Bekendmakingen

Gemeente
berichten

Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure

• Afferden L, Afferdse Heide 38, oprichten van een woning
• Afferden L, Dorpsstraat 64-66, wijzigen bestemming naar wonen,
aanleg parkeerterrein en kappen boom
• Afferden L, Irenestraat 14, kappen van 1 boom
• Bergen L, Bargapark 64, kappen van 4 bomen
• Bergen L, Bargapark 65, kappen van 3 bomen
• Bergen L, Herckenrathstraat 8, verbouwen woning in 2
appartementen
• Bergen L, Vogellaan 47, aanpassingen t.b.v. betrekken naastgelegen
perceel bij eigen adres
• Well L, De Kamp 5, oprichten voetgangersbrug
• Well L, De Vissert 11, tijdelijk plaatsen tent t.b.v. huisvesting paarden
• Well L, De Vissert 11, tijdelijk plaatsen tentconstructie als
schuilgelegenheid
• Wellerlooi, Gielenkamp ong., oprichten van een woning
• Wellerlooi, Kruisstraat 24, kappen van 1 boom
Ingediend, sloopmelding

• Afferden, Hengeland 18, verwijderen diverse asbesthoudende
materialen en gedeeltelijk slopen bijgebouw
• Afferden L, Irenestraat 14, verwijderen asbesthoudende materialen
uit woning
• Siebengewald, Kreeftenheide 25, verwijderen asbesthoudende
materialen en slopen garage
• Siebengewald, Kreeftenheide 33, verwijderen asbesthoudende
materialen woning, berging en bijgebouw

Begin 2021 start Waterschap
Limburg met de uitvoering
van verschillende maatregelen
in de Eckeltsebeek en een
aantal zijbeken in Afferden.
De maatregelen zorgen
voor een verbetering van de
waterhuishouding. De enorme
hoosbuien in 2016 zijn voor het
Waterschap aanleiding geweest om
het gesprek met de omgeving te
(her)openen. Samen met de streek
heeft het waterschap gekeken wat
de beste oplossingen zijn om het
gebied klimaatrobuust te maken.
Inloopavond

Wilt u meer weten over het

Verleend, reguliere procedure

•
•
•
•
•
•

Inloopavond Projectplan
Waterwet Eckeltsebeek

Afferden L, Afferdse Heide 1, oprichten glasvezelcentrale
Afferden L, Kapelstraat 36, kappen van 1 boom
Afferden L, Schenck van Nijdeggenstraat 6, plaatsen erker
Afferden L, Vliegenkamp 10, oprichten woning
Well L, Nicolaasstraat 5, uitbreiden woning
Wellerlooi, Kruisstraat 29, legaliseren van een sporttoestel

Ingetrokken, reguliere procedure

• Well L, De Vissert 11, tijdelijk plaatsen tent t.b.v. huisvesting paarden
Verlengingsbesluiten, aanvragen

• Siebengewald, Verlengde Boterdijk 8, verbouw garage/berging

Wet ruimtelijke ordening

Aanmelden

U dient zich uiterlijk zaterdag
3 oktober aan te melden bij
Waterschap Limburg, bij Anouk
Dewitte. Dat kan via een e-mail naar
a.dewitte@waterschaplimburg.nl
of telefonisch via 06-11 20 15 95. U
krijgt dan een tijd toebedeeld, omdat
er slechts een beperkt aantal mensen
in de ruimte tegelijk aanwezig kan
zijn vanwege corona richtlijnen.
projectplan? Meld u dan aan
voor de inloopavond, maandag 5
oktober, tussen 16.00 en 20.00 uur.
De inloopavond vindt plaats bij
Landgoed Bleijenbeek, Bleijenbeek
14 in Afferden.

Ter inzage

U kunt de stukken ook inzien via
https://www.waterschaplimburg.
nl/actueel/bekendmakingen. Daar
leest u ook hoe u een eventuele
zienswijze kunt indienen.

