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Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
•  A� erden L, Kapelstraat 55a, plaatsen van zonnepanelen in een 

veldopstelling
• Bergen L, Havikstraat 4, het oprichten van een bed & breakfast
• Bergen L, Kleefstraat 35, het plaatsen van zonnepanelen
• Bergen L, Aijen 3a, kappen van 2 essen
• Bergen L, Ceresweg 13a, oprichten koelinstallatie
•  Siebengewald, Beekheuvel 3, omzetten van een agrarische 

bestemming naar een woonbestemming
• Siebengewald, Grensweg 13a, een constructieve wijziging
•  Siebengewald, Gochsedijk 78, Aanbouw aan achterzijde en deels 

zijkant bestaand woonhuis
•  Siebengewald, Gochsedijk 2a, het kappen 30 bomen aan 

gemeentelijke wegen
• Well L, Sterrenbos 60, het starten van een hondentrimsalon
•  Well L, De Kamp 5, het bouwen van een aantal keerwanden ter plekke 

van het entreezone resort
•  Well L, De Kamp 5, het bouwen van een overkapping bij het 

horecagebouw van Marina Resort Leukermeer
• Well L, Elsterendijk 10, het kappen van dennenbomen
• Wellerlooi, Geysselberg 17, het realiseren van een poort voor een oprit

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Gening 6, kappen van 13 bomen
• Bergen L, Vogellaan 3, plaatsen van een dakkapel 
•  Bergen L, Siebengewaldseweg 101, plaatsen van zonnepanelen als 

grondopstelling
•  Bergen L, De Flammert 1039, realiseren van een tijdelijke opvang tbv 

asielzoekers
•  Siebengewald, Gochsedijk 11, het plaatsen van 40 zonnepanelen als 

grondopstelling
• Siebengewald, Vrij 21, kappen zieke boom
• Well L, Wezerweg 3, kapvergunning
• Well L, Sterrenbos 1a, Kappen van 16 bomen
•  Wellerlooi, Heerenvenweg 7, oprichten van een aanbouw als 

voerkeuken

Ingetrokken, reguliere procedure
•  Siebengewald, Gochsedijk 78, aanbouw aan de achterzijde en deels 

zijkant bestaand woonhuis
•  Well L, Moleneind 9, aanlegvergunning kappen bomen

Ingediend, uitgebreide procedure
• Bergen L, Lindenlaan 6, brandveilig gebruik woonzorgcomplex

Meer informatie over deze 
bekendmakingen
De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende 
rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op https://www.bergen.nl/
regelingen-en-bekendmakingen. Neem voor meer informatie contact 
op met het Klant Contact Centrum.

Welkom bij Gemeente Bergen
 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 
openingstijden:
- maandag van 15.00 tot 17.00 uur
- vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Een afspraak maken is slim, dan is voor u de juiste adviseur aanwezig.

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

Burgemeester en wethouder lezen voor 
Voorlezen is erg belangrijk 
voor de ontwikkeling van 
kinderen. Het is goed 
voor de woordenschat, de 
taalvaardigheden en de 
concentratie. Daarnaast prikkelt 
het de nieuwsgierigheid en 
fantasie.

Burgemeester Manon Pelzer en 
wethouder Claudia Ponjee dragen 
graag een (klein) steentje bij 
aan deze ontwikkeling. Daarom 
hebben zij, in het teken van de 

Nationale Voorleesdagen 2023, 
op verschillende basisscholen 
en kinderopvang in de gemeente 

Bergen voorgelezen uit het boek 
‘Maximiliaan Modderman geeft 
een feestje’. 

U ontvangt de aanslag van BsGW 
Elk jaar betaalt u gemeentelijke- 
en waterschapsbelastingen. 
Belastingsamenwerking Gemeenten 
en Waterschappen Limburg, BsGW, 
heft en int deze belastingen namens 
haar deelnemers. Daarnaast stelt 
de BsGW de hoogte van de WOZ-
waardes vast van alle woningen en 
bedrijfspanden in de deelnemende 
gemeenten. Gemeente Bergen is 
ook aangesloten bij de BsGW. 

