
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Rimpelt 19, restaureren deel monumentale molen 
• Bergen L, Aijen 12a, oprichten van een bijgebouw 
• Bergen L, Aijen 19, plaatsen zwembad
• Bergen L, Heidepad 12, plaatsen tuinhuisje 
• Bergen L, Kleefstraat 34, aanpassen bestemming t.b.v. bedrijf aan huis 
• Siebengewald, Heidestraat 5, oprichten aanbouw 

Ingediend, sloopmelding
•  Siebengewald, Vrij 27, verwijderen asbesthoudende golfplaten van 

stallen 
•  Bergen L, Eekhoornstraat 1, verwijderen astbesthoudende golfplaten 

van een schuur 
•  Siebengewald, Augustinusweg 10,verwijderen asbesthoudend 

dakbeschot 

Verleend, reguliere procedure
• Bergen, Kleefstraat 25, plaatsen erfafscheiding 
• Well, Papenbeek 89, uitbreiden woonhuis 
•  Siebengewald, Vrij 27, omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

� jnstof i.v.m. wijziging varkenshouderij 
• Well L, Kasteellaan 8, uitbreiden woning 

Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Bergen L, Aijenseweg 10a, kappen van 1 boom 

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit
•  A� erden L, Hengeland 12a, uitbreiden/vergroten sporthal/

multifunctionele accommodatie 
• Siebengewald, Vrij 27, veranderen varkenshouderij 

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.

Weer avondopenstelling
De balies van burgerzaken zijn op maandag weer open van 16.00 
tot 19.00 uur. Vanwege het coronavirus is onze dienstverlening 
aangepast en werken wij alleen op afspraak. Een afspraak kunt u 
telefonisch maken via het Klant Contact Centrum,  (0485) 34 83 83 
of via www.bergen.nl. 

 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 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

Meer biodiversiteit door 
inzaaien akkerranden
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. In de afgelopen 

weken heeft Gemeente Bergen 
een groot aantal akkerranden 
ingezaaid, onder andere langs de 
Siebengewaldseweg. 

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 
� etspaden 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 voor meer informatie 
op www.bergen.nl.

Werkzaamheden Wezerweg Well
Maandag 15 juni start Gemeente 
Bergen met het aanbrengen van 
de resterende bermverharding 
langs de Wezerweg in Well. Het 
betreft het weggedeelte vanaf het 
evenemententerrein tot aan de 
Ceresweg. 

Verkeersmaatregelen
Vanwege deze werkzaamheden 
is het noodzakelijk om de weg 
enkelzijdig af te sluiten op 
werkdagen tussen 7.00 uur en 

16.30 uur. Het verkeer wordt 
dan in beide richtingen om en 
om langs het werkvak geleid. 
Om de verkeershinder tot een 
minimum te beperken wordt 
gewerkt in zo kort mogelijke 
werkvakken. De werkzaamheden 
en verkeersmaatregelen hebben 
geen gevolgen voor � etsers. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit 
het zagen van de asfaltverharding, 

het aanbrengen van 
grasbetontegels langs het asfalt 
en het aanvullen van de bermen. 
Aannemersbedrijf Van de Bijl & 
Heierman uit Opheusden voert de 
werkzaamheden uit. 

Vragen?
Neem dan telefonisch contact op 
met het Klant Contact Centrum, 
telefoon (0485) 34 83 83 of 14 0485. 
Of stuur een e-mail naar
info@bergen.nl

Natuurvriendelijke Maasoevers
Rijkswaterstaat heeft een pakket 
maatregelen voor ecologisch 
herstel van de Maas afgerond. 
Ook in de gemeente Bergen zijn 
werkzaamheden uitgevoerd.

Ontstenen van Maasoevers
Gedeelten van oevers in Wellerlooi, 
Aijen en A� erden zijn ‘ontsteend’. 
Hierdoor krijgen normale 
rivierprocessen als afkalving 
en aanzanding weer de ruimte. 
Rivierstrandjes keren terug. Zo'n 
geleidelijke overgang naar land met 
ondiep water is een aantrekkelijk 
leefgebied voor waterplanten, 
vissen en kleine waterbeestjes die 
van nature thuishoren in de Maas. 

Rivierkoraal
Bij Wellerlooi zijn tussen 
kribben in de Maas dode 
bomen neergelegd, zogenaamd 
rivierhout. De bomen zijn stevig 
vastgelegd zodat ze niet kunnen 
wegdrijven. Dit is ook gedaan bij 
de mondingen van de Aijense beek 
en het Geldernsch-Nierskanaal. 
Het dode hout werkt onder water 
als een soort 'koraal' waar het al 

snel wemelt van het leven.

Beekmondingen
Bij een paar beekmondingen is 
onder andere een dammetje van 
keien aangebracht. Daardoor 
vermindert de instroom vanaf 
de Maas en ontstaat er een beter 
leefgebied voor planten en dieren. 

Europese afspraken 
De uitgevoerde maatregelen volgen 
uit de opgave om de grote wateren 

weer in ecologisch  goede toestand 
terug te brengen, zoals vastgelegd 
in de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW). Zo is de afgelopen 
jarens langs de Maas al ruim 100 
km aan natuurvriendelijke oevers 
gerealiseerd. 

Meer weten?
Meer informatie over het 
ecologisch herstel van de 
Maas kunt u lezen op www.
rijkswaterstaat.nl/maasoevers. 

Een dammetje en rivierhout bij de monding van de Aijense Beek. 
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Reinigen trottoirputten
Gemeente Bergen is bezig met het reinigen van de straatkolken. 
Straatkolken zijn de waterafvoerputjes die in de straat en aan de rand 
van het trottoir het regenwater afvoeren . Deze zorgen voor een snelle 
afvoer van het regenwater. Naast regenwater spoelt ook vuil in de putten. 
Daarom moeten ze, voor een goede werking, regelmatig worden gereinigd. 
Gemeente Bergen reinigt de kolken twee keer per jaar.

Geen prut!
Door de klimaatverandering regent het meer in korte tijd. Het riool 
moet het regenwater snel kunnen verwerken. Vervuiling door bladeren, 
verfresten en poepzakjes veroorzaakt steeds vaker verstopping en 
overstroming van putten. Dit zorgt voor onnodig hoge onderhoudskosten 
en vies water. Trottoirputten zijn alleen bedoeld voor regenwater.

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs
Is uw paspoort of identiteitskaart nog geldig? Controleer het op tijd, het 
is immers belangrijk dat u geldige documenten bij u hebt. 
Gaat u naar het buitenland? Dan hebt u, afhankelijk van het land dat 
u bezoekt, een geldig paspoort of identiteitskaart nodig. In sommige 
landen is aanvullend een visum verplicht. Een rijbewijs is in het 
buitenland geen geldige identi� catie.

Vermist of gestolen?
Is uw reisdocument vermist of gestolen dan moet u, voordat u een nieuw 
document aanvraagt, een verklaring van vermissing a� eggen bij de 
gemeente. 

Paspoort of identiteitskaart aanvragen? 
Maak dan een afspraak via www.bergen.nl. U kunt hiervoor ook 
telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum, 
telefoonnummer (0485) 34 83 83. Vraag een nieuw document tijdig aan, 
daarmee voorkomt u extra kosten. 

Elektrische auto voor blauwe BOA
Vorige week heeft burgemeester 
Manon Pelzer de sleutel 
van de elektrische ‘BOA-
auto’ overhandigd aan Adri 
Spooren, buitengewoon 
opsporingsambtenaar in 
de gemeente Bergen. Als 
zogenaamde ‘blauwe BOA’ 
werkt hij sinds ruim een jaar 
voornamelijk in de bebouwde 
kom. 

