Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend

• Afferden L, Vliegenkamp 10, oprichten van een woning
Ingediend, sloopmelding

• Siebengewald, Boterdijk 48, slopen schuur en verwijderen asbest
Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•

Bergen L, Kleefstraat 34, exploiteren van een laserprintbedrijf aan huis
Bergen L, Oude Kerkstraat 8, plaatsen garagedeur
Bergen L, Siebengewaldseweg 129, kappen van 30 bomen
Well L, Overbrouck 8, plaatsen carport
Well L, Overbrouck 10, plaatsen carport
Wellerlooi, Catharinastraat 25, kappen van 1 boom

Burgemeester reikt Koninklijke
Onderscheidingen uit

Algemene wet bestuursrecht

• Handboek kabel en leidingen Bergen, ter uitwerking van de AVOI
(Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren)
• Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Bergen, ter uitwerking
van de AVOI
• Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Bergen, ter uitwerking
van de AVOI

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.

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
16.00 – 19.00 uur *

08.30 – 17.00 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 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

De Lintjesregen 2020 was vanwege
de toen geldende coronamaatregelen anders dan anders.
Burgemeester Manon Pelzer heeft
vrijdag 24 april persoonlijk, rekening
houdend met de maatregelen, de
gedecoreerden geïnformeerd. De
uitreiking van de onderscheidingen
zelf zou op een later tijdstip dit jaar
plaatsvinden.

de Kanselarij der Nederlandse
Orden besloten dat de uitreiking
kon plaatsvinden op vrijdag 3 juli.
Net als vrijdag 24 april heeft de
burgemeester een bezoek gebracht
aan de 12 gedecoreerden om de
onderscheiding persoonlijk te
overhandigen.

enigszins zijn versoepeld. Uiteraard
heeft de burgemeester wel rekening
gehouden met de landelijke
maatregelen zoals het in acht
nemen van de anderhalve meter
afstand. Ook heeft de burgemeester
de Koninklijke Onderscheiding niet
opgespeld maar overhandigd.

Coronamaatregelen

De minister heeft op advies van

Dat was mogelijk omdat de
beperkende coronamaatregelen

Meer informatie over de Koninklijke
onderscheidingen leest u op
www.bergen.nl

Gemeente maait bermen
Gemeente Bergen is in het kader
van de verkeersveiligheid bezig
met het maaien van de bermen
langs de verharde buitenwegen. We
maaien niet de hele berm, enkel
op kruispunten en de eerste meter
langs de weg en / of het fietspad.
Later dit jaar, vanaf september,
maaien we vervolgens de hele
berm. Het maaisel voeren we
in etappes af zodat zaadjes van
afgemaaide planten zich kunnen
ontwikkelen.
Biodiversiteit

www.bergen.nl

Met deze manier van maaien
blijft een deel van de bermen
met kruiden en andere planten

zorgen de bloemen en kruiden
voor een mooi stukje natuur in de
bermen.
Dringend verzoek

behouden. En daarmee een
belangrijke leefomgeving voor
insecten, vlinders en vogels. De
biodiversiteit krijgt op die manier
meer kans, er ontstaat op den duur
een natuurlijk evenwicht wat ook
gunstig is voor de bestrijding van
de eikenprocessierups. Daarnaast

We begrijpen het als u de berm
bij uw woning, uw tuin maait. Wij
verzoeken u echter dringend om de
bermen langs akkers, weilanden,
fietspaden en houtsingels
niet te maaien. Deze vaak
bloemrijke bermen hebben een
recreatieve waarde én verhogen
de biodiversiteit. Ze zijn minder
strak, het lijkt misschien wat veel
onkruid, maar het is een waardevol
stukje leefomgeving voor vogels,
vlinders en kleine insecten.
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Corona, we zijn er nog niet!
Samen verdiend

“Nu alweer ruim een week zijn
de coronamaatregelen flink
versoepeld. Dat is zelfs sneller
gegaan dan gedacht. Daar kunnen
we trots op zijn: het is iets wat
we met z’n allen hebben bereikt
door de maatregelen te volgen.
Maar we zijn er nog niet! Het
coronavirus is niet weg en kan
weer toeslaan. Dat gaat zeker
gebeuren als we verslappen en
denken dat de coronatijd achter
ons ligt. Helaas is dat nog niet zo.
Daarom blijven de belangrijkste
basisregels van kracht: onderling
afstand houden, handen wassen
en bij klachten thuisblijven en
laten testen. Als we ons daaraan
blijven houden, blijft het virus
onder controle. Ik merk dat vooral
de anderhalve meter regel steeds
lastiger wordt.”
Ondernemers doen hun best

“In onze gemeente zie ik dat
bijvoorbeeld horecaondernemers

hun uiterste best doen om te
zorgen dat gasten zich houden
aan de 1,5 meter. Er zijn
looproutes gemaakt en tafels
worden verder uit elkaar gezet.
De gezondheidscheck wordt
consequent uitgevoerd en waar
nodig wijzen de ondernemers hun
gasten op de noodzakelijke regels.
Ik ben trots op de manier waarop
onze ondernemers de schouders
eronder zetten. Zij maken er
het beste van, ondanks de
maatregelen.”

basisregels volgen, houden we
het virus in bedwang. En dan
kunnen de versoepelingen blijven
voortduren. Ik reken op u!”
Manon Pelzer
burgemeester gemeente Bergen

Verkeersmaatregelen

Vanwege deze werkzaamheden is
het noodzakelijk om deze kruising
in Nieuw Bergen vanaf maandag
20 juli tot en met vrijdag 24 juli af
te sluiten voor verkeer.
Omleidingsroutes

De omleidingsroutes zijn met

Heb je problemen in de relatie met je partner, of met je ouders of kinderen?
Loop je hiermee rond? En wil je graag je hart luchten? Of heb je juist advies
nodig?

Bij u thuis

Juist in deze tijd, vanwege corona, kan hierover praten opluchten, rust
brengen en nieuwe inzichten opleveren.
Bij ‘De Relatie-Luisterlijn’ vind je een professioneel, luisterend oor. Jouw
verhaal staat centraal. En dat verhaal doet er toe.

“In de publieke ruimte houden we
ons nog goed aan de anderhalve
meter regel. In de privésfeer
is dat evengoed hard nodig.
Bijvoorbeeld op een verjaardag
of barbecue: die anderhalve
meter is ook daar belangrijk. Hoe
lastig dat soms ook is. We willen
toch niet terug naar de eerdere,
strenge maatregelen?! Alleen
als we overal de belangrijkste

Vertrouwelijk gesprek

Je kan vrijblijvend en anoniem bellen voor een vertrouwelijk gesprek.
Op maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen
09.00 en 12.30 uur staan de professionals van Synthese voor jou klaar om te
luisteren. Bel 0478 – 51 73 38.

borden aangegeven.
Het verkeer van en naar
Siebengewald wordt omgeleid via
de N271 en Industrieterrein De
Flammert.
Maasduinen Staete

De Vlammertsehof blijft
bereikbaar via de aansluiting op
De Flammert. Hiervoor worden
de paaltjes ter plaatse van de
Multimate op De Flammert
tijdelijk verwijderd.

You tube

Sinds april verschijnt er elke
derde dinsdag van de maand
een interview op YouTube via
Maasduinen Centraal voor mensen
met dementie, hun naasten en
belangstellenden. Inmiddels staan
er drie afleveringen online.
Aflevering 1: Ondersteunen van
mantelzorgers en wat doet de
trajectbegeleider.
Aflevering 2: Het ‘niet-pluis-gevoel’
bij mensen met dementie in
coronatijd.
Aflevering 3: Bewegen door Lisa
Broekmans, fysiotherapeut bij ’t
Hofse Veld in Well.

Wil je graag een e-mail sturen? Dat mag ook. Dit kan naar
relatieluisterlijn@synthese.nl. Je ontvangt binnen één werkdag een reactie.
‘De Relatie-Luisterlijn’ is er voor de inwoners uit de gemeente Venray,
Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit
het opbreken van het bestaande
asfalt uit de Siebengewaldseweg
en het aanleggen van een verhoogt
plateau ter hoogte van het
kruisingsvlak.
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.

Zorgcentrum Maasduinen Staete is
via deze route bereikbaar.

Online Alzheimer Café Bergen
In verband met de huidige
coronamaatregelen kunnen de
normale bijeenkomsten van
het Alzheimer Café Bergen in
Maasduinen Staete in Nieuw
Bergen nog niet worden opgestart.

Op de volgende pagina staat het jaaroverzicht in
één oogopslag. U kunt daar zien waaraan wij het
gemeentelijke geld in 2019 besteedden. Ook laat het zien
waaraan u zelf uw bijdrage leverde.

‘De Relatie-Luisterlijn’, professionals
luisteren naar jou

Omleiding door werkzaamheden
Siebengewaldseweg
Maandag 20 juli start Gemeente
Bergen met het aanleggen van
het plateau op de kruising van
de Siebengewaldseweg met
de Vlammertsehof en de St.
Petrusstraat.

2019 in één oogopslag

Agenda

Ook in de maanden juli en
augustus zijn online Alzheimer
cafés gepland.
• Te zien vanaf 21 juli:
Juridische zaken bij dementie
door Martien Willemse van
Stichting Mens en Organisatie.
• Te zien vanaf 18 augustus:
Pijn bij dementie door Rosemarie
Brevo van De Zorggroep.

