Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•
•

Bergen L, Aijenseweg 10a, kappen van een boom
Bergen L, Kleefstraat 25, plaatsen hekwerk voor voorgevel
Well L, Kasteellaan 8, uitbreiden woning
Well L, Klokkemakerstraat 34, uitbreiden woning
Well L, Knikkerdorp 11, kappen van 3 bomen

Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Groene Streep 5, slopen vrijstaand bijgebouw en deel
paardenstal
• Bergen L, Daem van Kekenstraat 10, verwijderen asbesthoudende
dakplaten slopen rundveestal
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•

Afferden L, Rimpelt 26, vervangen dak
Bergen L, Steenuil 1, oprichten woonhuis
Siebengewald, Vrij 27, oprichten luchtwasinstallatie
Well L, Elsterendijk 24, vestigen loonbedrijf

Verleend, uitgebreide procedure

• Well L, Kasteellaan 25, brandveilig gebruik

Algemene wet bestuursrecht
• Well L, Kasteellaan 14, Gedoogbeschikking voor het bieden van
24-uursopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep
• Instellen parkeerverbod aan de Vlammertsehof (vanaf de
Siebengewaldsweg t/m Vlammertsehof 4c) (ter inzage 06-04-2020 t/m
08-05-2020)

Wet ruimtelijke ordening
• Ontwerpbestemmingsplan “Kanunnik Geurtsstraat 21b” (ter inzage
van 16-04-2020 t/m 27-05-2020)

Wegenverkeerswet
• Instellen parkeerverbod aan de Vlammertsehof (vanaf de
Siebengewaldsweg t/m Vlammertsehof 4c) (ter inzage van 06-04-2020
tot 08-05-2020)

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.

Wij helpen u op afspraak of regel het online
Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze
dienstverlening aan de balies alleen op afspraak plaats. Een afspraak
maakt u via bergen.nl/afspraak of via 0485 - 34 83 83. We vragen u om
zoveel mogelijk online te regelen op onze website.
Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak.
Geen directe spoed?

Heeft uw (aan)vraag geen directe spoed? Dan verzoeken we u om uw
afspraak later in te plannen, bijvoorbeeld vanaf 1 juni.
Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rond het coronavirus op
bergen.nl/coronavirus.

Welkom bij Gemeente Bergen
Vanwege het coronavirus zijn de openingstijden van het Klant Klant
Contact Centrum aangepast en helpen we u alleen op afspraak.
Op afspraak

Telefonisch
bereikbaar

Ma

09.00 – 12.00 uur

08.30 – 17.00 uur

Di

09.00 – 12.00 uur

08.30 – 17.00 uur

Wo

09.00 – 12.00 uur
13.30 – 17.00 uur

08.30 – 17.00 uur

Do

09.00 – 12.00 uur

08.30 – 17.00 uur

Vr

09.00 – 12.00 uur

08.30 – 12.30 uur

Energiehuis Bergen (L) is gesloten.
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

Beste Bergenaren,
Het zijn verwarrende en onzekere
tijden. Voor iedereen in onze
gemeente. Het coronavirus
heeft grote gevolgen voor onze
samenleving. Van jong tot oud.
Bijvoorbeeld ondernemers die
minder inkomsten hebben of
zelfs hun werk niet meer kunnen
uitvoeren, scholieren die niet naar
school kunnen maar ook niet met
vrienden kunnen afspreken of
ouderen die alleen zijn en geen
bezoek kunnen ontvangen in de
verzorgingshuizen. En natuurlijk
ook degenen die ziek zijn
geworden of een dierbare hebben
verloren.
Deze crisis raakt ons allemaal,
en sommigen extra hard: ik wens
iedereen hierbij veel sterkte toe.
Help elkaar

De strijd tegen het coronavirus
gaat onverminderd door. Het
is belangrijk dat we ons hier
samen doorheen slaan. Als
gemeentebestuur hebben we veel
respect en grote waardering voor
iedereen die zich daar dagelijks
voor inzet.
Veel inwoners bieden hulp aan
kwetsbare mensen die hun huis
niet uit kunnen. Of aan ouders die
moeten werken en oppas nodig
hebben voor hun kinderen. Ik vind
het hartverwarmend om te zien dat
er in onze gemeente zoveel mensen
naar elkaar omkijken! Gelet op al
die initiatieven, durf ik dan ook
een oproep te doen aan iedereen
die gezond is en iets voor een
ander wil betekenen: help elkaar
waar het kan. Let bijvoorbeeld
nog meer op uw buren. Vraag of u
boodschappen kunt doen voor uw
naasten. Of houd een extra oogje

