag 7 maart: de
dag begint om 10.30 uur met
een dienst in de St. Petruskerk
en aansluitend een onthulling
van het monument op de RKbegraafplaats. Na afloop is
onder het genot van een kop
koffie een samenzijn in de kerk.
Familieleden van slachtoffers
vertellen deze dag hun verhaal.

Werkzaamheden

Welkom bij Gemeente Bergen

Huisarts

Bergen/Aijen, Siebengewald en Wellerlooi

Tussen de afrit Heijen en de afrit Boxmeer is geen autoverkeer
toegestaan. Hiervoor is een omleidingsroute ingesteld via de N271, de
brug bij Gennep en de N264. Deze omleidingsroute is aangeduid met
borden. Verkeer richting Goch kan nog wel gebruik maken van de oprit
bij Heijen.

De afsluiting is nodig om de A77 bij de brug over de Maas opnieuw te
asfalteren. Daarmee worden de herstelwerkzaamheden van de laatste
maanden afgerond. Vanaf maandag 23 maart 05.00 uur is de A77 weer
volledig toegankelijk voor het verkeer.

die griep en verkoudheid kunnen
veroorzaken. Het is dus altijd
belangrijk om deze op te volgen:
• Was je handen regelmatig met
zeep
• Hoest en nies in de binnenkant
van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Bij vragen over het coronavirus
bekijkt u de website van de
Rijksoverheid. Hier vindt u onder
andere veelgestelde vragen en
antwoorden. Voor alle algemene
vragen en zorgen over het
coronavirus heeft de Rijksoverheid
tevens een landelijk nummer
geopend: 0800 – 1351.
Meer informatie over het
coronavirus is ook te vinden op de
website van de GGD.
GGD Limburg-Noord is op
werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur
bereikbaar via informatienummer
088 – 11 91 990.

Subsidie Euregionale
activiteiten “75 jaar vrijheid”
In de Euregio Rijn-Waal
worden dit jaar veel
herdenkingsbijeenkomsten
en bevrijdingsactiviteiten
georganiseerd, waaronder diverse
gezamenlijke Nederlands-Duitse
activiteiten.
Grensoverschrijdende activiteiten

Het Dagelijks Bestuur
heeft besloten deze
grensoverschrijdende activiteiten
binnen het subsidieprogramma
“mini-projecten” met voorrang te

ondersteunen. Ook kunnen
deze projecten een extra
financiële bijdrage aanvragen.
Hiervoor stelt de Euregio
Rijn-Waal dit jaar € 40.000,-

beschikbaar.
Meer informatie

Kijk voor meer informatie op
bergen.nl/euregio
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Dinsdag 17 maart

Subsidie afkoppelen regenwater

Inloopavond: Maaspark
Well en Seurenheide

Is uw tuin waterklaar?
Steeds vaker krijgen we te maken met extreem weer. Langere
perioden van droogte en hitte maar ook grote wateroverlast door
enorme hoosbuien. Straten en tuinen die blank komen te staan door een
stortvloed van regen of juist het verdrogen van bomen en planten omdat
er wekenlang geen druppel water valt. Gelukkig kunnen we daar samen
iets aan doen.
Subsidie afkoppelen regenwater

In samenwerking met het Waterschap Limburg heeft Gemeente Bergen
een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld die het afkoppelen van
regenwater van het riool extra aantrekkelijk maakt. Hierdoor wordt het
regenwater niet langer afgevoerd naar het riool maar blijft het regenwater
daar, waar het valt. Het bedrag is tijdelijk verdubbeld naar € 10,- per m2
afgekoppeld oppervlak.
Kijk voor de voorwaarden op www.bergen.nl/waterklaar.
Aanmelden afkoppelen regenwater

Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar afkoppelen@bergen.nl of
bel met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485 om u aan
te melden. Geef daarbij uw naam, adres en telefoonnummer door. Onze
medewerker komt dan bij u langs en u krijgt een gratis adviesgesprek.
Minder verharding, meer groen

Plangebied bestemmingsplan Maaspark Well
Gemeente Bergen organiseert
dinsdag 17 maart aanstaande een
inloopavond. Let op, in een eerder
bericht hebben wij gemeld dat de
bijeenkomst dinsdag 10 maart was.
Onderwerpen zijn het
bestemmingsplan Maaspark Well en
de gebiedsvisie Seurenheide in Well.
U bent welkom

U bent welkom tussen 16.00 en
20.30 uur bij Manege Seurenheide,
‘t Leuken 3a, 5855 EK Well.
Medewerkers van Gemeente Bergen
zijn aanwezig om uw vragen te
beantwoorden, er is geen officieel
programma.

