Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

•
•
•
•

Bergen L, Oude Bergse Heide 5, wijzigen uitrit
Siebengewald, Gochsedijk 54, legaliseren opbouw bijgebouw
Well L, Bosserheide 23, oprichten woning
Well L, Elsteren 11, oprichten Bed & Breakfast

Ingediend, sloopmelding

• Afferden L, Hengeland 3a, sloop deel bedrijfswoning en
verwijderen asbesthoudende golfplaten
• Bergen L, De Flammert 1043, verwijderen asbesthoudend materiaal
• Bergen L, Siebengewaldseweg 65, slopen garage
• Well L, Bosserheide 23, slopen woning
• Well L, Wezerweg 13, verwijderen asbesthoudende dak- en gevelplaten
• Wellerlooi, Hamert 3, verwijderen asbesthoudend materiaal
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•

Afferden L, Mgr. Frederixplein 3, uitbreiden bijgebouw
Well L, Elsteren 9, oprichten b&b
Well L, Elsteren 11, oprichten b&b
Siebengewald, Kösterplein, oprichten infiltratiekelder

Verlengingsbesluiten, aanvragen

• Afferden L, Berkenkamp 1, plaatsen mantelzorgunit
• Afferden L, Hengeland 3a, verbouwen bedrijfswoning,
• Bergen L, Rijksweg 24, aanleggen inrit

Algemene wet bestuursrecht
• Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bergen 2022

Wet ruimtelijke ordening
• Vaststelling Bestemmingsplan Rijksweg-Zuid 18 te Wellerlooi. Het
betreft het uitbreiden van de bestemming ‘wonen’ en ‘tuin’. In ruil
daarvoor wordt de bestemming ‘natuur’ vergroot. (ter inzage van
12-05 t/m 22-6 2022)
• Herstelbesluit Bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer (ter
inzage van 19-05 t/m 29-06-2022)

Meer informatie
De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende
rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op www.bergen.nl/
regelingen-en-bekendmakingen. Neem voor meer informatie contact
op met het Klant Contact Centrum.

Save the date: Veiligheidsdagen 2022
Maak kennis met dé veiligheidspartners uit de gemeente Bergen en
omstreken tijdens de Veiligheidsdagen 2022.
Op de interactieve markt leert u meer over onderwerpen als (brand)
veiligheid, alcohol en drugs, ondermijning, illegale dumpingen
en diefstal. Het programma van de Veiligheidsdagen 2022 wordt
binnenkort bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op
www.bergen.nl/veiligheidsdagen-2022.

College bezoekt twee agrarische
bedrijven in Siebengewald
Het college van burgemeester en
wethouders bezocht vorige week
twee agrarische bedrijven in het
buitengebied van Siebengewald:
Ingenbleek Asperges en
Geitengeluk.
Rob en Loes Ingenbleek van
Ingenbleek Asperges lieten
zien hoe zij hun producten
verbouwen met oog voor milieu
en omgeving. Op 75 hectare
grond telen zij niet alleen groene
en witte asperges, maar ook
snijheesters en verschillende
akkerbouwproducten.
Bij Ingenbleek Asperges krijgt
de natuur de ruimte. Rondom
de percelen zijn kruidenrijke
akkerranden ingezaaid, die
veel insecten, vogels en andere
diersoorten aantrekken. ‘De
mengsels die wij gebruiken, zijn
een magneet voor natuurlijke
vijanden van de insecten die onze
gewassen kunnen aantasten.
We hoeven dan ook bijna geen
insecticide meer te gebruiken’,
vertelt Rob.

Geitengeluk

Bij kaas- en zuivelboerderij
Geitengeluk kon het college zien,
horen én proeven wat Roy Maar
en Lisanne van de Mast daar
voor elkaar hebben gekregen. Bij
Geitengeluk krijgen de dieren net
dat beetje extra, waardoor ze zo
gelukkig zijn. De geiten leven in
een kleine kudde en krijgen veel
rust en ruimte. Omdat de geiten
minder dicht op elkaar zitten,
mogen ze hun horens houden.
Bovendien blijven de lammeren na
de geboorte bij de moeder.

Roy en Lisanne kennen alle
dieren bij naam en melken
ze zelf. De geitenmelk wordt
verwerkt in zuivelproducten als
kaas en kwark. Deze producten
worden onder andere verkocht
aan horeca, supermarkten,
Duitse (week)markten en in
de eigen boerderijwinkel en
webshop.
Meer lezen?

Lees de volledige verslagen van
beide bedrijfsbezoeken op
www.bergen.nl/bedrijfsbezoeken.

