Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Well L, Papenbeek 89, uitbreiden woning (ontvangen 16-04-2020)
Ingediend, sloopmelding

• Well L, Sterrenbos 1, slopen serre (ontvangen 16-03-2020)
• Wellerlooi, Schaak ong., verwijderen asbesthoudende golfplaten van
stal (ontvangen 16 april 2020)
Verleend, reguliere procedure

• Afferden L, Rimpelt 14, uitbreiden woonhuis (verzonden 16-04-2020)
• Afferden L, Eckeltsedijk 2, kappen van 1 boom (verzonden 14-04-2020)
• Bergen L, Merelstraat 41, kappen van 1 boom (verzonden 16-04-2020)
Geweigerd, reguliere procedure

• Afferden L, Eckeltsedijk 2, kappen van 2 bomen (verzonden 14-062020)
Ontwerp, uitgebreide procedure

• Afferden L, Bleijenbeek 10, restauratie brug en inrichten
bezoekersfaciliteiten (ter inzage 30-04-2020 t/m 10-06-2020)

Algemene wet bestuursrecht
• Siebengewald, Beltweg 11, besluit M.E.R.-beoordeling (ter inzage van
01-05-2020 t/m 11-06- 2020)

Wet voorkeursrecht gemeenten
• Besloten: vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten Energielandgoed
Wells Meer. Betreft 21 percelen, gelegen in het gebied tussen de
Wezerweg, Duitse grens, Kevelaarsedijk en Nationaal Park De
Maasduinen in Well (ter inzage vanaf 23 april 2020)

Wet ruimtelijke ordening
• Vastgesteld: gecoördineerde procedure Energielandgoed Wells Meer.
Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd,
in één procedure, worden voorbereid. De gecoördineerde procedure
ligt ter inzage vanaf 30 april 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

Meer biodiversiteit: meer natuurlijke
vijanden eikenprocessierups
Voldoende biodiversiteit zorgt
voor een natuurlijke balans.
Hoe meer kruiden en bloemen,
hoe meer insecten, vlinders en
vogels, waaronder ook natuurlijke
vijanden van de processierups.
Het is een manier van natuurlijk
beheersen: met het vergroten
van de biodiversiteit pak je één
van de oorzaken aan en zorg je
met natuurlijke methoden voor
minder groei en verspreiding van
de eikenprocessierups. Daarnaast
levert meer biodiversiteit een
mooier en gevarieerder landschap
op.
Maaien en zaaien

Gemeente Bergen is al enkele
jaren bezig met een aangepast
maaibeleid van de bermen. We
maaien de bermen minder en/
of slechts gedeeltelijk. Bermen
en akkerranden zaaien we in
met bloem- en kruidenrijke
zadenmengsels die aantrekkelijk
zijn voor insecten, vlinders en
vogels.
Plaatsen nestkasten

Waarschijnlijk heeft u ze al hier
en daar zien hangen: nestkastjes
in eikenbomen. Dit voorjaar heeft
Gemeente Bergen 100 nestkastjes
opgehangen. Deze zijn bestemd
voor koolmeesjes, dit vogeltje eet
graag processierupsen. Vorig jaar
heeft de gemeente al 65 nestkastjes
voor de mezen opgehangen.
Bij een controle in de zomer
bleek dat bijna alle nestkastjes

Bloem- en kruidenrijke bermen: waardevol voor vogels, vlinders en
kleine insecten (Foto Arnold van Vliet, bron www.processierups.nu)
waren bewoond. Dat succes was
aanleiding voor de uitbreiding dit
jaar.
Wat kunt u doen?