Werkzaamheden dijkovergang
Kerkstraat afgerond
De werkzaamheden bij de
dijkovergang in de Kerkstraat in
Bergen zijn vorige week nagenoeg
afgerond. Alleen de rode coating op
de fietssuggestiestroken moet nog
worden aangebracht. Wanneer dit
plaatsvindt, is afhankelijk van de
weersomstandigheden. Het is, in
tegenstelling tot eerdere berichten,
daarbij niet nodig om de weg af te

sluiten.
Nieuwe oversteek ﬁetsers

In de nieuwe situatie dienen
fietsers komende vanuit Bergen
ruim voor de dijkovergang over
te steken. Onveilige situaties als
gevolg van overstekende fietsers
direct achter de dijk worden
hiermee vermeden. Fietsers

vervolgen hun weg via het
dubbelzijdig fietspad over de dijk
richting Nieuw Bergen.
Vragen?

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

• Siebengewald, Gochsedijk 85, Ontwerpbestemmingsplan ligt ter
inzage van 1-10 t/m 11-11-2020.

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
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

www.bergen.nl

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 financiële
redenen niet meedoen aan
(school)activiteiten? Dan kunt
u ondersteuning aanvragen
bij Stichting Leergeld voor
bijvoorbeeld de aanschaf van
een rekenmachine, een laptop,
een fiets 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

Meldpunt Signaal
Maakt u zich over iemand zorgen? Zijn de gordijnen bij
de buurman al weken dicht? Is er iemand die niet goed
voor zichzelf zorgt? Zondert iemand zich af van
vrienden of familie? Of komt u op straat in een situatie
waarbij u niet weet wat te doen?
Door contact op te nemen met Meldpunt Signaal kunt
u een groot verschil maken voor degene om wie u
bezorgd bent. Deze professionals zijn speciaal getraind
om in te schatten wat er nodig is om de situatie te
verbeteren.
Meer informatie: www.meldpuntsignaal.nl

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.
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Landelijke maatregelen tegen het coronavirus
Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Vraag attentie voor mantelzorger aan

Een mantelzorger zorgt
langdurig en intensief voor een
partner, familielid of kennis
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:
met gezondheidsbeperkingen.
Hij/zij is geen professionele
hulpverlener, maar heeft wel
BinnenBinnen
en buiten
Horeca
en drinkgelegenheden)
een persoonlijke band met
en buiten
Thuis
Horeca
en(eetdrinkgelegenheden)
Het aantal besmettingen enThuis
ziekenhuisopnames
neemt snel toe. Met elkaar moeten
we (eethet aantal
degene voor wie hij/zij zorgt.
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal
contactmomenten
sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Gezelschappen
Gezelschappen
tot tot
maximaal
4 personen,
maximaal 4 personen,
zowel binnen
als buiten.
Binnen
en
buiten
zowel binnen als buiten.

Voorbezoek
bezoek thuis
Voor
thuisgeldt:
geldt:
maximaal
3
personen
maximaal 3 personen(exclusief
(exclusief
kinderen t/m 12 jaar).
Thuis
kinderen t/m 12 jaar).

Gezelschappen tot

30

30

Binnen
totaal maximaal
maximaal 4 personen,

3

Binnen totaal
maximaal
30 personen.
zowel binnen als buiten.
30 personen.

basis van
een reservering
monumenten,opgeldt:
bezoek
per tijdsvak.
op basis van een reservering
Contactberoepen: klanten
per tijdsvak.

Voor bezoek thuis geldt:

Kom
je terug uit een gebied
maximaal 3 personen (exclusief

Aanvragen
deur), een gezondheidscheck
Reserveren (vooraf of aan deVul de bon op deze pagina volledig in en stuur deze vóór 16 oktober
en een vaste zitplaats zijn altijd
naar:
deur),
een gezondheidscheck
verplicht.
Bezoekers
Gemeente Bergen
Reserveren
(vooraf
of aan worden
de
en een
vaste
zitplaats zijn altijd
gevraagd
zich te
registeren.
deur),
een gezondheidscheck
t.a.v. mantelzorgondersteuner

Reserveren
(vooraf
Sluiting
uiterlijk om
22.00 of
uur.aan de

de kinderopvang, school en sport.