Op pad met de straatcoaches
Misschien komt u ze op straat wel
eens tegen: onze straatcoaches. Zij
houden toezicht in onze gemeente
en begeleiden en ondersteunen
jongeren. Om te voorkomen dat ze
overlast veroorzaken, maar vooral
ook om in contact te komen met
de jongeren in onze gemeente.
Hierbij werken ze nauw samen
met verschillende ketenpartners,
zoals de gemeente.
Vorige week gingen burgemeester
Manon Pelzer en wethouder
Claudia Ponjee met de
straatcoaches op pad, om zelf
te zien wat het werk van een
straatcoach precies inhoudt. Een
fotomomentje kon natuurlijk niet
ontbreken!

Welkom bij Gemeente Bergen
Op afspraak

Telefonisch
bereikbaar
08.30 – 17.00 uur

Ma

08.30 – 12.30 uur
16.00 – 19.00 uur *

Di

08.30 – 12.30 uur

08.30 – 17.00 uur

Wo

08.30 – 12.30 uur
13.30 – 17.00 uur

08.30 – 17.00 uur

Do

08.30 – 12.30 uur

08.30 – 17.00 uur

Vr

08.30 – 12.30 uur

08.30 – 12.30 uur

*Alleen balies burgerzaken
Het Energiehuis is op afspraak open.
Meldingen
Wilt u een melding doen van overlast, zwerfafval, vandalisme of
andere zaken? Geef uw melding door via www.bergen.nl/meldingen
of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum.
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

Autobanden naar Milieupark Heukelom
Legitimeren

In de gemeente Bergen kunnen
autobanden zonder velg gratis
ingeleverd worden bij Milieupark
Heukelom. Autobanden met velg
kunt u tegen betaling inleveren.
Tractorbanden en
vrachtwagenbanden kunt u
niet aanbieden bij Milieupark
Heukelom.

Neem bij het aanbieden van
afval altijd een legitimatiebewijs
(rijbewijs, paspoort of
identiteitskaart afgegeven in de
gemeente Bergen) mee. Mensen
die niet ingeschreven staan als
inwoner van de gemeente Bergen
of zich niet kunnen of willen
legitimeren, betalen voor alle
aangeboden afvalstoffen € 37,50
per 2 m3.

Aandachtpunten

• U kunt per keer maximaal 5
autobanden zonder velg inleveren.
De banden moeten heel zijn en
mogen niet kapotgesneden zijn.
• Autobanden met velg kunnen
tegen betaling van € 3,00 per
autoband ingeleverd worden.
Geen kapotgesneden banden

De laatste tijd zien we steeds

vaker dat er kapotgesneden
banden aangeboden worden.
Deze kunnen echter niet meer
hergebruikt worden en moeten
daarom met het grofvuil afgevoerd
worden. Biedt u kapot gesneden
autobanden (maximaal 5) aan, dan
geldt daarvoor in het vervolg een
poorttarief van € 15,00.

Meer informatie

over het inzamelen van afval leest u
op https://www.bergen.nl/afval.
Het adres van Milieupark
Heukelom is Heukelom 27, 5851
AA Afferden en is open op vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
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Informatieavond 23 mei

Gratis T-shirt voor Nijmeegse Vierdaagse
lopers uit gemeente Bergen

Groene Rivier in Well

Doet u dit jaar mee met de Nijmeegse Vierdaagse? Dan bent u op
woensdagavond 29 juni van harte welkom bij het gemeentehuis
van Bergen. Hier kunt u onder andere uw gratis Vierdaagse T-shirt
ophalen. Lees snel verder hoe u zich voor deze bijeenkomst (en het
gratis T-shirt) aanmeldt.

Maandag 23 mei is een
informatieavond voor inwoners
over de Groene Rivier in Well. De
bijeenkomst begint om 19.00 uur
in De Buun in Well.

De bijeenkomst voor Vierdaagse lopers uit de gemeente Bergen vindt
plaats op woensdag 29 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Onder het genot van
een kop koffie en vlaai kunt u uw tips en ervaringen uitwisselen met
andere lopers. Ook krijgt u het gratis deelnemersshirt van de gemeente
Bergen, waarmee u zeker opvalt tussen alle deelnemers.

Toekomstbeeld

Waterschap Limburg, Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW), provincie Limburg,
Rijkswaterstaat en Gemeente
Bergen onderzoeken samen
al langere tijd hoe de Maas bij
Well meer ruimte kan krijgen.
Het hoge water van vorig jaar
was een extra aanleiding om
te kijken of verschillende
plannen in één keer en eerder
uitgevoerd kunnen worden.
In het toekomstbeeld Groene
Rivier Well komen deze plannen
samen en gaan dijkversterking en
gebiedsinrichting hand in hand.
Dit toekomstbeeld wordt tijdens
de informatieavond gepresenteerd.
Daarna is er een informatiemarkt
waarbij volop ruimte is om met
elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden

Bent u erbij op 29 juni? Meld u dan vóór vrijdag 27 mei aan via
info@bergen.nl of (0485) 34 83 83. Geef hierbij uw naam,
telefoonnummer, e-mailadres en de gewenste maat van het T-shirt (maat
S t/m 3XL) door. Iedere deelnemer krijgt één T-shirt.
Neem naar de bijeenkomst in ieder geval het bewijs van inschrijving met
loopnummer mee.
We hopen veel lopers te mogen ontmoeten op woensdag 29 juni!