Afbeelding uit Gebiedsvisie Seurenheide

Maaspark Well

Gebiedsvisie Seurenheide

Voor Maaspark Well is een nieuw
bestemmingsplan gemaakt. Het
bestemmingsplan Buitengebied
2018 is daarbij als leidraad
gebruikt. Ook de gevolgen van
de uitspraak van de Raad van
State over stikstof worden in het
bestemmingsplan verwerkt. Het
plan is nu zo goed als gereed.
Binnenkort start de officiële
procedure. Daaraan voorafgaand
horen we graag uw mening, kunt
u vragen stellen en eventuele
fouten uit het plan te halen
(bijvoorbeeld met betrekking tot de
bestemmingen, de begrenzingen).

De gebiedsvisie is een specifiekere
uitwerking van de gewenste
ontwikkelingen in het gebied
Seurenheide in Well. Hierin staan
ideeën, kaders en schetsen.
Tijdens de inloopavond kunt u dit
inzien en ontvangen we graag uw
input op de ideeën.

Door meer groen in uw tuin, kan de bodem het water goed vasthouden.
Bestraat daarom zo weinig mogelijk. Met minder bestrating en meer
groen, blijft het regenwater ook daar, waar het valt.
Inmiddels zijn er al 356 aanvragen goedgekeurd. Daardoor is tot nu toe
een totale oppervlakte van 42.216 m2 afgekoppeld (stand 1 maart 2020).
Meer informatie

Meer informatie leest u op de website www.waterklaar.nl.
Waterorganisaties en gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast,
droogte en hittestress in uw omgeving te voorkomen en de waterkwaliteit
te bewaken. Deze maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem
blijvend op te lossen. Alleen met uw hulp maken we het verschil! Een
mooie groene én klimaatvriendelijke tuin ligt binnen handbereik!

Vragen

Hebt u vooraf al vragen, wilt u
meer informatie? Neem dan
contact op met het Klant Contact
Centrum:
• (0485) 34 83 83 of 14 0485
• info@bergen.nl

Kom lammetjes kijken in de
schaapskooi op de Bergerheide

Energiehuis on tour
Heeft u een vraag over het besparen of opwekken van energie? Elke
maandag tussen 15.00 en 17.00 uur en elke vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
is er een energieadviseur in het Energiehuis in Nieuw Bergen aanwezig.
Daarnaast bezoeken onze energieadviseurs alle dorpskernen in februari
en maart. Zien we u daar? De resterende data zijn:
Datum

Plaats

Locatie

Tijdstip

Maandag 9 maart
Maandag 16 maart
Maandag 23 maart
Maandag 30 maart

Nieuw Bergen
Siebengewald
Wellerlooi
Aijen en Bergen

Energiehuis
De Klaproos
’t Luukske
Huiskamer van Maria

17.00 - 20.00 uur
17.00 - 20.00 uur
17.00 - 20.00 uur
17.00 - 20.00 uur

Energieonafhankelijk in 2030

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende
programma VerduurSAMEN2030 opgezet. VerduurSAMEN2030 is er voor
alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bergen met
als doel om Bergen nog mooier en duurzamer te maken.
Bij de schaapskooi op de
Bergerheide is het volop lente. Het is
namelijk lammertijd. Er zijn al vele
tientallen lammetjes geboren.
Lammerperiode

De herder is een aantal dagen
in de schaapskooi aanwezig om

tekst en uitleg te geven over de
lammerperiode. Op de volgende
dagen is de herder van 14.00 tot 16.30
aanwezig en kun je komen kijken:
• woensdag 11 maart
• zondag 15 maart
• woensdag 18 maart
• zondag 22 maart.

Meer informatie

Like en volg de Facebookpagina

De schaapskooi ligt aan de
Bedevaartsdijk bij de Welsche hut
in Well.

Op de Facebookpagina van VerduurSAMEN2030 tref je tips en het laatste
nieuws aan.
Kijk op internet

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente Bergen,
telefoon ( 0485 ) 34 83 83 of 14 0485.

Op onze website www.bergen.nl/verduursamen2030 staan o.a. onze
beleidsstukken en de openingstijden van het Energiehuis.

