Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Afferden, Rimpelt 18, wijzigen bestemming perceel naast woning
t.b.v. wonen
• Bergen L, Bargapark 26, kappen van 1 boom
• Siebengewald, Processieweg 44, plaatsen tuinhuis
• Well L, De Kamp 5, oprichten 148 vakantiewoningen
• Kappen van 165 bomen langs openbare wegen
Ingediend, sloopmelding

• Siebengewald, Boterdijk 59, verwijderen asbesthoudende dakplaten
van loods
• Siebengewald, Gochsedijk 2b, slopen twee stallen
• Well L, Elsteren 4b, slopen van een kas
Verleend, reguliere procedure

• Bergen L, Johannes Vermeerstraat 2, kappen van 2 bomen
• Bergen, Oude Kerkstraat 8, het kappen van 2 bomen
• Well L, nabij Papenbeek 47, kappen van 1 boom

Melden via www.bergen.nl

Overlast eikenprocessierups
“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.

Ontwerp, uitgebreide procedure

• Siebengewald, Kleine Horsterweg 2, veranderen varkenshouderij
aspect milieu (ter inzage 15-05-2020 t/m 26-06-2020)

Wet ruimtelijke ordening
• Voorontwerp bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer (ter
inzage van 30-04-2020 tot en met 10-06 2020)

Gemeente Bergen heeft daarom
een plan van aanpak gemaakt. Zo
verwijdert de gemeente nesten
van de eikenprocessierups alléén
in de bebouwde kom. Deze nesten
worden met industriële zuigers
opgezogen.
Buitengebied

Algemene wet bestuursrecht
• Subsidieregeling impuls VerduurSAMEN2030, in werking vanaf
12-05-2020

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.

In het buitengebied verwijdert
de gemeente géén nesten. Het
verwijderen van het steeds
toenemend aantal nesten is niet
realiseerbaar, mede gelet op het
uitgestrekte buitengebied van de
gemeente en de kosten van het
verwijderen. In het buitengebied
zet de gemeente in op natuurlijke
beheersing, zoals het verhogen

In de bebouwde kom worden nesten van de eikenprocessierups
opgezogen (bron foto: processierups.nu)
van de biodiversiteit. Het doel is
om de ecologische balans weer
te herstellen, zodat er voldoende
natuurlijke vijanden van de
eikenprocessierups zijn.
Melden overlast

Wilt u nesten van de
eikenprocessierups melden? Hou
er dan rekening mee dat Gemeente
Bergen alleen nesten binnen de
bebouwde kom verwijdert. Nesten
binnen de bebouwde kom kunt
u melden via www.bergen.nl/

eikenprocessierups.
Meer informatie

Wilt u meer weten over de
eikenprocessierups, wat u zelf
kunt doen om deze te bestrijden?
Kijk dan op (een van) de volgende
websites:
• www.bergen.nl/
eikenprocessierups
• www.processierups.nu
• www.rupsen.info
• www.vlinderstichting.nl
• www.vogelbescherming.nl

Bewegen goed voor de hersenen
Beweging houdt niet alleen het
lichaam in conditie, maar ook
het brein. “Door te bewegen,
ontwikkelen hersenen nieuwe
én onderhouden ze oude
verbindingen. Daarnaast heeft
bewegen een positief effect op
het voorkomen of uitstellen van
dementie”, vertelt beweegcoach
Daniëlle van Bergen Beweegt
Natuurlijk.
Bergen Beweegt Natuurlijk

In dit project werken het

beweegteam, verenigingen ,
organisaties en Gemeente Bergen
samen. Samen brengen ze jong,
oud én verenigingen in beweging.
Sportieve en gezonde initiatieven
krijgen een kans. Het beweegteam
helpt jong en oud graag met het
vinden van een passende sport of
gezonde leefstijl. Sporten is niet
alleen gezond, ook hartstikke leuk.

www.bergenbeweegtnatuurlijk.nl
en Facebook @
bergenbeweegtnatuurlijk. Of neem
contact op via het contactformulier
op de website.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op
de website

Cultuurregio Noord-Limburg

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

Het Energiehuis Bergen is op afspraak open.
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

Investeren in kracht van cultuur
In onze regio bloeit en broeit
cultuur. Daarom investeert de
Cultuurregio Noord-Limburg
in de verbindende kracht van
kunst en cultuur door een nieuwe
subsidieregeling te lanceren.
Plannen die bijdragen aan de
doelstellingen van de Cultuurregio
komen in aanmerking voor een
bijdrage.
De subsidieregeling heeft drie
doelen:
1. Het verbeteren van de
zichtbaarheid van het rijke
culturele aanbod in de regio.
2. Het versterken van het
productieklimaat.
3. (Talent)ontwikkeling.
Cultuurregio Noord-Limburg

De Cultuurregio Noord-Limburg
is een samenwerking tussen
de gemeenten Beesel, Bergen,
Gennep, Horst aan de Maas,
Mook en Middelaar, Peel en Maas,
Roermond, Venlo, Venray en Weert

en wordt ondersteund door de
Provincie Limburg. De betrokken
gemeenten dragen financieel
bij aan deze samenwerking. De
provincie Limburg verdubbelt het
beschikbare budget.
Meer informatie

Meer informatie en het
aanvraagformulier zijn te
vinden op de website van de

gemeente Venray: www.venray.
nl/subsidieregeling-cultuurregionoord-limburg. Aanvullende info
is te vinden op de website van de
Cultuurregio Noord-Limburg:
www.cn-l.nl. Voor vragen over
de mogelijkheden kunt u contact
opnemen met de kwartiermaker
van dit project: Wouter Daemen,
te bereiken via wouter.daemen@
venray.nl.
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Ter inzage tot en met 10 juni

Voorontwerpbestemmingsplan
Energielandgoed Wells Meer

Kom alleen en betaal met betaalpas

Beperk uw bezoek aan Milieupark Heukelom
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.
• Betaal met uw betaalpas. 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.