Ook u kunt bijdragen aan het
vergroten van de biodiversiteit.
Bijvoorbeeld door (een gedeelte
van) uw tuin aantrekkelijk te
maken voor insecten, vlinders
en vogels. Door de bermen langs
akkers, weilanden en fietspaden
niet te maaien. Misschien wilt u
ook de berm langs uw tuin laten
liggen? Het oogt allemaal wat
minder strak, het lijkt allemaal
onkruid. Maar dit soort bermen
zijn een waardevol stukje
natuur voor vogels, vlinders
en kleine insecten. Waaronder

ook natuurlijke vijanden van de
processierups.
Meer informatie

Wilt u meer informatie of aan de
slag? Kijk dan op:
• www.natuurmonumenten.nl/
nieuws/wat-kan-jij-doen-voorinsecten
• www.nederlandzoemt.nl
• www.vlinderstichting.nl/
vlinders/tuinieren-voor-vlinders
• www.vogelbescherming.nl/inmijn-tuin/tuininrichting
Aanpak eikenprocessierups

Op www.bergen.nl leest u
meer over de aanpak van de
eikenprocessierups in de gemeente
Bergen.

12 Koninklijke Onderscheidingen

Lintjesregen in gemeente Bergen
Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen
ontvingen de volgende inwoners
uit gemeente Bergen een
Koninklijke Onderscheiding.
Nieuw Bergen

Mevrouw Ida Basten-Willems
Mevrouw Lenie Huisinga-Peters
Mevrouw Elly Jans-Custers
Mevrouw José Janssen-Welles
De heer Henk Menting
Well

Mevrouw Berna Kempkens-Klabbers
Mevrouw Marian Kusters-Reiniers
Wellerlooi

De heer Eric Janssen
De heer Harry Martens
De heer Jan van de Ven

Energiehuis Bergen (L) is gesloten.

Siebengewald

Contact

De heer Jacob Knoops en mevrouw
Monique Knoops-Crommentuijn

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

Orde van Oranje-Nassau.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Lenie Huisinga-Peters
en de heer Harry Martens werden
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. De overige dames en
heren werden benoemd tot Lid in de

Uitreiking

Vanwege het coronavirus kon de
uitreiking niet op de gebruikelijke
wijze plaatsvinden. Daarom werden
de gedecoreerden vrijdag 24 april

door burgemeester Manon Pelzer
persoonlijk, op gepaste afstand,
geïnformeerd over hun Koninklijke
Onderscheiding. Landelijk wordt
gezocht naar een moment later
dit jaar waarop alle uitreikingen
plaatsvinden.
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Nationale Herdenking 4 mei

Geen stille tocht op de Hamert
uur. Het Nationaal Comité roept
muzikanten van Nederland op het
Taptoe signaal mee te spelen vanuit
huis. Na de twee minuten stilte
klinkt het Wilhelmus. Het Nationaal
Comité nodigt iedereen uit om thuis
mee te zingen.

Vanwege de coronamaatregelen
gaat maandag 4 mei de traditionele
tocht naar en de herdenking bij
het monument op de Hamert in
Wellerlooi niet door. Ondanks
dat kunnen we samen, in
verbondenheid, ieder met zijn
eigen herinneringen en gedachten,
herdenken.

Vlaggen

De Nederlands vlag kunt u
maandag 4 mei de hele dag halfstok
hangen ter nagedachtenis van
alle oorlogsslachtoffers. Dinsdag
5 mei kunt u de vlag uitsteken om
de vrijheid uit te dragen en als
eerbetoon aan hen die ons 75 jaar
geleden hebben bevrijd.

Aangepaste herdenking

Burgemeester Manon Pelzer legt
namens alle inwoners van gemeente
Bergen een krans bij het monument.
Hierbij is geen publiek aanwezig.
Maasduinen Centraal zendt
maandag 4 mei vanaf omstreeks
19.50 uur een herdenking uit met
onder andere de kranslegging en
de speech van de burgemeester.
Deze uitzending kunt u ook later
terugkijken.

digitale bloemenhulde brengen,
kijk daarvoor op de website
www.4en5mei.nl.

(digitale) Bloemenhulde

4 mei thuis herdenken

Wilt u maandag 4 mei een
bloemenhulde brengen bij het
monument? Doe dat dan niet
in gezelschap. U kunt ook een

Zoals ieder jaar wordt tijdens de
Nationale Herdenking om 19.58 uur
het signaal Taptoe geblazen, gevolgd
door twee minuten stilte om 20.00

Iedereen kan in een situatie terecht komen waarbij hij het gedrag van een
ander niet begrijpt en zich zorgen maakt. Soms is het wenselijk om dan
informatie te krijgen of advies in te winnen. Hiervoor is in Noord-Limburg
Meldpunt Signaal geopend.
Voor wie is Meldpunt Signaal?

