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Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Heukelom 10, oprichten Bed & Breakfast
• Well L, De Kamp 11, oprichten tijdelijke bedrijfswoning
• Well L, Kevelaarsedijk 5, oprichten bijgebouw
• Wellerlooi, Gielenkamp 23 (voorlopig), oprichten woning

Ingediend, sloopmelding
• Well L, Sterrenbos 43, verwijderen asbesthoudend materiaal

Verleend, reguliere procedure
• Siebengewald, Bessembiender 14, 5853 BH, oprichten woning 

Wet milieubeheer
Beoordeling m.e.r.-beoordeling
• Siebengewald, Grensweg 31, wijziging pluimveebedrijf

Meldingen activiteitenbesluit
• Bergen L, De Flammert 1428, start t.b.v. houtbewerking

Wet ruimtelijke ordening
•  Ontwerpbestemmingsplan Rimpelt 27A – 31 te A� erden. Het 

betreft het deels omzetten bestemming ‘Horeca’ naar ‘Wonen’ en 
vastleggen bestaande (bedrijfs)woningen binnen bestemming 
‘Horeca’ (ter inzage van 02-06 t/m 13-07-2022)

Herstelbesluiten
•  Energielandgoed Wells Meer, oprichten windpark bestaande uit

4 windturbines (ter inzage van 19-05 t/m 29-06-2022)

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

Woensdag 15 juni

Inzameling klein chemisch afval 
Woensdag 15 juni is de 
jaarlijkse inzameling van 
klein chemisch afval (KCA).

Die inzameling vindt plaats 
op verschillende locaties in 
de gemeente. KCA wordt 
gescheiden ingezameld 
omdat dit een gevaar vormt 

voor het milieu als u het 
gewoon weggooit. Vanwege 
de schadelijke sto� en mag 
KCA niet bij het gewone afval 
en mag het ook niet door de 
gootsteen, wasbak of toilet 
worden gespoeld. Daarom 
moet KCA gescheiden worden 
ingezameld.

Inzameling op locatie 
De inzameling vindt plaats in elk 
dorp. De KCA-inzamelwagen, 
de chemokar, staat drie kwartier 
op locatie. U kunt daar uw KCA 
en/of chemobox aanbieden. 
Woensdag 15 juni staat de 
chemokar op de volgende 
locaties: 

Rolstoel lenen bij OCB 
Wilt u een dagje uit met 
vrienden of familie, maar bent 
u niet meer zo goed ter been? 
Op zo’n dag komt een rolstoel 
misschien goed van pas. Bij het 
Ontmoetingscentrum Bergen 
(OCB) kunt u gemakkelijk en 
gratis een rolstoel lenen.

U kunt een rolstoel reserveren via 
(0485) 34 66 73. Het OCB bevindt 
zich aan de Murtseltseweg 4a in 
Nieuw Bergen en is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 13.00 uur. Bij het OCB 
kunt u een rolstoel voor maximaal 
drie aaneengesloten dagen lenen. 

Maasduinen Staete
Het is niet meer mogelijk om een 
rolstoel te lenen bij Maasduinen 
Staete. De rolstoelen die hier 

geleend konden worden, werden 
vrijwel nooit gebruikt. De 
rolstoelen bij het OCB worden wel 
regelmatig uitgeleend. 

Langdurig gebruik
Heeft u voor een langere tijd 

een rolstoel nodig? Dan kunt u 
wellicht een rolstoel lenen bij de 
thuiszorgwinkel. Of misschien kunt 
u een rolstoel aanvragen bij de 
gemeente of het UWV. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bergen.nl/hulpmiddelen. 

Wordt ook blij van een groene tuin
Sommige tuinen bestaan 
grotendeels uit tegels. Dit betekent 
minder ruimte voor groen, een 
grotere kans op wateroverlast 
tijdens natte perioden en meer 
hitte tijdens droge perioden.

Bij extreme regenval kan regenwater 
niet in de bodem wegzakken. Dat 
leidt tot overbelasting van het riool 
en straten die blank komen te staan. 
Vervangt u tegels door beplanting, 
grind of houtsnippers, dan kan 
het water wegzakken in uw eigen 
tuin. Om dit te realiseren kunt u in 
aanmerking komen voor subsidie. 
En er zijn nóg een aantal voordelen. 