Buiten totaal maximaal
40 personen.

scholen. Voor culturele
instellingen
scholen. Voor culturele instellingen
kunnen lokaal uitzonderingen
kunnen lokaal uitzonderingen
Op doorstroomlocaties,
worden gemaakt. worden gemaakt.
bijvoorbeeld musea en
monumenten,
geldt: bezoek
Op doorstroomlocaties,
Op doorstroomlocaties,
op basis
van een reservering
bijvoorbeeld
musea en
per tijdsvak.
monumenten,
bijvoorbeeld
musea
en geldt: bezoek

Kent u een mantelzorger die
een attentie verdient? Als deze
in de gemeente Bergen woont,
Vanaf
21.00 uur
geen om 22.00 uur.
kunt u dit bij de gemeente
Sluiting
uiterlijk
nieuwe bezoekers.
Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.aanvragen.

Horeca (eet- en drinkgelegenheden)

Kom
je
terug
uitreisadvies
een gebied
met
een
oranje
kinderen
t/m 12 jaar).
vanwege
corona,reisadvies
dan ga je 10
met
een oranje
dagen incorona,
thuisquarantaine.
vanwege
ga je 10
Kom je terug uit eendan
gebied
Kinderen
12 jaarreisadvies
mogen wel naar
dagen
int/mthuisquarantaine.
met een
oranje

Binnen
maximaal
Buiten
totaaltotaal
maximaal
30
30 personen.
40 personen.

Buitengelden
totaalvoor
maximaal
Uitzonderingen
onder
40 personen.
andere uitvaarten,
detailhandel en
scholen. Voor culturele instellingen
Uitzonderingen gelden voor onder
kunnen Uitzonderingen
lokaal uitzonderingen
andere uitvaarten,
detailhandelgelden
en voor onder
worden andere
gemaakt.
uitvaarten, detailhandel en

Vanaf Vanaf
21.00 uur
geenuur geen
21.00
nieuwe
bezoekers.
nieuwe
bezoekers.

3 3

vanwege corona, dan ga je 10

Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar
dagen in thuisquarantaine.
de kinderopvang, school en sport.

Werk

Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar
de kinderopvang, school en sport.

verplicht.
Bezoekers
worden
en een vaste
zitplaats zijn
altijd
verplicht. Bezoekers
worden
gevraagd
zich te registeren.
Sluiting
gevraagd
zichafhaalrestaurants
te registeren.

Werk
WerkWerk thuis, tenzij het

uiterlijk om 2.00 uur en
U kunt de kaart ook deponeren in de brievenbus bij het gemeentehuis of
geen verkoop van alcohol
Sluiting afhaalrestaurants mailen naar: mantelzorgondersteuning@bergen.nl.
Sluiting afhaalrestaurants
na 22.00 uur.

niet anders kan.

uiterlijk omuiterlijk
2.00 uur en
om 2.00 uur en
geen verkoop van alcohol
geen
verkoop
van alcohol
na 22.00 uur.

Werk
thuis, tenzij
Werk
thuis,
tenzijhethet
niet anders kan.
niet anders kan.

Vervoer

Sport

Vervoer

Sport

Beperk je aantal reizen.

Vervoer

medisch mondkapje verplicht.

In het openbaar vervoer
is het dragen van een nietmedisch mondkapje verplicht.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Mantelzorgers in het zonnetje

Een attentie voor jou als mantelz

In het openbaar vervoer

medisch
mondkapje
verplicht.
is het dragen
van een niet-

Heb je klachten?

Vrijdag 6 november bezorgen vrijwilligers uw attentie ter gelegenheid
van de Dag van de Mantelzorg bij de mantelzorger thuis.

Gemeente Bergen organiseert deze actie om de mantelzorgers in het
zonnetje te zetten. De actie is mede mogelijk dankzij de inzet van
Geen
publiek bij sport, zowelvrijwilligers die de attentie overhandigen. Voor vragen kunt u contact
Sluiting
van sportkantines.
amateur
als professioneel. opnemen met het Klant Contact Centrum van Gemeente Bergen,
Sluiting van
sportkantines.
telefoon (0485) 34 83 83 of 14 0485.