Meldpunt Signaal is er voor iedereen die zich zorgen maakt om iemand.
Wellicht is er iemand in de omgeving waarbij de gordijnen alle lange tijd
gesloten zijn. Of is er een vermoeden dat iemand niet goed voor zichzelf
kan zorgen en psychische problemen heeft. Bel dan eens met Meldpunt
Signaal, dat kan ook anoniem. Via 0900-0116 is er altijd iemand bereikbaar
om mee te overleggen en advies in te winnen.
Samenwerking

5 mei

Op 5 mei staan we stil bij het einde
van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar
geleden. Dat doen we in het besef
dat vrijheid nooit vanzelfsprekend
is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt
verantwoordelijkheid van ons allen,
juist nu er een beroep op ons wordt
gedaan om goed voor elkaar te
zorgen.

De gemeentes Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas,
Venlo en Venray werken samen aan een goed werkende aanpak voor
mensen met verward gedrag. Meldpunt Signaal Is hiervan een onderdeel.

5 mei gesloten

Het gemeentehuis is dinsdag 5 mei vanwege Bevrijdingsdag gesloten. Voor
dringende meldingen kunt u een bericht inspreken via het telefoonnummer
van het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Gemeenteraad beslist
over voorkeursrecht
en gecoördineerde
procedure
Themakrant
VerduurSAMEN2030

De gemeenteraad heeft op 21 april het voorkeursrecht op gronden van Energielandgoed

Over twee weken ligt de themakrant

dat Gemeente Bergen bij verkoop als eerste het recht heeft de gronden aan te kopen. De

VerduurSAMEN2030 bij u op de deurmat. In deze

gecoördineerde procedure houdt in dat de bestemmingsplanprocedure en de procedure

krant leest u hoe we samen toe werken naar
een energieonafhankelijke Gemeente Bergen.
Benieuwd wat u zelf kunt doen? Laat u inspireren
door onze slimme tips en de vele initiatieven van
bewoners, ondernemers en de gemeente.

Wells Meer bestendigd en ingestemd met de gecoördineerde procedure voor het
Energielandgoed. Het opleggen van het voorkeursrecht in het projectgebied zorgt ervoor

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.

voor de vergunningaanvraag gelijktijdig verlopen. Hierdoor kan er tijdwinst worden behaald
en zijn de inspraakmogelijkheden overzichtelijker.

VerduurSAMEN2030
verduursamen2030@bergen.nl

Regionaal Energiemanagement Systeem

Maatregelen
coronavirus

Energielandgoed Wells Meer heeft Blueconomy gevraagd een voorverkenning uit te

bergen.nl/verduursamen2030
VerduurSAMEN2030

voeren naar de mogelijkheden voor een Regionaal Energiemanagement Systeem. Dit

Energielandgoed Wells Meer

is een systeem waarin vraag en aanbod van energie op elkaar afgestemd zijn en waar

wellsmeer@bergen.nl

In verband met de adviezen van het RIVM komen

naast opwekking van energie ook gekeken wordt naar onder andere distributie, opslag en

energielandgoedwellsmeer.nl

de reguliere openingstijden van het Energiehuis

alternatieve toepassingen. Twee kansrijke sporen, waterstofproductie en geothermie, zijn

vooralsnog tot en met 20 mei te vervallen. Heeft u

uit de voorverkenning naar voren gekomen. Deze dienen nog verder te worden onderzocht

toch een vraag over het opwekken en/of besparen
van duurzame energie? Stuur deze dan naar
verduursamen2030@bergen.nl. We beantwoorden

voordat toepassing in de omgeving van Energielandgoed Wells Meer mogelijk kan zijn. Het
volledige rapport is beschikbaar via onze website.

uw vraag graag telefonisch of via de mail.
Houd de Facebookpagina van VerduurSAMEN2030

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Energielandgoed Wells Meer? Kijk op

in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

www.energielandgoedwellsmeer.nl of meld u aan voor de nieuwsbrief!

Energielandgoed Wells Meer
Onderdeel van