Voor Energielandgoed Wells Meer is
een voorontwerpbestemmingsplan
met bijhorend milieueffectrapport
opgesteld. De stukken liggen
tot en met woensdag 10 juni ter
inzage, in deze periode kunt u een
inspraakreactie indienen.
Inzage

Wilt u de stukken inzien in
het gemeentehuis? Maak dan
een afspraak via (0485) 34
83 83 of 14 0485. U kunt de
stukken ook digitaal vinden via
www.bergen.nl en via www.
energielandgoedwellsmeer.nl/
bestemmingsplan.
Inspraak

Vanwege de huidige

coronamaatregelen is de inspraak
aangepast met extra mogelijkheden
om er voor te zorgen dat u zo goed
mogelijk wordt geïnformeerd en de
kans heeft een reactie te geven.
Een inspraakreactie indienen kunt
u op de volgende manieren:
• Via een mail naar wellsmeer@
bergen.nl.
• Schriftelijk naar Postbus
140, 5854 ZJ Bergen L, onder
vermelding van ‘Wells Meer’.
• Telefonisch, maak 24 uur van
te voren een afspraak via het
Klant Contact Centrum, (0485)
34 83 83, 14 0485 of wellsmeer@
bergen.nl.
• Mondeling in het
gemeentehuis. maak 24 uur van
te voren een afspraak via het

Klant Contact Centrum, (0485)
34 83 83, 14 0485 of wellsmeer@
bergen.nl.
Uiteraard houden we bij een fysieke
afspraak rekening met de huidige
coronamaatregelen.

Heeft u de themakrant
VerduurSAMEN2030 onverhoopt
niet ontvangen? Stuur dan een

Heeft u vragen? Neem dan contact
op met het Klant Contact Centrum,
(0485) 34 83 83 of 14 0485.
Of stuur een e-mail naar
wellsmeer@bergen.nl.
Kijk op
www.energielandgoedwellsmeer.nl
voor meer informatie en het laatste
nieuws over Energielandgoed Wells
Meer.

graag naar u op. U kunt de
krant ook ophalen bij één van
de volgende afhaalpunten
(tijdens reguliere openingstijden):
•
•
•
•

e-mail naar verduursamen2030@
bergen.nl. We sturen de krant

•
•

Afferden - Cafetaria het Eendje
Aijen - Den Boggerd
Bergen - Gemeentehuis en
Den Asseldonk
Siebengewald - H&P
Supermarkt en De Klaproos
Well - MFC De Buun
Wellerlooi - Jachthut op den
Hamer en Café het Centrum

Voorkom overlast van ratten

Laat geen brood achter
De gemeente ontvangt regelmatig
meldingen over overlast van ratten
en ander ongedierte. Veel van die
meldingen hebben betrekking op
de omgeving van de visvijver aan
de Schilderslaan in Nieuw Bergen.
Bij de vijver eendjes voeren is
leuk. Maar laat geen brood of
etensresten achter. Regelmatig
constateren gemeente en
buurtbewoners dat er volledige
broden en maaltijdresten bij de
vijver worden gedumpt. Daar

komen ratten op af. Ratten bouwen
hun nesten graag op een beschutte

Met ingang van vrijdag 15 mei is het Energiehuis weer geopend. U bent
vanaf dan welkom op afspraak. Een afspraak maken doet u:
-

Via e-mail, verduursamen2030@bergen.nl
Via de Facebookpagina van VerduurSAMEN2030

Vragen of meer informatie?

Themakrant VerduurSAMEN2030
Deze week valt tegelijkertijd
met de Maasduinen Courant de
themakrant VerduurSAMEN2030
bij u op de deurmat. In deze krant
leest u hoe we samen op weg zijn
naar een energieonafhankelijke
Gemeente Bergen in 2030. Laat
u inspireren door onze slimme
tips en de vele initiatieven van
bewoners, ondernemers en de
gemeente.

Energiehuis Bergen

plek, dicht bij een voedselbron.
Voorkom overlast
• Ga je de eenden voeren, neem
dan het brood dat de eenden
niet opeten weer mee naar
huis.
• Gooi geen brood of andere
etensresten voor vogeltjes en
eenden in het plantsoen of op
het grasveld bij de vijver.
• Voert u de vogeltjes in uw tuin?
Ook op dat voer kunnen ratten
afkomen.

Het Energiehuis is dé plek waar u ideeën met ons kunt delen en
informatie en advies over duurzame energie kunt krijgen. Het advies van
onze energieadviseurs is onafhankelijk en vrijblijvend. Dit betekent dat
u een objectief advies krijgt dat is toegespitst op uw persoonlijke situatie.
Uiteraard bent u vervolgens vrij om te beslissen wat u met het advies
doet.