In het openbaar vervoer

Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registeren.

Geen publiek bij sport, zowel

Dag van de Mantelzorg

amateur als professioneel.

Beperk
je aantal
reizen.
is het dragen
van een
niet-

worden gevraagd zich te
registeren.

na 22.00 uur.

amateur als professioneel.
Sport
Geen
publiek bij sport, zowel

Beperk je aantal reizen.

worden gevraagd zich te
Contactberoepen: klanten
registeren.

Antwoordnummer 31
5800 VK Bergen

Sluiting van sportkantines.

Bedankt dat
erjeben
Bedankt dat

Aanvragen van de attentie kan tot uiterlijk 16 oktober 2020.

.

Blijf thuis.

.

Werk
thuis, tenzij
Werk thuis, tenzij
Laat jeLaat
testen.
je testen. het niet
anders
kan.
het niet
anders
kan.

Houd
1,5 meter
Houd 1,5 meter
afstand.
afstand.

Vermijd drukke

Vermijd drukke
plekken.
plekken.

Was vaak je handen

Was vaak je handen
eninnies
in je elleboog.
en nies
je elleboog.

Een attentie voor jou als mantelzorger

Heb je klachten?

Ben je ookBen
benauwd
en/of en/of
je ook benauwd
heb je koorts?
moeten
heb jeDan
koorts?
Dan moeten
alle huisgenoten
thuisblijven.
alle huisgenoten
thuisblijven.

Blijf thuis.

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk thuis, tenzij

nemen extra regionale maatregelen.
Laat jeVeiligheidsregio’s
testen.
Veiligheidsregio’s
nemen extra
regionale
maatregelen.
hetopniet
anders
Kijk voor actuele informatie
de website
van de kan.
Kijk voor actuele informatie op de website van de
gemeente waarin je woont of die je bezoekt.
gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Vermijd drukke
Was vaak je handen
Meer informatie:
Meer en
informatie:
plekken.
nies in je elleboog.
rijksoverheid.nl/coronavirus
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
of bel 0800-1351

er bent!

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Grootschalig onderzoek naar gezondheid Limburgers

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen.
Kijk voor actuele informatie op de website van de
gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

GGD Gezondheidsmeter 2020
Bijna 142.000 inwoners van
Limburg ontvangen een
uitnodiging van hun GGD
om mee te doen aan de ‘GGD
Gezondheidsmeter 2020’. De
GGD’en doen dit onderzoek
omdat alle gemeenten graag
willen weten hoe het met hun
inwoners gaat.
De GGD’en voeren dit onderzoek
eens in de vier jaar uit onder
inwoners van 18 jaar en ouder.
De eerste onderzoeksresultaten
maakt de GGD in de loop van 2021
bekend.
Wist u bijvoorbeeld dat in 2016 in
Limburg

•

7% van onze jongvolwassen

en 25% van de volwassenen op
middelbare leeftijd intensieve
mantelzorg geeft?
•

76% van de volwassenen
en 53% van de ouderen de
gezondheid ervaart als goed
tot zeer goed?

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

dat zoveel mogelijk mensen de
vragenlijst invullen. Alleen zo
kunnen we per gemeente bekijken
wat nodig is om de gezondheid,
leefgewoonten en leefomgeving
van inwoners te helpen
verbeteren.
Meer informatie

•

25% van de volwassenen
vrijwilligerswerk doet en 23%
van de ouderen?

•

82% van de volwassenen en
ouderen wel eens alcohol
drinkt en 7% overmatig?

Meedoen is belangrijk

Om een goed en betrouwbaar
beeld te krijgen is het belangrijk

• www.ggdlimburgnoord.nl/
gezondheidsmeter
• www.ggdzl.nl/gezondheidsmeter

Aanmantelzorger(s):
mantelzorger(s):
Aan
Dhr./mw.
Dhr./mw.
Adres
Adres
Woonplaats

Woonplaats
Telefoon
Telefoon

Van aanbieder:

Dhr./mw.

Telefoon
Van aanbieder:

Dhr./mw.
Persoonlijke
Telefoon boodschap:

Persoonlijke boodschap:

