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Bekendmakingen
Omgevingsvergunning 
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Spitsbrug 1c, oprichten veldopstelling zonnepanelen 
• Bergen L, Aijenseweg ong., (T 2728), oprichten woning 
• Siebengewald, Kreeftenheide 3, kappen van 1 boom 
• Siebengewald, Verlengde Boterdijk 7, renoveren garage/berging 
• Well L, Nicolaasstraat 5, verbouwing woning 

Ingediend, sloopmelding
•  Bergen L, Siebengewaldseweg 153, verwijderen asbesthoudende 

dakplaten/hulpstukken van veldschuur en stal 

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Hengeland 12a, uitbreiden MFC 
•  Siebengewald, Boterdijk 59, gebruik van een pand voor 

verenigingsdoeleinden en vergaderruimte 
• Siebengewald, Gochsedijk 51, kappen van 1 notenboom 
• Well L, De Vissert, reconstructie weg 
• Well L, Papenbeek 77, het kappen van 1 beukenboom 
• Well L, Vliegenkamp 12, oprichten woonhuis 
• Wellerlooi, Emmastraat 1a, legalisering dierenverblijf 
• Gemeente Bergen (L), het kappen van 165 bomen 

Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Well L, Kevelaarsedijk 4, oprichten woning 

Algemene wet bestuursrecht 
•  Verruiming ‘Starterslening’, in werking 13-08-2020 

(ter inzage vanaf 06-08-2020) 
•  Verordening werkgeverscommissie gri�  e 

(ter inzage vanaf 06-08-2020)

Wet ruimtelijke ordening 
•  Vastgesteld Bestemmingsplan Kanunnik Geurtsstraat 21b 

(ter inzage van 06-08-2020 t/m 16-09-2020)
•  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluherziening binnen horeca en 

gemengd’ (ter inzage van 6-8-2020 t/m 16-09-2020)  

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.

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 
wwww.bergen.nl/afspraak.

 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

Samen sterker

Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal
Euregio Rijn-Waal organiseert 
weer de jaarlijkse fotowedstrijd. Dit 
jaar is het thema ‘Samen sterker’. 
Als inwoner van de Euregio Rijn-
Waal kunt u met uw mooiste foto’s 
meedoen aan de fotowedstrijd. 

Samen sterker 
Voor een succesvolle deelname 
moeten de foto’s betrekking hebben 
op het thema. De afgelopen periode 
heeft ons laten inzien dat samenzijn 
niet zo vanzelfsprekend is als we 
altijd dachten. Afspreken met 
familie of vrienden en naar het 
werk gaan was niet mogelijk. Maar 
samen zijn we er wél in geslaagd om 
het coronavirus terug te dringen. 
Door samen thuis te blijven kon de 
Nederlands-Duitse grens als een 
van de weinige Europese grenzen 
open blijven. Hoe heeft u de 
afgelopen maanden ervaren? Wat 
heeft u gemist of wat kunt u nu weer 
doen? Laat zien hoe u de afgelopen 
maanden samen sterker was en 

maak kans op een mooie prijs. 

Doe mee! 
U kunt maximaal drie foto’s 
inzenden. Deze kunt u digitaal 
of afgedrukt (min. formaat 13 x 
18 cm) opsturen, voorzien van 
titel, plaats van opname, naam, 
telefoonnummer en e-mailadres van 
de fotograaf. Het Dagelijks Bestuur 
van de Euregio Rijn-Waal kiest dit 
jaren samen met inwoners van de 
Euregio Rijn-Waal de mooiste foto’s 
uit. De twee mooiste inzendingen 
uit Nederland en die uit Duitsland 
worden met een geldprijs van 200 
en 100 euro beloond. Stuur de 
foto’s voor 1 oktober 2020 digitaal 
naar info@euregio.org of in een 
gesloten envelop onder vermelding 
van ‘Fotowedstrijd’ naar Euregio 
Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE 
‘s-Heerenberg. 

De winnaars krijgen begin 
december bericht. Over de uitslag 

kan niet worden gecorrespondeerd. 
Voor alle ingeleverde foto´s 
verkrijgt de Euregio Rijn-Waal 
de gebruikersrechten onder 
naamsvermelding van de fotograaf. 
De ingeleverde foto´s worden 
eigendom van de Euregio Rijn-Waal. 
Kijk voor meer informatie op 
www.euregio.org/fotowedstrijd2020.

‘De Relatie-Luisterlijn’, 
professionals luisteren naar jou
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?

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.
Een e-mail sturen mag ook: 
relatieluisterlijn@synthese.nl. 
Je ontvangt binnen één werkdag een 
reactie.