in het zeil bij uw dementerende
buurtgenoot.
Dienstverlening

Het virus treft ook onze
gemeentelijke organisatie. Steeds
minder mensen zijn inzetbaar.
We zorgen dat de dienstverlening
doorgaat, alleen gebeurt dat nu
op afspraak. Wij informeren u zo
snel mogelijk over elke wijziging of
maatregel via onze kanalen.
Ook onze buitendienst staat onder
druk. Dat is nu nog niet overal
zichtbaar. Maar het is de vraag
of we bijvoorbeeld het onkruid
voldoende kunnen bestrijden. Dat
is natuurlijk wel ons doel. Maar u
helpt ons door bijvoorbeeld zelf
wat meer de stoep te onderhouden
of de schoffel ter hand te nemen.
Vele handen maken immers licht
werk.

Dank u wel

Ik zie hoe wij ons allen in
onze gemeente aanpassen en
omgaan met de gevolgen van
het coronavirus. Ondernemers
die er het beste van maken en
maatregelen treffen, verenigingen
die hun beste beentje voorzetten
om mensen in de dorpen te helpen,
inwoners die gehoor geven aan de
oproep om zoveel mogelijk thuis te
blijven. Hier ben ik trots op!
Ik wil u allemaal hartelijk
bedanken voor de bijdragen die u
levert in de strijd tegen corona. Ik
wens iedereen veel sterkte toe.
Pas goed op uzelf en op elkaar.

Coronamaatregelen

Het kabinet heeft maatregelen
genomen om ondernemers te
ondersteunen. Veel ondernemers
in onze gemeente hebben
inmiddels deze ondersteuning
aangevraagd.
Maar ook vraagt het kabinet van
ons allemaal aanpassingen: zoveel
mogelijk thuis blijven en 1,5
meter afstand van elkaar houden.
Groepen jongeren mogen niet
langer samenkomen op het veldje
in de wijk. Deze aanpassingen zijn
voor iedereen lastig en vervelend,
maar wel noodzakelijk om het virus
te bestrijden.
Ik vind het van groot belang voor
ieders gezondheid dat er wordt
opgetreden wanneer mensen zich
niet houden aan de maatregelen.
Als burgemeester stuur ik extra

Manon Pelzer,
burgemeester van Bergen

De raad vergadert dinsdag
21 april online
Dinsdag 21 april vergadert de
gemeenteraad vanaf 19.00 uur.
Vanwege de coronamaatregelen
is deze vergadering niet in het
gemeentehuis maar online. U
kunt de vergadering in beeld en
geluid volgen via www.bergen.nl/

vergaderagenda.
Daar vindt u ook de agenda met
bijlagen.
Spreekrecht

Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dat kan nu alleen

schriftelijk. Stuur uw inspreektekst
uiterlijk maandag 20 april voor
19.00 uur naar griffie@bergen.nl. De
tekst wordt bij de vergaderstukken
op de website geplaatst zodat de
raad deze tekst desgewenst in de
besluitvorming kan betrekken.

Wees alert op vuur in de natuur
Van 1 maart tot 1 oktober geldt
een rookverbod in bossen, op
heide of veengronden dan wel
in duingebieden of binnen een
afstand van dertig meter daarvan.
Daarnaast is het niet toegestaan
om bij fase 2 te stoken. Momenteel
is fase 2 van kracht.

moeten extra alert zijn op (natuur)
branden en verdachte situaties
meteen melden via 112.

plekken, houd minimaal 1,5 meter
afstand van elkaar en vermijd
groepsvorming.

Coronatijd

Meer informatie

Het advies op dit moment is om
zoveel mogelijk thuis te blijven.
Gaat u er op uit, let dan op dit
brandgevaar.

Meer informatie over het
voorkomen van brand en wat u
kunt doen als u een brand ontdekt,
leest u op Brandweer LimburgNoord. Op de website:
www.natuurbrandrisico.nl kunt u
zien hoe droog het is in de natuur.

Extra alert

www.bergen.nl

toezichthouders op pad om te zien
of dit alles goed verloopt. Als zij
overtredingen constateren, mogen
zij hiertegen optreden en zo nodig
forse boetes uitschrijven.

Momenteel is het droog in de
natuur en daardoor is de kans
op een natuurbrand groot. We

Om verspreiding van het
coronavirus zoveel mogelijk te
beperken: ga niet naar drukke
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Eikenprocessierups in gemeente Bergen

Huisvuilinzameling verloopt iets anders

Hoe gaan we er mee om?