Een eigen watervoorraad
Koppel de regenpijp af van het 
riool en vang het regenwater 
op in uw eigen tuin. Laat het 
wegzakken in de grond of sla het 
op in bijvoorbeeld een regenton. 

Op www.waterklaar.nl/oplossingen 
staan meer mogelijkheden om uw 
tuin Waterklaar te maken. 

Lekker koel 
In de zomer houden tegels en 
steen veel warmte vast. Bomen en 
planten zorgen voor verkoeling 
door verdamping en het bieden van 
schaduw. De gevoelstemperatuur is 
daardoor aanzienlijk lager. 

Biodiversiteit in eigen tuin
Groene tuinen dragen ook bij aan 
de biodiversiteit. Door een variatie 
aan groen, krijgen vlinders, bijen 
en andere insecten een gebied met 
voldoende voedsel. 

Een duurzame en gezonde 
leefomgeving
Onderzoeken wijzen uit dat de 
natuur een positief e� ect heeft 
op onze gezondheid. Een groene 
omgeving vermindert stress, 
bevordert de concentratie en zorgt 
voor een snel herstel. 

Handen uit de mouwen
Maak gebruik van de 
subsidieregeling voor het 
afkoppelen van de regenpijp en het 
opvangen van regenwater in de tuin. 
Kijk op www.bergen.nl/afkoppelen-
regenwater of u in aanmerking komt 
voor subsidie. 

 Op afspraak  Telefonisch
   bereikbaar   
Ma 08.30 – 12.30 uur 08.30 – 17.00 uur
 16.00 – 19.00 uur *

Di  08.30 – 12.30 uur 08.30 – 17.00 uur

Wo  08.30 – 12.30 uur 08.30 – 17.00 uur
 13.30 – 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

Welkom bij Gemeente Bergen

09.00 – 09.45 uur A� erden, plein hoek Dorpsstraat - Kapelstraat

10.00 – 10.45 uur Siebengewald, plein bij Weys

11.00 – 11.45 uur Nieuw Bergen, parkeerplaats Den Asseldonk

12.30 – 13.15 uur Bergen, kerkplein

13.30 – 14.15 uur Aijen, voormalig Veerhuis

14.30 – 15.15 uur Well, parkeerplaats voormalig café-restaurant Vink

16.00 – 16.45 uur Wellerlooi, kerkplein

KCA aanbieden bij milieupark
Elke zaterdag, van 9.00 tot 14.30 
uur, kunt u klein chemisch afval 

aanbieden bij de chemokar op 
Milieupark Heukelom. Inleveren 
KCA kan alléén op zaterdag. 

Het milieupark is ook op vrijdag 
geopend, het is dan echter niet 
mogelijk om KCA aan te bieden. 
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Informatieavond Groene Rivier
Maandag 23 mei organiseerde Waterschap Limburg in MFC De 
Buun een informatieavond over De Groene Rivier in Well.  Zo'n 150 
inwoners lieten zich in De Buun bijpraten over het project en hadden 
volop de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na het algemene deel konden aanwezigen op de informatiemarkt zich 
informeren over: 
• Toekomstbeeld Groene Rivier
• Participatie en ontwerp
• Erfgoed
• Grondverwerving
• Hoogwater van 2021

Op de website van Waterschap Limburg, www.waterschaplimburg.nl,  
kunt u informatie over deze avond nog eens rustig doorlezen. Ook kunt u 
daar het gepresenteerde kaartmateriaal downloaden. 

Digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de Groene Rivier, de dijkversterking 
Nieuw Bergen of andere projecten van Waterschap Limburg? Meld u dan 
op www.waterschaplimburg.nl aan voor de nieuwsbrief. U ontvangt dan 
het laatste nieuws. 

Veiligheidsdagen 2022
Maak kennis met dé veiligheidspartners uit de gemeente Bergen en 
omstreken tijdens de Veiligheidsdagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 
juni. 

Van het lopen van een hindernisbaan als een echte politieagent, tot 
een ware VR-experience over brandveiligheid. Van het bekijken van 
een hennepkwekerij, cocaïnewasserij en synthetisch drugslab, tot een 
rijsimulator van Veilig Verkeer Nederland over de gevolgen van alcohol 
achter het stuur. Er is heel wat te zien, horen én beleven tijdens de 
Veiligheidsdagen.

Bekijk het programma van de Veiligheidsdagen op www.bergen.nl/
veiligheidsdagen-2022. Bent u er ook bij?

