
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning 
Ingediend, reguliere procedure
•  A� erden L, Hengeland 12a, uitbreiden sporthal/multifunctionele 

accommodatie 
• A� erden L, Schenck van Nijdeggenstraat 6, plaatsen erker 
• A� erden L, Straatakkerweg 28, oprichten Bed & Breakfast
• Bergen L, Kleefstraat 35, plaatsen vrijstaande zonnepanelen 
• Bergen L, Siebengewaldseweg 129, kappen van 10 bomen 
•  Siebengewald, Boterdijk 59, wijzigen gebruik deel pand t.b.v. 

verenigingsactiviteiten 
•  Siebengewald, Kleine Horsterweg 2, herbouw woning en bijgebouw 

(fase 2 bouwen)
• Well L, Overbrouck 8, oprichten carport 
• Well L, Overbrouck 10, oprichten carport 
• Wellerlooi, Catharinastraat 25, kappen van 1 boom 
• Wellerlooi, Geysselberg 17, oprichten carport 
• Wellerlooi, Venweg 4, kappen van 2 bomen 

Ingediend, sloopmelding
• Bergen L, Aijenseweg 2, verwijderen asbesthoudende golfplaten garage 
•  Bergen L, Eekhoornstraat 5, verwijderen asbesthoudende golfplaten 

van schuur 
•  Bergen L, Sint Petrusstraat 28, verwijderen asbesthoudend materiaal 

woning en sloop garage 
•  Bergen L, Sint Petrusstraat 28, verwijderen asbesthoudend golfplaten 

garage 
•  Wellerlooi, Emmastraat 9, verwijderen asbesthoudende dakplaten 

loods en overkapping 

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Groene Streep 5, uitbreiden bijgebouw 
• Bergen L., Merelstraat 41, kappen van 1 boom 
• Well, Knikkerdorp 11, kappen van 3 coniferen 

Verleend, uitgebreide procedure
•  A� erden L, Heukelom 4, ambtshalve actualiseren voorschriften 

omgevingsvergunning onderdeel milieu 

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.

Mondkapjes en latex handschoenen 
bij het restafval in grijze container
Vanwege alle coronamaatregelen wordt er op grote schaal gebruik gemaakt 
van latex handschoenen en mondkapjes. Na gebruik moeten deze direct 
weggegooid worden. Mondkapjes en latex handschoenen zijn geen 
kunststof verpakking en mogen dus ook niet in de PMD-zak. Ook mogen 
deze materialen niet in het riool gegooid worden Wij verzoeken iedereen 
met klem deze materialen na gebruik in de grijze container te doen. 

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 08.30 – 17.00 uur
 13.30 – 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

Stichting Taxus Taxi start 
1 juni met inzameling
Vanaf 1 juni start stichting Taxus 
Taxi met de inzameling van 
taxussnoeisel. Het snoeisel van 
deze haagplant wordt gebruikt 
voor de productie van Taxol, 
het basisbestandsdeel van de 
chemotherapie. 

Ophalen/inzamelpunten
Taxus Taxi komt het snoeisel 
gratis ophalen bij een minimale 
hoeveelheid van 15 kilo. Voor 
kleinere hoeveelheden kunt 
u terecht bij de verschillende 

inzamelpunten. Taxus Taxi biedt 
voor de inzameling gratis tassen en 
zeilen aan. Deze materialen kunt u 
ophalen bij de uitgiftepunten. 

Kijk hiervoor op 
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Online afspraak maken
Vanaf 1 juni kunt u online een 
afspraak maken via taxustaxi.
nl/afspraak. Vanaf 2 juni zijn 
zij in beperkte mate telefonisch 
bereikbaar. 

Chauff eurs gezocht
Taxus Taxi is op zoek naar 
chau� eurs die beschikbaar zijn in 
de maanden juni, juli en augustus 
en in het bezit zijn van rijbewijs B 
of BE. Stuur  voor meer informatie 
een e-mail naar 
communica-tie@taxustaxi.nl. 

Meer informatie
over het inzamelen van 
taxussnoeisel en de stichting 
Taxus Taxi leest u op 
https://taxustaxi.nl/

Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die een lintje verdient?
Kent u iemand die zich al langere 
tijd belangeloos inzet voor de 
Bergense gemeenschap? 
De burgemeester wil graag van u 
weten welke inwoners van Bergen 
een Koninklijke onderscheiding 
verdienen.