Bron foto: website Waterschap Limburg
Meer informatie

Meer informatie over de Groene
Rivier in Well kunt u lezen
op https://www.bergen.nl/

plangebied-de-groene-rivier.
Daar vindt u ook een link naar
de website van Waterschap
Limburg.

Energiehuis Bergen (L)

ISDE-subsidie verhoogd en voor
één isolatiemaatregel mogelijk
Wil jij jouw woning verduurzamen? Grote
kans dat jij hier subsidie voor kan aanvragen.
De Investeringssubsidie duurzame energie
en energiebesparing (ISDE) van het Rijk geeft
jou een tegemoetkoming bij de aankoop van
verschillende energiebesparende en energiezuinige maatregelen.

Waar vraag je subsidie voor aan?
Woningeigenaren kunnen gebruikmaken van
deze regeling met een investering in de volgende maatregelen:
- Warmtepomp;
- Zonneboiler;
- Aansluiting op een warmtenet;
- Verschillende isolatiemaatregelen:
- gevelisolatie
- spouwmuurisolatie
- dakisolatie of zolder/vlieringvloerisolatie
- vloer- of bodemisolatie
- hoogrendementsglas.

Uitbereiding
Wanneer een woningeigenaar eerder koos voor
het nemen van een isolatiemaatregel, diende
hij daarnaast nog één isolatiemaatregel óf een
van de andere maatregelen uit bovenstaande
lijst uit te voeren om aanspraak te maken op
de subsidie. Vanaf 2023 is het voor woningeigenaren ook mogelijk om de ISDE-subsidie aan

te vragen voor één isolatiemaatregel die is
gerealiseerd na 2 april 2022. Dit betekent dat je
de isolatiemaatregel nu uitvoert en er in 2023
subsidie voor aanvraagt. Je krijgt de subsidie
dus achteraf.
Bij één isolatiemaatregel ontvangt men gemiddeld 15% van de kosten als subsidie. Als
je een isolatiemaatregel combineert met een
tweede isolatiemaatregel of een investering in
een van de andere maatregelen ontvang je gemiddeld 30% van de totale kosten als subsidie.
Dit percentage is sinds begin dit jaar verhoogd
van gemiddeld 20% naar gemiddeld 30%. Het
hogere subsidiebedrag voor het nemen van
minimaal twee isolatiemaatregelen geldt voor
de maatregelen die na 31 december 2021 zijn
uitgevoerd.

Meer informatie woningeigenaren
Voor meer informatie over de ISDE-subsidie
en de voorwaarden kijk op: www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren

Zakelijke gebruikers
Ook zakelijke gebruikers kunnen gebruik maken van de ISDE-subsidie. Voor zakelijke gebruikers gelden andere voorwaarden. Kijk voor
meer informatie op: www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers

Keulerstraat 1
5854 BV Bergen
T (0485) 34 83 83
Dé plek waar je ideeën met ons

Onafhankelijk advies
Ontvang je graag advies over het nemen van
duurzaamheidsmaatregelen en de financiering hiervan? Kom langs in het Energiehuis of
maak een afspraak met een van onze onafhankelijke energieadviseurs via verduursamen2030@bergen.nl of via (0485) 34 83 83. Het
Energiehuis is geopend op maandagen tussen
15.00 en 17.00 uur en op vrijdagen tussen 9.00
en 12.00 uur.

De verhoogde subsidiebedragen en
minimale m2 voorwaarden bij het
nemen van twee isolatiemaatregelen

kunt delen en informatie en
advies over duurzame energie
kunt krijgen. Het is mogelijk
om een afspraak te maken via
onderstaande gegevens.
VerduurSAMEN2030
verduursamen2030@bergen.nl
bergen.nl/verduursamen2030
VerduurSAMEN2030
VerduurSAMEN2030

Subsidie per m Minimale m
2

Gevelisolatie
Spouwmuurisolatie
Dakisolatie
Zolder/vlieringvloer
Vloerisolatie
Bodemisolatie

€ 38
€8
€ 30
€8
€ 11
€6

2

10 m2
10 m2
20 m2
20 m2
20 m2
20 m2

Energielandgoed Wells Meer
wellsmeer@bergen.nl
energielandgoedwellsmeer.nl
Energielandgoed Wells Meer
Onderdeel van