De werkzaamheden van de 
blauwe BOA hebben vooral 
betrekking op handhaving, hij 
controleert of we de afspraken die 
we gemaakt hebben volgen. Denk 
daarbij ook aan zaken waaraan 
we ons ergeren (bijvoorbeeld 
hondenpoep). Vanwege corona 
gelden er extra maatregelen om 
onze veiligheid te waarborgen. 
De blauwe BOA controleert ook 
deze maatregelen. Met name in de 
avonden en weekenden gaat hij 
daarom meer op pad dan normaal 
het geval zou zijn. 

Elektrische auto
Vanwege de grote afstanden 
binnen de gemeente Bergen is 
daarbij een auto noodzakelijk. 
Gemeente Bergen heeft gekozen 
voor een elektrische auto, dat 
past bij de doelstellingen van 

VerduurSAMEN2030. De auto is 
duidelijk herkenbaar: alle auto’s 
in Nederland die rondrijden voor 
toezicht- en handhavingstaken 
hebben dezelfde uitstraling. 
Daarnaast is ook duidelijk 
herkenbaar dat de auto wordt 
gebruikt door de Bergense BOA. 

Groene BOA’s
Gemeente Bergen heeft ook 

drie  ‘groene BOA’s’ in dienst. 
Deze zijn vooral actief in de 
natuur- en recreatiegebieden in 
het buitengebied en controleren 
daar of we de gemaakte afspraken 
volgen. De groene BOA’s hebben 
nog niet de beschikking over 
elektrische auto’s: ze maken 
gebruik van vier-wiel aangedreven 
auto’s. Daarvan zijn nog geen 
betaalbare varianten beschikbaar. 

Inloopavond 23 juni

Maaspark Well en Seurenheide
Wilt u meer weten over het 
Bestemmingsplan Maaspark Well, 
de Gebiedsvisie Seurenheide? 
Kom dan naar de inloopavond 
dinsdag 23 juni. Deze vindt plaats 
in het gemeentehuis tussen 16.00 
en 20.30 uur. Er is geen o�  ciële 
programma, de aanwezige 
medewerkers beantwoorden 
graag uw vragen.

Bestemmingsplan Maaspark Well
Door diverse omstandigheden 
kent dit plan een zeer lange 
voorbereidingstijd. Het plan 
heeft betrekking op het gebied 
dat op de tekening met rood 
is omkaderd. U kunt vragen 
stellen en eventuele fouten 
uit het plan te halen. Kloppen 
de bestemmingen? Zijn de 
begrenzingen juist ingetekend? 
Heeft u nog vragen of ideeën? 

Gebiedsvisie Seurenheide
Voor het gebied Seurenheide is 
behoefte aan een speci� ekere 
uitwerking van de gewenste 
ontwikkelingen. Daarom is deze 
gebiedsvisie gemaakt met ideeën, 
kaders en schetsen. U kunt deze 
inzien, wij ontvangen graag uw 
input op de ideeën. 

Maatregelen corona
Tijdens deze bijeenkomst 

respecteert Gemeente Bergen de 
coronamaatregelen. Dat doen 
we voor uw en onze gezondheid. 
Heeft u voor (een van) de 
onderwerpen belangstelling, 
maar wilt u liever niet naar het 
gemeentehuis komen? Neem dan 

contact met ons op. 

Meer informatie?
Neem dan contact op met het 
Klant Contact Centrum, (0485) 
34 83 83 of 14 0485, of via e-mail, 
info@bergen.nl.

Een duidelijk herkenbare auto voor de Bergense BOA

De herinrichting van de Oranjebuurt in Aff erden is bijna klaar. Naast 
de laatste werkzaamheden in de Alexanderstraat is de gemeente 
bezig met in beplanten van de diverse grote en kleine plantsoenen / 
plantenbakken in de Oranjebuurt. 
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