Vanaf 1 februari 2023 
worden de aanslagbiljetten 
met de gemeentelijke- en 
waterschapsbelastingen weer 
bezorgd. Heeft u ervoor gekozen om 
deze belastingaanslag digitaal, in 
uw persoonlijke berichtenbox van 
MijnOverheid, te ontvangen? Dan 
krijgt u geen aanslagbiljet via de post, 
enkel in uw berichtenbox. 

WOZ-waarde 
De WOZ-waarde is de marktwaarde 
van een woning of bedrijfspand. Bij 
het bepalen van de WOZ-waarde 
vormen de kenmerken van uw 
woning of bedrijfspand de basis, denk 

hierbij aan:
• de woonoppervlakte;
• speci� eke kenmerken;
• de afwerking;
• de ligging en
• de verkoopprijzen van 
vergelijkbare woningen in de 
omgeving.

Waardepeildatum
De WOZ-waarde voor belastingjaar 
2023 heeft als waardepeildatum 1 
januari 2022. De waardepeildatum ligt 
altijd een jaar vóór het belastingjaar. 
Dit is landelijk vastgesteld. Gelet op 
de ontwikkeling van huizenprijzen 
in de afgelopen jaren, is in de meeste 
gevalle sprake van een stijging van de 
WOZ-waarde. Bij het berekenen van 
de tarieven is rekening gehouden met 
de waardeontwikkeling van de WOZ-
waarden.

WOZ-waarde te hoog?
Vindt u dat de WOZ-waarde van uw 
woning te hoog is ingeschat of twijfelt 
u over de vastgestelde waarde? Neem 
dan contact op met BsGW, (088) 
- 8420 420. BsGW-taxateurs geven 

graag toelichting en beoordelen 
kosteloos of de WOZ-waarde correct 
is vastgesteld. Bezwaar maken is dan 
vaak niet meer nodig. Dit bespaart 
veel tijd en kosten. 

Toch bezwaar?
Bent u het daarna toch niet eens met 
een opgelegde belastingaanslag, dan 
kunt u rechtstreeks bij BsGW bezwaar 
maken. Dat kan:
-  online via Mijn BsGW op 

www.bsgw.nl. 
-  schriftelijk, stuur uw bezwaarschrift 

naar BsGW, postbus 1271, 
6040 Roermond. 

Let op dat u het bezwaar indient 
binnen de gestelde termijn: zes 
weken na dagtekening van het 
aangiftebiljet. 

Meer informatie
Over de BsGW, WOZ-waarde en uw 
aanslag leest u op www.bsgw.nl. 

Samenwerking bij 
dijkversterking Nieuw Bergen
Voor de dijkversterking Nieuw 
Bergen is een nieuwe fase 
aangebroken: Waterschap 
Limburg gaat samenwerken 
met de aannemerscombinatie 
Dijkzone Alliantie.

Dit is een samenwerking van 
Ploegam BV en Dura Vermeer. 
Afgelopen november hebben 
bestuurders van het waterschap 
en de Dijkzone Alliantie hun 
handtekening gezet onder deze 
samenwerking. 

Projectkantoor 
Dijkzone Alliantie plaatst voor 
de dijkversterking onder andere 
een tijdelijk projectkantoor aan 
de Lindenlaan in Nieuw Bergen. 
Vanaf begin maart werkt het 
projectteam van Waterschap 
Limburg en Dijkzone Alliantie op 
deze locatie samen om uiteindelijk 
een toekomstbestendige dijk 
te realiseren. Het team werkt 
het ontwerp verder uit, voert 

verschillende gesprekken met 
onder andere de omgeving en 
gemeente en doet aanvullende 
onderzoeken. 

Onderzoeken 
De aannemer voert op dit moment 
onderzoeken uit die nodig zijn 
voor de dijkversterking. In totaal 
nemen deze twee weken in beslag, 
verspreid over de maanden januari 
en februari. De onderzoekers 
beperken de overlast van hun 

werkzaamheden tot een minimum, 
waardoor omwonenden weinig 
hinder ervaren. 