Inbrekers komen via het stopcontact
In de vakantietijd waarschuwen 
politie en gemeenten steevast 
voor inbrekers. Tips voor hang- en 
sluitwerk, verlichting, rolluiken 
enzovoort. ‘Waak voor Inbraak’ 
is een bekend project in de regio. 
De komende tijd waarschuwt 
deze campagne voor cybercrime 
en geeft goede tips om digitale 
inbrekers te weren. Die komen 
immers niet bij u binnen via een 
raam of een geforceerde deur, maar 
via uw wi� -netwerk of computer. 

Computermisdrijven
In de provincie Limburg werden 
in de eerste drie maanden van 

2020 al 138 computermisdrijven 
geregistreerd. Ter vergelijking: 
in het hele vorige jaar waren er 
dat 159. Onder cybercriminaliteit 
verstaat de politie hacken 
van computers, diefstal van 
computergegevens en het gebruik 
van ransomware: tegen betaling 
van losgeld wordt de computer 
weer vrijgegeven. Maar ook het 
gebruik van neppro� elen op 
Facebook, Instagram of WhatsApp 
om mensen op te lichten valt onder 
cybercrime. 

Gevaarlijke kanten
Het internet is een fantastisch 

medium, maar er zitten ook 
gevaarlijke kanten aan. Sluit niet 
alleen ramen en deuren als u op 
vakantie gaat, maar barricadeer 
ook de ingang naar uw computer 
en wi� -netwerk. Denk ook aan 
het ‘internet of things’, allerlei 
apparaten die met het internet 
verbonden zijn. Zodat u vanaf 
het vakantieadres de zonwering 
thuis kunt bedienen. Hartstikke 
handig allemaal, maar dikwijls is 
de beveiliging van die apparaten 
krakkemikkig. 

Meer informatie leest u op 
https://waakvoorinbraak.nl/
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Schatkamerroute en smokkelaarspad  

Kruising Siebengewaldseweg 
– Sint Petrusstraat  Nieuwe regeling startersleningen

De gemeenteraad van Bergen heeft een nieuwe regeling voor 
startersleningen vastgesteld. Deze treedt 13 augustus 2020 in werking. 

De lening is nu mogelijk voor woningen tot een maximale koop(/-
aanneem)som van € 225.000,- inclusief verbeterkosten en meerwerk. 
Dit was € 220.000,--. De maximale starterslening is € 45.000,-, dit was 
€ 37.000,-.     

Starterslening
De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en 
het bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Misschien kunt u dan wél die 
woning kopen die bij u past. Een starterslening sluit u af met Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG). Dat geeft extra zekerheid. 

Meer informatie
Kijk op https://www.svn.nl/ voor meer informatie en de voorwaarden. 
Of neem contact op met het Klant Contact Centrum, telefonisch 
bereikbaar via nummer (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Maakt u als vrijwilliger het verschil?
Vrijwilligerszorg Bergen zoekt vrijwilligers voor ondersteuning van 
mensen in de thuissituatie die hulpbehoevend zijn, bijvoorbeeld door 
chronische ziekte, dementie of een (lichamelijke) beperking. 
De ondersteuning door een vrijwilliger gebeurt op vaste basis, 
bijvoorbeeld 1 x per week en gedurende langere tijd. Als vrijwilliger kunt 
u door uw aanwezigheid ook de eventuele mantelzorger ontlasten.  

Een wereld van verschil
Regelmatig een bezoekje ontvangen, maakt een wereld van verschil. 
Niet alleen voor degene die uitkijkt naar een bezoek, maar ook voor de 
vrijwilliger. “Het contact verrijkt mijn leven, ook ik kijk uit naar onze 
ontmoetingen”, vertelt een vrijwilliger.
Hebt u enkele uurtjes in de week of in de twee weken beschikbaar? En 
wilt u voor een ander die wereld van verschil zijn? 
Samen een kopje ko�  e drinken of een praatje maken? Een wandeling of 
een � etstocht? Een kaartje leggen? Mensen in uw woonomgeving kijken 
uit naar dat contact. 

Vrijwilliger worden?
Neem dan contact op met Vrijwilligerszorg Bergen:
• Ida Basten: 06 – 52 66 94 50 of Karin Holtermans: 06 – 83 07 75 12;
•  Eefke Lommen, mantelzorgondersteuner van Gemeente Bergen: 

06 – 52 66 93 59. U kunt haar ook per e-mail bereiken: 
e.lommen@bergen.nl. 