Vrijwilliger Hilly Valckx

‘Vrijwilligerszorg is zo waardevol, 
voor cliënt, familie én jezelf’
Vrijwilligerszorg is een vorm 
van ontspanning. Tenminste, 
voor Hilly Valckx uit Well. 
‘Vrijwilligerszorg is voor mij geen 
werk. Het is iets waar ik zelf blij 
van word én waarmee ik andere 
mensen blij kan maken’, vertelt 
ze.

Na een oproep in het plaatselijk 
krantje kwam Hilly bij 
Vrijwilligerszorg Bergen terecht. 
‘Ik wilde geen betaalde baan met 
allerlei verplichtingen. Nee, ik wilde 
iets leuks gaan doen! Natuurlijk 
heb je bij vrijwilligerszorg ook 
verantwoordelijkheden, maar dat is 
toch anders dan bij betaald werk.’

Eigen invulling
Twee uurtjes per week, één uur 
per cliënt, besteedt Hilly aan de 
vrijwilligerszorg. Wat ze in die uren 
gaat doen, laat ze graag aan de 
cliënten zelf over. ‘Ik probeer de 
tijd in overleg met henzelf op een 

gezellige manier in te vullen’, legt 
Hilly uit.

Dankbaar en fi jn
Aan mensen die twijfelen of 
vrijwilligerszorg iets voor hen is, 
wil Hilly graag het volgende kwijt: 
‘vrijwilligerszorg is zo dankbaar en 
zo � jn voor iedereen. Zowel voor de 
cliënt en zijn of haar familie als voor 
jezelf. De vrolijke gezichten van 

de cliënten als je binnenkomt. De 
“Daar ben je weer, ik heb op je zitten 
wachten!”. Dat maakt het allemaal 
meer dan de moeite waard. Dus 
meld je aan en ga dit doen!’

Het hele interview
Lees het hele interview met Hilly 
Valckx op www.bergen.nl. 

Ook vrijwilliger worden?
Vrijwilligerszorg Bergen is altijd 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
In de hele gemeente Bergen, maar 
op dit moment ook speci� ek naar 
vrijwilligers in Well. Dus wilt u, net 
als Hilly, een waardevolle hulp zijn 
voor mensen in uw omgeving? En 
heeft u een uurtje in de week of 
in de twee weken tijd? Neem dan 
contact op met Vrijwilligerszorg 
Bergen:
• Ida Basten: (06) 52 66 94 50;
• Karin Holtermans: (06) 83 07 75 12;
•  Eefke Lommen: (06) 52 66 93 59 

of e.lommen@bergen.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?
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 ‘lintje’ aan?
Wilt u iemand voordragen voor de 
uitreiking tijdens de traditionele 
lintjesregen op 26 april 2023? 
Neem dan vóór 1 juli 2022 contact 
op. Wilt u dat de burgemeester de 
onderscheiding uitreikt bij een 
jubileum van een vereniging of een 
andere bijzondere gebeurtenis? 
Dien de aanvraag dan minimaal vijf 
maanden vóór de geplande datum 
van uitreiking in.

Wilt u iemand voordragen?
Het secretariaat van de burgemeester 
kan u informatie geven over de 
procedure. U kunt de medewerkers 
van het secretariaat telefonisch 
bereiken via (0485) 34 83 83 of 14 
0485. Een e-mail sturen kan ook: 
bestuurssecretariaat@bergen.nl.

Spreekuur Mantelzorg en Dementie
Heeft u vragen over mantelzorg 
en/of dementie? Kom dan langs 
bij het spreekuur in Bibliotheek 
Bergen. 

De mantelzorgondersteuner 
van Gemeente Bergen en een 

trajectbegeleider van Hulp bij 
Dementie staan voor u klaar.

U kunt bij het spreekuur 
Mantelzorg en Dementie terecht 
voor informatie, advies, praktische 
steun of een luisterend oor. Het 

volgende spreekuur vindt plaats 
op donderdag 16 juni van 11.30 tot 
12.30 uur. Een afspraak maken is 
niet nodig; u kunt zo binnenlopen. 
Kijk voor meer informatie over 
mantelzorg op 
www.bergen.nl/mantelzorg. 

Bron: Kanselarij der Nederlandse 
Orden

Spreekuur politie vervalt
Maandag 13 juni vervalt het wekelijks spreekuur van de politie in het gemeentehuis.
Het eerstvolgende spreekuur is maandag 20 juni.
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