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Bekendmakingen
Omgevingsvergunning 
Ingediend, reguliere procedure
•  A� erden L, Margrietstraat 2, vergroten dakkapel en plaatsen 

dakopbouw garage
• Bergen L, Aijen 4a, verplaatsen toegangsdeur gemeenschapsruimte 
• Bergen L, Fazantstraat 8, oprichten carport 
• Bergen L, Rijksweg 26, plaatsen 2 dakkapellen 

Ingediend, sloopmelding
•  Bergen L, Siebengewaldseweg 133, verwijderen asbesthoudende 

golfplaten van 2 schuren
• Siebengewald, Gochsedijk 34, geheel slopen aanbouw/kegelbaan 

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Rimpelt 2, kappen van 3 naaldbomen 
• Well L, Kevelaarsedijk 4, kappen van 1 eikenboom 
• Well L, Papenbeek 83, kappen van 1 boom 
• Siebengewald, Heidestraat 5, uitbreiden woonhuis
• Siebengewald, Pannenweg 2, kappen van 2 bomen

Wegenverkeerswet
•  Wijziging verkeerssituatie ’t Leuken – De Vissert in Well (ter inzage 

van 20-07-2020 t/m 31-08-2020)

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.

Extra raadsvergadering
Dinsdag 28 juli 2020, aanvang 19.00 uur, vergadert de raad van de 
gemeente Bergen. Op de agenda staat het nemen van een besluit over 
het bestemmingsplan ‘Parapluherziening nachtverblijf binnen horeca 
en gemengd’. Het bestemmingsplan heeft tot doel het huisvesten van 
arbeidsmigranten in horecagelegenheden te reguleren. 

Spreekrecht
Wilt u inspreken, stuur dan uiterlijk maandag 27 juli 2020 een berichtje 
naar gri�  e@bergen.nl.

Live volgen/agenda 
De vergadering wordt digitaal gehouden en is te volgen op 
https://bergen.notubiz.nl/. Daar leest u ook de volledige agenda met 
bijlagen.

Welkom bij Gemeente Bergen
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

Fietsen en/of wandelen?

Genieten van de natuur 
dichtbij huis of in de regio? Dat 
kan. Dynamic Borders heeft 
verschillende � ets- en wandelroutes 
voor u in de regio in kaart gebracht. 

Ontdek de Maasduinen, het Land 
van Cuijk of Niederrhein te voet of 
per � ets en kies de route die bij u 
past.

Wandel- en fi etsroutes
Op de website https://www.
dynamicborders.eu/nl vindt u 

een overzichtskaart met tien 
grensoverschrijdende � ets- en 
wandelroutes die u via knooppunten 
kunt � etsen of wandelen. U kiest 
waar uw route begint. De routes 
zijn verkrijgbaar bij diverse 
winkels, informatiepunten en 
horecagelegenheden. Op de website 
vindt u een overzicht van alle 
adressen waar u voor de folders 
terecht kunt.

Dynamic borders
De gemeenten Weeze, Goch, 

Bergen, Gennep, Boxmeer en Cuijk 
werken samen binnen het project 
Dynamic borders om onder meer 
de sector agrofood en toerisme te 
stimuleren.

Algemene regels Corona
•  Heeft u klachten: blijf thuis en 

laat u zo snel mogelijk testen.
•  Houd 1,5 meter afstand van 

anderen.
• Was vaak uw handen.
• Nies in uw elleboog.
• Vermijd drukke plekken.

Geen hondenpoepzakjes 
in straatkolken
Afgelopen weken zijn de 
straatkolken in de gemeente 
Bergen weer gereinigd. De 
waterafvoer van de riolering in de 
straten is weer schoon en bij zware 
regenbuien kan het regenwater 
goed worden afgevoerd.

Hondenpoepzakjes in grijze con-
tainer
Bij het reinigen is een toename 
van hondenpoepzakjes in 
straatkolken geconstateerd. 
Neem het hondenpoepzakje mee 
naar huis en gooi het in de grijze 
afvalcontainer.

Binnen de bebouwde kom 
moet u hondenpoep altijd 
opruimen, ook als dat in de 
berm of groenvoorziening ligt. 
Hondenpoep op routes, zoals 
wandel- en � etspaden, moet u 
ook buiten de bebouwde kom 
opruimen.

Rioolverstoppingen
Hondenpoepzakjes veroorzaken 
verstoppingen in de riolering. Dat 
kan overlast veroorzaken als het 
water bij zware regenbuien niet 
goed afgevoerd kan worden. Het 
verwijderen van hondenpoepzakjes 

betekent een verhoging van 
de onderhoudskosten van de 
riolering.

Voorkom inbraak
De vakantieperiode is weer 
begonnen. Vanuit het kabinet 
is groen licht gegeven om op 
vakantie te gaan, zowel in 
Nederland als in het buitenland. 
Veel mensen gaan op vakantie of 
een dagje weg. Helaas is dit ook de 
tijd waarin veel inbrekers toeslaan, 
omdat ze weten dat bewoners van 
huis zijn of omdat ze een raam 
open zien staan. Helpt u ook mee 
het aantal woninginbraken deze 
zomer nog verder te verlagen? Een 
paar belangrijke tips:

Dagje weg? Deur op slot!
Mooi weer betekent vaak ook 
openstaande ramen en deuren. 
Een insluiper kan zonder in te 
breken uw woning binnenkomen 

en er binnen enkele minuten met 
uw spullen vandoor gaan. Doe 
uw deuren en ramen op slot; ook 
al gaat u maar heel even naar de 
buren, boodschappen doen of 
even naar boven om bijvoorbeeld 
de was op te hangen. Leg geen 
kostbare spullen in het zicht.