Op het Smokkelaarspad in 
de voetsporen treden van 
smokkelaars van weleer of op 
zoek gaan naar verborgen parels 
op de Schatkamerroute? Dat 
kan op twee van de in totaal tien 
nieuwe � ets- en wandelroutes. 
De tochten maken deel uit 
van het grensoverschrijdende 
project Dynamic Borders. Ze 
hebben elk een ander thema en 
lopen door het Land van Cuijk, 
de Maasduinen en de regio 
Niederrhein. 

Fietsen en wandelen 
op knooppunten 
Op een plattegrond zijn alle routes 
overzichtelijk weergegeven. De 
routes zelf zijn bewegwijzerd 
volgens het eenvoudige 
knooppuntensysteem – � etsen en 

wandelen op nummer dus. Alle 
e-bike-laadpunten zijn vermeld, 
net als restaurants en boerencafés. 

INTERREG-Projekt 
Dynamic Borders
In dit project werken de 
gemeenten Bergen, Boxmeer, 
Cuijk, Gennep, Goch en Weeze 
grensoverschrijdend samen op het 
gebied van arbeidsmarkt, toerisme 
en agrifood. Het project dat wordt 

uitgevoerd in het kader van het 
INTERREG-programma Duitsland 
- Nederland, wordt ge� nancierd 
door de betrokken gemeenten en 
bedrijven alsmede de provincies 
Limburg, Noord-Brabant en het 
Ministerium für Wirtschaft c.a.

Meer informatie
leest u op 
https://www.euregio.org/ en 
https://www.dynamicborders.eu/nl

De kruising Siebengewaldseweg – 
Sint Petrusstraat in Nieuw Bergen 
is nagenoeg gereed. De kruising is 
voorzien van een drempel. Deze 
dient ter attentie en comfort van 
de voetgangersoversteekplaats 
en werkt daarnaast als 
snelheidsremmende maatregel. 

De aangepaste situatie 
heeft geen gevolgen voor de 
voorrangssituatie: verkeer op de 
Siebengewaldseweg heeft (net 
zoals voorheen) voorrang ten 
opzichte van verkeer uit de Sint 
Petrusstraat en de Vlammertsehof. 
Dit is te herkennen aan het 
doorlopende trottoir langs 
de Siebengewaldseweg, de 
inritblokken in de Sint Petrusstraat 
en de Vlammertsehof en de 
doorlopende trottoirband op de 

Siebengewaldseweg.
Na de zomer krijgen de 
� etssuggestiestroken op de 

Siebengewaldseweg nog een rode 
coating, net zoals op de rest van de 
Siebengewaldseweg.

Tussenstand inzameling Taxus Taxi
De jaarlijkse taxusinzameling van 
Stichting Taxus Taxi blijkt ook 
dit jaar weer een groot succes. 
Inmiddels weten duizenden 
taxusdonateurs hun weg naar 
de stichting te vinden. Toch wil 
de stichting graag een oproep 
doen aan alle mensen binnen 
het inzamelgebied, om het 
taxussnoeisel aan hen te doneren. 

De stichting heeft dit jaar zich 
het doel gesteld 425.000 kilo vers 
taxussnoeisel in te zamelen. Zij 
zijn al goed op weg en hebben 
op dit moment ruim 218.900 kilo 
taxussnoeisel ingezameld, goed 
voor 1824 chemotherapieën.

Doneer alleen bruikbaar snoeisel
Houdt bij het inleveren van 
taxussnoeisel rekening met de 
knipvoorwaarden van de stichting. 
Zo is de stof taxol met name 

aanwezig in de jonge scheuten 
(eenjarig snoeisel) van de 
taxushaag. Alle knipvoorwaarden 
en instructievideo’s zijn terug 
te vinden via www.taxustaxi.nl/
knipvoorwaarden.

Gratis materialen voor de 
taxusdonateur 
De uitgiftepunten van de Taxus 
Taxi Tas en de opvangzeilen leest u 
op de website: www.taxustaxi.nl/
uitgiftepunten. 

Taxus inleveren?
Ook de kleine hoeveelheden samen 
kunnen een groot verschil maken! 
Op verschillende punten heeft de 
stichting inzamelpunten ingericht. 
Hier kan men, zonder afspraak, 
terecht voor zowel het inleveren van 
kleine, als ook grote hoeveelheden 
taxussnoeisel. Inzamelpunten 
zijn te vinden op de website: 

www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten. 

Meer informatie 
over het inzamelen van 
taxussnoeisel en de stichting 
Taxus Taxi is te vinden via  
www.taxustaxi.nl of social media. 
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