Wie komt in aanmerking 
voor een lintje?
U kent vast wel iemand waarvan 
u vindt dat die persoon een lintje 
verdient. Dat kan een van uw 
ouders of een ander familielid 
zijn. Misschien is het wel iemand 
uit uw buurt of iemand van een 
vereniging waar u lid van bent. 
U kunt de initiatiefnemer zijn 
voor de Koninklijke waardering 
voor iemands inzet voor de 
leefbaarheid, het leven en welzijn 
in uw eigen omgeving. Het is 
een erkenning voor iemand die 
actief is in de sport, de zorg, het 
jeugd- en jongerenwerk, de kerk, 
de carnavalsvereniging, of op 

cultureel of muzikaal gebied. 
Iedereen mag iemand voordragen 
voor een onderscheiding. U kunt 
dat persoonlijk doen maar ook 
verenigingen kunnen een inwoner 
voordragen.

Wanneer vraagt u een 
Koninklijke onderscheiding aan?
Voor de uitreiking tijdens de 
traditionele lintjesregen op 26 april 
2021 dient de aanvraag uiterlijk 
1 augustus bij de burgemeester 
te zijn ingediend. Neem hiervoor 
vóór 1 juli contact op. Wilt u dat de 
burgemeester de onderscheiding 
uitreikt bij een jubileum van 
een vereniging of een andere 
bijzondere gebeurtenis? De 
aanvraag dient dan minimaal vijf 
maanden vóór de geplande datum 
van uitreiking te zijn ingediend.

Wilt u iemand voordragen voor 
een Koninklijke onderscheiding?
Het secretariaat van de 

burgemeester kan u informatie 
verstrekken over de procedure 
voor het voordragen voor een 
Koninklijke onderscheiding. 
Het secretariaat is telefonisch 
bereikbaar via 0485 - 34 83 83 of 14 
0485. Een e-mail sturen kan ook: 
bestuurssecretariaat@bergen.nl.

Bron: Kanselarij der Nederlandse Orden

Aanleg verkeersplateau Well
Gemeente Bergen start maandag 
8 juni met de aanleg van een 
verkeersplateau op de Kasteellaan, 
bij de Kasteelsehof in Well. 
Arie Laarakkers BV voert de 
werkzaamheden uit. 

Tijdens de werkzaamheden is de 
Kasteellaan, ter hoogte van de 

Kasteelsehof, tijdelijk afgesloten 
voor (gemotoriseerd) verkeer. 
De omleidingsroute is met 
borden aangegeven. De 
werkzaamheden duren ongeveer 
twee weken. 

Veiliger en duidelijker
Door de extra attentiewaarde 

van het verkeersplateau wordt de 
afslag / uitrit Kasteelsehof veiliger 
en duidelijker.  

Daarnaast zorgt dit plateau voor 
een snelheidsverlaging van het 
verkeer en past daarmee bij de 
toegestane snelheid van 30 km/h 
op de Kasteellaan. 

Schaapskudde vanaf Pinksteren 
bij het Eendenmeer
De komende weken is de 
schaapherder met de kudde 
aanwezig rond het Eendenmeer in 
Nieuw Bergen. 

Loslopende honden kunnen 
schapen en andere dieren opjagen 
en erger, aanvallen. Mede daarom 
moeten honden in natuurgebieden 
altijd aan de lijn. Is uw hond niet 
aangelijnd in het natuurgebied? 

Dat kan u een boete opleveren. De 
toezichthouders in Nationaal Park 
De Maasduinen (Staatsbosbeheer, 
Limburgs Landschap en de 
gemeente) controleren streng op 
loslopende honden.

Losloopgebied
Bij het Eendenmeer ligt een 
losloopgebied voor honden, hier 
mag uw hond gewoon los lopen. De 

schaapherder komt niet in de directe 
omgeving van dit losloopgebied. 
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Weer inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)
Vanaf zaterdag 6 juni kunt u weer elke zaterdag uw KCA gratis inleveren 
bij de chemokar op Milieupark Heukelom. Dat kan tussen 
09:00 – 15:00 uur. 
Woensdag 10 juni wordt het chemisch afval op standplaatsen 
ingezameld.

Ophalen KCA op standplaatsen
Woensdag 10 juni is de jaarlijkse inzameling van KCA op verschillende 
standplaatsen. Vanwege de schadelijke sto� en mag KCA niet bij het 
gewone afval en mag het ook niet door de gootsteen, wasbak of toilet 
gespoeld worden. KCA moet gescheiden ingezameld worden omdat dit 
een gevaar vormt voor het milieu.

In elk dorp is de chemokar drie kwartier aanwezig. Burgers kunnen dan 
hun KCA in de chemobox aanbieden. 

Route
De route is als volgt:
09.00 – 09.45 uur A� erden: plein hoek Dorpsstraat met Kapelstraat
10.00 – 10.45 uur Siebengewald: plein Weys 
11.00 – 11.45 uur Nieuw Bergen: parkeerplaats Den Asseldonk
12.30 – 13.15 uur Bergen: kerkplein
13.30 – 14.15 uur Aijen: Veerhuis Aijen
14.30 – 15.15 uur  Well: plein hoek Rijksweg met Kasteellaan 

(voor voormalig café-restaurant Vink)
16.00 – 16.45 uur Wellerlooi: kerkplein

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.

VerduurSAMEN2030

verduursamen2030@bergen.nl

bergen.nl/verduursamen2030 

  VerduurSAMEN2030

Energielandgoed Wells Meer

wellsmeer@bergen.nl

energielandgoedwellsmeer.nl

  Energielandgoed Wells Meer

Onderdeel van

Voorontwerp-
bestemmingsplan 
Energielandgoed Wells Meer
Woensdag 29 april is het voorontwerpbestem-

mingsplan met bijhorend milieueffectrapport, 

dat voor Energielandgoed Wells Meer is opgesteld, 

gepubliceerd. In dit bestemmingsplan leggen we 

vast wat er in een gebied wel en niet mag. Het is 

na vaststelling door de gemeenteraad een  juri-

disch bindend document voor zowel de overheid 

als inwoners. Het voorontwerpbestemmingsplan 

ligt tot en met 10 juni ter inzage. U heeft tot die 

tijd de mogelijkheid om een inspraakreactie in te 

dienen. Aangezien de fysieke informatiebijeen-

komst niet door kan gaan, hebben we besloten om 

extra in te zetten op andere mogelijkheden om 

vragen te stellen, een inspraakreactie in te dienen 

en u te informeren. Meer informatie vindt u op 

www.energielandgoedwellsmeer.nl. 

VerduurSAMEN2030-impuls geopend
De VerduurSAMEN2030-impuls is een subsidieregeling van VerduurSAMEN2030 om duurzame 

initiatieven mogelijk te maken. U kunt subsidie aanvragen voor:

1.  het oprichten van een lokale energiecoöperatie, 

2.  projecten gericht op bewustwording duurzaamheid, 

3.  energiebesparende maatregelen in particuliere koopwoningen.

U leest alles over de VerduurSAMEN2030-impuls en de voorwaarden per onderdeel op 

www.bergen.nl/verduursamen2030. 

Openstelling Energiehuis
Elke maandag tussen 15.00 en 17.00 uur en elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur is er 

een energieadviseur aanwezig. In verband met de huidige coronamaatregelen bent u 

alleen welkom op afspraak. U maakt een afspraak via verduursamen2030@bergen.nl 

of via de Facebookpagina van VerduurSAMEN2030. 

Het Energiehuis is ingericht conform de richtlijnen 

van het RIVM, we houden 1,5 meter afstand 

en vragen u bij binnenkomst uw handen te 

ontsmetten. Wilt u meer weten over de maatregelen 

die wij treffen zodat we uw gezondheid en die van 

onze collega’s kunnen garanderen? Kijk dan op 

www.bergen.nl/verduursamen2030.

Informatie over de eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de larve 
van de eikenprocessievlinder. De 
eitjes die de vlinder legt zijn eind 
maart, begin april uitgekomen. 
Door het eten van eikenblad 
groeien de oranje rupsen als kool 
en gaan ze vervellen, in totaal vijf 
keer. Bij de vierde keer, ongeveer 
half mei, ontstaan grotere 
hoeveelheden brandharen die 
voor irritaties kunnen zorgen. 
Vanaf dit stadium gaan de rupsen 
zich verzamelen en nesten 
maken.  Nadat de rupsen hun 
nesten hebben gemaakt, blijven 
ze meestal in het nest tot aan hun 
verpopping.

Bestrijding 
In de bebouwde kom, in de 
openbare ruimte, worden nesten 
van de eikenprocessierups 
weggezogen. Gemeente Bergen 
maakt 1 x per 2 weken een 
ronde om alle meldingen in de 
bebouwde kom te controleren 
en te beoordelen. Vervolgens 
krijgt een gespecialiseerd bedrijf 
de opdracht om, waar nodig, de 
nesten te verwijderen. 

In het buitengebied verwijdert 
de gemeente geen nesten van 
de eikenprocessierups. Daar zet 
de gemeente in op natuurlijke 
beheersing. 

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, kijk 
dan op www.bergen.nl/
eikenprocessierups. Daar 
staan onder andere ‘vragen en 
antwoorden’ en leest u meer over 
wat u zelf kunt doen. 
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. 

Foto Silvia Hellingman, bron processierups.nu
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