Alle afleveringen kunt u bekijken
op YouTube, zoeken naar
“Alzheimercafé Bergen”.
Meer informatie

over dementie leest u op http://
www.bergendementievriendelijk.
nl/bergen/

Digitale gemeentegids

Zijn uw gegevens nog actueel?
In de gemeentegids staan contactgegevens van verenigingen, stichtingen
en instellingen die in onze gemeente actief zijn. Deze gegevens kunt u ook
opzoeken in de digitale gemeentegids. Die kunt u bereiken via www.bergen.
nl/gemeentegids. Het voordeel van de digitale gemeentegids is dat deze
actuele informatie biedt, wijzigingen worden immers direct verwerkt. Bij
het samenstellen van de gemeentegids werkt Gemeente Bergen samen met
Akse Media.
Klopt de informatie?

Kijk op de digitale gemeentegids of de gegevens van uw vereniging, stichting
of instelling nog actueel zijn. Wijzigingen kunt u per e-mail doorgeven aan
redactie@aksemedia.nl, onder vermelding van gemeentegids Bergen (L).
Nieuwe vereniging, nieuw bedrijf

Start u een nieuwe vereniging, een nieuw bedrijf? En wilt u worden
opgenomen in de digitale gemeentegids?
Lever dan de contactgegevens aan bij Akse Media. Dat kan via een e-mail
aan redactie@aksemedia.nl. Ook adresgegevens van bedrijven worden
kosteloos opgenomen in de digitale gemeentegids.
Vragen?

Heeft u opmerkingen of vragen over de digitale gemeentegids, neem dan
contact op met het Klant Contact Centrum, telefoon (0485) 34 83 83 of
14 0485.
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Het jaar 2019

In één Oogopslag

Dit jaaroverzicht in één oogopslag laat u
zien waaraan wij het gemeentelijke geld
in 2019 besteedden. Ook laat het zien
waaraan u zelf uw bijdrage leverde.
Het college van burgemeester en wethouders

Bedragen zijn afgerond

inkomsten
23,2
MILJOEN

12,4

Samenleving
€ 16,4 miljoen

35,6

MILJOEN

Het grootste deel
De rest kregen we uit lokale
kregen we van het Rijk.
heﬃngen en andere
inkomstenbronnen.

uitgaven
Ruimte & Economie
€ 7,6 miljoen

MILJOEN

De totale inkomsten
voor 2019 waren
€ 35,6 miljoen.

Bestuur & Financiën
€ 9,7 miljoen

SAMENLEVING

Onroerendezaakbelasting
€ 2,3 miljoen

Accommodaties/huisvesting € 1,3 miljoen

Afvalstoﬀenheﬃng
€ 0,9 miljoen
Rioolrecht
€ 1,4 miljoen
Toeristenbelasting
€ 0,4 miljoen
Forensenbelasting
€ 0,04 miljoen
Leges
€ 0,4 miljoen
Beleggingen
€ 0,3 miljoen
Huren/pachten
€ 0,2 miljoen

€ 2,6 miljoen

Mobiliteit

€ 0,7 miljoen

Fysieke gezondheid

€ 0,6 miljoen

Sociale participatie

€ 1,1 miljoen

Financiele ondersteuning

€ 3,0 miljoen

Werk en opleiding

€ 3,1 miljoen

Huishouden

€ 1,0 miljoen

Regie

€ 0,7 miljoen

Wonen

€ 1,0 miljoen

Mentale gezondheid

€ 0,4 miljoen

Overig

€ 0,9 miljoen

ruimte & economie

?

2018

2019

€ 237,70
€ 221,€ 161,-

€ 242,45
€ 221,€ 161,-

€ +4,75
€ 0,€ 0,-

Milieu en duurzaamheid

€ 2,7 miljoen

Openbare ruimte

€ 2,7 miljoen

Totaal

€ 619,70

€ 624,45

€ +4,75

Ruimtelijke ontwikkeling

€ 1,6 miljoen

Woonlasten gemiddeld gezin landelijk

€ 725,62

€ 725,62

-

Economie, recreatie en
toerisme

€ 0,6 miljoen

Woonlasten gemiddeld gezin
Onroerendezaakbelasting (OZB)
Rioolheﬃng
Afvalstoﬀenheﬃng
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Opvoeden

Inkomsten
Uitgaven

€ 35,58 miljoen
€ 33,65 miljoen -/-

Gerealiseerd resultaat voor bestemming
Diverse reserveringen en lopende projecten

€ 1,93 miljoen
€ 1,91 miljoen -/-

Netto resultaat ná bestemming

€ 0,02 miljoen

BESTUUR & FINANCIEN

TOTAAL

Algemeen bestuur

€ 1,3 miljoen

Publieke dienstverlening

€ 0,4 miljoen

Veiligheid

€ 1,1 miljoen

Financien

€ 0,9 miljoen

Overhead

€ 6,0 miljoen

TOTAAL

33,7
MILJOEN

Wij sluiten het jaar 2019 met een positief rekeningresultaat van
€ 1.931.362 vóór resultaatbepaling. Na vaststelling van de jaarrekening
door de raad op 7 juli is het gerealiseerde nettoresultaat € 25.972.