Door de coronamaatregelen verloopt de huisvuilinzameling iets anders dan
u gewend bent. De inzamelwagens kunnen namelijk andere routes rijden
waardoor uw huisvuil eerder of juist later dan het gebruikelijke tijdstip bij u
wordt opgehaald. Zet uw afval altijd vóór 07.30 uur aan de straat.

De eikenprocessierups, de meeste
van ons zijn er mee bekend. Hij
komt in heel Nederland voor,
meestal op eikenbomen. De
brandharen van de rups kunnen
voor overlast zorgen.
“De overlast van processierupsen
is voor veel mensen vervelend
en, helaas, niet altijd op te lossen.
We moeten ons realiseren dat dit
probleem niet zo maar verdwijnt.”
aldus wethouder Splinter.
Gemeente Bergen heeft de
bestrijding in de afgelopen jaren
daarom geëvalueerd. Wat is het
resultaat en hoe gaan we verder?
Burgemeester en wethouders
hebben een beheerplan en
plan van aanpak vastgesteld.
Daarbij heeft de gemeente advies
gevraagd aan Terra Nostra, een
adviesbureau gespecialiseerd
in de bestrijding van de
eikenprocessierups en voor alles
wat met bomen te maken heeft.
Aanpak 2020

Uit de evaluatie bleek dat de
aanpak van voorgaande jaren
niet zorgt voor een structurele
afname van processierupsen.
Door preventief bestrijden was
de overlast op sommige locaties
wel minder. Het bestrijden en/
of verwijderen van het steeds
toenemend aantal nesten was en
is, mede gelet op de toenemende

Tips voor de inzameling

•
•

•
•

Eikenprocessierups met brandharen Foto Silvia Hellingman,
bron https://processierups.nu

Als aanvulling op de leskaart die
hij iedere week stuurt, kunnen
kinderen live meedoen met de
gymles onder begeleiding van de
beweegcoach! Op de leskaart staat
een link waarmee je kind deel kan
nemen aan de live gymles. Tijdens
de gymles kan de beweegcoach
de kinderen zien en andersom
kunnen de kinderen elkaar en de

Bestrijding

In de bebouwde kom gaat de
gemeente de komende weken
preventief bestrijden. Dat
betekent dat er op eikenbomen
aaltjes worden aangebracht die
parasiteren op rupsen. Deze
behandeling is weinig belastend
voor andere insecten en vlinders
en zal ‘s nachts worden uitgevoerd

omdat dit het beste effect heeft.
Natuurlijke beheersing

In het buitengebied vindt de
bestrijding plaats via natuurlijke
beheersing, zoals het verhogen
van de biodiversiteit. Het doel
is om de ecologische balans
weer te herstellen, zodat er
voldoende natuurlijke vijanden
van de eikenprocessierups
zijn. Denk hierbij aan bloemen kruidenrijke bermen en
akkerranden, het minder en/of
aangepast maaien van de bermen.
Maar ook aan de vele nestkastjes
voor koolmezen die in de hele
gemeente zijn opgehangen.
Koolmezen eten immers graag
eikenprocessierupsen.

beweegcoach zien! Hoe gaaf is dat!?
Doet jouw kind mee?

Pak er een laptop of tablet bij en
klik de link aan die op de leskaart
staat. Zet de laptop op een plek
neer zodat je kind de ruimte heeft
om oefeningen uit te voeren. Kijk
hieronder wanneer de live-gym
voor jouw kind start:
• Groep 1 en 2: elke donderdag
om 11.00 uur
• Groep 3, 4 en 5: elke donderdag
om 13.00 uur
• Groep 6, 7 en 8: elke vrijdag om
13.00 uur

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, vragen we met
klem uw bezoek aan Milieupark Heukelom in Bergen te beperken en
onderstaande richtlijnen in acht te nemen:
• Kom naar het milieupark als dit strikt noodzakelijk is.
• Kom alleen.
• Neem uw identiteitsbewijs mee.
• U kunt uitsluitend met uw betaalpas betalen. Betalen met contant
geld is niet mogelijk.
• Er wordt een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig tot het milieupark
toegelaten. Dit betekent langere wachttijden.
• Blijf tijdens het wachten in uw auto.
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar (dus ook tijdens het lossen
van afval).
Er is geen chemokar aanwezig. De inzameling is voor onbepaalde
tijd opgeschort. Wij verzoeken u uw chemisch afval tijdelijk thuis te
bewaren.

Inzameling PMD-afval
Plastic, Metaal- en Drankverpakkingen (PMD) worden in de even
weken op woensdag in de hele gemeente huis-aan-huis ingezameld. De
inzameldagen staan met een oranje blokje vermeld op de afvalkalender.

Plaats de plastic zakken met PMD-afval op de inzameldag vóór 7.30 uur
aan de straat.
Waar kunt u PMD-zakken ophalen?

Deze kunt u gratis ophalen bij:
• Afferden, Cafetaria `t Eendje, Dorpsstraat 9
• Nieuw Bergen, Klant Contact Centrum in het gemeentehuis,
Raadhuisstraat 2
• Nieuw Bergen, Jan Linders, Raadhuisstraat 7
• Nieuw Bergen Jumbo, Rembrandtplein 2
• Siebengewald, Profile Weys Tweewielers, Gochsedijk 110
• Well, Vissers schildersbedrijf-drogisterij, Kasteellaan 11a
• Wellerlooi, Dorpsservicecentrum ’t Centrum, Catharinastraat 18.

Meer weten over de thuisgym van
Ben Bizzie of nog meer beweegfun?
Ga dan naar www.benbizzie.nl/ikben-bizzie. Veel beweegplezier!

van de gemeente ook in de
coronacrisis gewoon bereikbaar.
• Maatschappelijk werk Synthese
Marjo Raijmakers: telefoon
06 – 4781 2060 / e-mail:
m.raijmakers@synthese.nl
Derya Bozok: telefoon 06 – 1007 5949

Beperk uw bezoek aan Milieupark Heukelom

Afval vóór 07.30 uur aan de straat

PMD kunt u alleen aanbieden in de speciale inzamelzakken. Hierop
kunt u zien wat u wel en wat u niet in mag leveren.

Informatie over de eikenprocessierups

Zorg en welzijn blijven
voor u aan het werk
Het coronavirus kan veel stress,
onzekerheid en spanning met
zich meebrengen. Heeft u hulp of
ondersteuning nodig op het gebied
van zorg en/of welzijn? Wilt u iets
vragen of gewoon een gesprek? Voor
jong en oud blijven medewerkers

Koningsdag, maandag 27 april

De ophaalroute van die dag wordt verschoven naar zaterdag 25 april.
kosten, niet realiseerbaar. Alle
bomen, alle gebieden
(preventief ) bestrijden lukt in
onze uitgestrekte en bosrijke
gemeente niet. Daarom zet
Gemeente Bergen in op
(preventief ) bestrijden in de
bebouwde kom en natuurlijke
beheersing in het buitengebied.

Ben Bizzie Live, beweeg je mee?
Nu kinderen geen gymles meer
hebben en ook niet meer kunnen
sporten bij hun sportvereniging,
is het extra belangrijk dat ze toch
in beweging blijven. Natuurlijk
is het veel leuker om samen met
klasgenootjes te bewegen. Dat is nu
niet mogelijk, maar Ben Bizzie heeft
een oplossing bedacht: Ben Bizzie
Live!

Zet uw container met de handgrepen naar de straatkant.
Zorg dat uw container vrij aan de weg staat en niet tussen of
achter auto’s. Er staan nu meer auto’s in de straten door de
coronamaatregelen.
Zet zoveel mogelijk containers en/of zakken voor dezelfde afvalsoort
bij elkaar.
Gebruikt u een (ondergrondse) container? Leg uw vuilniszak in de
ondergrondse container. Wilt u de klep om de container te openen
niet aanraken? Neem dan een tissue of papieren zakdoekje mee
en was uw handen goed na afloop. Tissues en papieren zakdoekjes
mogen bij het restafval.

Wilt u meer weten over de eikenprocessierups, kijk dan op www.bergen.
nl/eikenprocessierups. Daar staan onder andere ‘vragen en antwoorden’
en leest u meer over wat u zelf kunt doen.
/ e-mail: d.bozok@synthese.nl
• Mantelzorgondersteuner
Eefke Lommen: telefoon 06 – 5266
9359 / e-mail: e.lommen@bergen.nl
• Sociaal Team
Telefoon (0485) 34 83 83 / e-mail:
info@bergen.nl

Of kijk op de volgende websites:
• www.processierups.nu
• https://www.rupsen.info/
Op www.ggdlimburgnoord.nl leest u meer over de processierups in
relatie tot uw gezondheid.