Op vakantie? Licht familie of de 
buren in
Vertel uw familie of vertrouwde 
buren over uw vakantieplannen. 
Zij kunnen op uw woning letten 
en helpen deze een bewoonde 
indruk te geven. Door de post 
weg te halen, de plantjes water te 
geven, de auto af en toe eens op de 
oprit te zetten en een lampje aan 
te doen.

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een 
verdachte situatie (bijvoorbeeld 
geluiden vanuit uw woning terwijl 
u er niet bent) direct de politie 
bellen via 112, het nummer voor 
spoed. Snel alarm slaan, betekent 
een grotere kans om de inbrekers 
te pakken.

Meer informatie
Kijk voor informatie over het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen en 
meer preventietips om veilig te 
wonen op de website 
www.politiekeurmerk.nl of 
www.maakhetzeniettemakkelijk.
nl/woninginbraak. Op politie.nl 
vindt u aanvullende informatie en 
tips.
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Meld je aan voor de Ben Bizzie Zomercup
Ben Bizzie zorgt ook deze zomer voor extra beweging. Samen met de 
beweegcoaches van ‘Bergen beweegt natuurlijk’ organiseert hij op 12 
en 13 augustus de Ben Bizzie Zomercup op drie verschillende locaties. 
Kom en doe mee!

Meld je aan
Kinderen van groep 3 tot en met 8 zijn van harte uitgenodigd om 
mee te doen met het spellenspektakel. Welk team gaat naar huis als 
Zomercup kampioen? Aanmelden vooraf is verplicht. Meld je aan via 
de website www.bergenbeweegtnatuurlijk.nl. 

•  Well | 12 augustus | 10:00-12:00 uur | EWC’46
•  Bergen | 12 augustus | 13:00-15:00 uur | RKVV Montagnards
•  Aff erden | 13 augustus | 10:00-12:00uur | HRC’27

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar

Stichting Leergeld De Stuwwal 
Bent u ouder en/of verzorger van 
kinderen van vier tot achttien 
jaar en kunnen zij om � nanciële 
redenen niet meedoen aan 
(school)activiteiten? Dan kunt 
u ondersteuning aanvragen 
bij Stichting Leergeld voor 
bijvoorbeeld de aanschaf van 
een rekenmachine, een laptop, 
een � ets om naar school te 
gaan of om mee te gaan met 
een schoolreisje. U komt in 
aanmerking voor een bijdrage 
als het gezinsinkomen niet hoger 
is dan 110% van de bijstandsnorm.

Aanvragen
U kunt een aanvraag indienen 
via de website www.leergeld.nl/
destuwwal. Stichting Leergeld 
maakt dan een afspraak voor een 
huisbezoek. Zij bekijken wat er 
voor kinderen van vier tot achttien 
jaar nodig is en spelen in op 
andere regelingen van Gemeente 
Bergen, waaronder het Jeugd 
Fonds Sport en het Jeugd Fonds 
Cultuur. 

Samenwerking
Gemeente Bergen werkt samen 
met Stichting Leergeld De 
Stuwwal. Hiermee willen beide 
partijen de drempels verlagen 
voor de regelingen voor 
kinderen. Bovendien willen 
Stichting Leergeld en Gemeente 
Bergen het bereik van de 
beschikbare regelingen 

vergroten en de doelgroep beter 
bereiken. 

Meer informatie
Meer informatie leest u op de 
website van www.leergeld.nl/
destuwwal of neem telefonisch 
contact op met het Klant Contact 
Centrum, (0485) 34 83 83 of 
14 0485.

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

Aftrap projectgroep netaansluiting 
Energielandgoed Wells Meer
Energielandgoed Wells Meer is bezig met de oprichting van een 

projectgroep die zich bezig gaat houden met de ontsluiting van 

het Energielandgoed op het net. Deelnemers zijn de netbeheer-

ders TenneT en Enexis en de gemeenten Venray en Bergen. Deze 

partijen werkten al samen, onder andere in de stuurgroep, aan de 

netaansluiting. Om hierin te versnellen, is de projectgroep in het 

leven geroepen.

Energielandgoed Wells Meer zoekt 
samenwerking met buurgemeenten
Gemeente Bergen is tot nu toe de enige investerende partij in het 

Energielandgoed. Er is echter altijd voorzien dat op een bepaald 

moment partners toe kunnen treden. Het College van burgemees-

ter en wethouders heeft besloten dat nu het juiste moment is 

om bij de gemeenten Venray, Gennep en Mook en Middelaar hun 

interesse te peilen om mee te investeren in het Energielandgoed. 

We willen inwoners, in de volgende fase, de kans geven om geza-

menlijk tot 15 miljoen te investeren.

Kijk voor meer informatie op www.energielandgoedwellsmeer.nl. 

Openstelling Energiehuis 
zomermaanden
Blijft u deze zomer thuis? Misschien is dit dan wel hét moment om te 

ontdekken hoe u uw woning verduurzaamt en de eerste maatregelen 

uitvoert. Onze energieadviseurs 

staan de gehele zomer voor 

u klaar voor onafhankelijk 

advies. Wilt u meer weten over 

het isoleren van uw woning 

of het opwekken van energie? 

Maak dan een afspraak via 

verduursamen2030@bergen.nl

of via de Facebookpagina 

VerduurSAMEN2030. Tot snel!

Hoera, de eerste VerduurSAMEN2030 
nieuwsbrief is verzonden!
De eerste editie staat in het teken van landelijke, provinciale en lokale 

subsidies en leningen voor het verduurzamen van uw woning, bedrijf 

of omgeving. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen 

rondom VerduurSAMEN2030? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief 

via www.verduursamen2030.nl/nieuwsbrief. 
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