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan 
een kijkje op de website van 
Waterschap Limburg, 
www.waterschaplimburg.
nl of neem contact op met 
omgevingsmanager Ralph 
Gaastra via dijkversterking@
waterschaplimburg.nl.
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Goedbezochte bijeenkomsten van 
Ontmoetingspunt Well en Archief Well
Aan de hand van oude 
foto’s en video’s samen 
herinneringen ophalen en 
daarna genieten van een 
heerlijk driegangenmenu. Geen 
wonder dat de bijeenkomsten 
van Ontmoetingspunt Well 
zo goed worden bezocht! 
Wethouder Claudia Ponjee, 
de beleidsmedewerker 
Sociaal Domein en de 
mantelzorgondersteuner aten 
vorige week gezellig een hapje 
mee.

“We hebben in onze gemeente 
zóveel prachtige initiatieven die 
zich inzetten om het leven in de 
gemeente Bergen nog een stukje 
mooier te maken. Als wethouder 
heb ik het voorrecht om af en 
toe één van deze initiatieven te 
bezoeken en zo met eigen ogen te 

zien wat voor geweldige bijdrage 
zij leveren aan onze gemeenschap”, 
vertelt wethouder Ponjee.

Feest van herkenning
Ontmoetingspunt Well houdt 
iedere vierde donderdag van de 
maand een bijeenkomst in MFC 
De Buun. De bijeenkomst start 
met een presentatie van Archief 
Well. De vrijwilligers van het 
archief laten aan de hand van 
een thema verschillende foto’s en 
video’s uit de oude doos zien. Aan 
de aanwezigen wordt gevraagd 
of zij nog mensen of locaties op 
de foto’s herkennen. Een feest 
van herkenning én een goede 
geheugentraining. Archief Well 
schrijft enthousiast mee, zodat 
ze de namen kunnen vastleggen 
voor de volgende generaties 
Wellenaren.

Aan tafel!
Na de presentatie van Archief Well 
gaan de aanwezigen aan tafel. Voor 
€ 10,50 kunnen zij genieten van 
een uitgebreid driegangenmenu, 
gemaakt door vrijwilligers en/of 
geleverd door lokale ondernemers. 

Mee-eten?
De volgende bijeenkomst vindt 
plaats op donderdag 23 februari. 
De zaal in MFC De Buun is open 
vanaf 10.00 uur. De presentatie van 
Archief Well start om 10.30 uur. De 
toegang tot de presentatie is gratis, 
voor het driegangenmenu betaalt 
u € 10,50. Eet u mee? Meld u dan 
even aan bij:

•  Henny Martens | (06) 10 47 10 92 | 
hennymartens@ziggo.nl, of;

•  Ger Koch | (06) 52 73 15 91 | 
gerkoch05@gmail.com. 

Sociaal Noodfonds voor gezinnen 
in de gemeente Bergen
Gemeente Bergen en Stichting 
Vincentius Bergen richten 
een Sociaal Noodfonds op om 
gezinnen die door onverwachte 
kosten in geldproblemen komen, 
te helpen. Het Sociaal Noodfonds 
is er voor huishoudens die niet 
in aanmerking komen voor 
landelijke of gemeentelijke 
regelingen, omdat ze bijvoorbeeld 
een te hoog inkomen hebben.

“We zien dat veel gezinnen in 
de gemeente Bergen, maar ook 
in andere gemeenten, buiten de 
boot vallen. Omdat hun inkomen 
te hoog is, komen zij niet in 

aanmerking voor de bestaande 
regelingen. Terwijl hun situatie 
door bijvoorbeeld de stijgende 
energiekosten en hogere prijzen 
in de supermarkt ook zorgelijk is”, 
vertelt wethouder Claudia Ponjee.

Stichting Vincentius Bergen krijgt 
voor het Sociaal Noodfonds een 
aanvullende subsidie van maximaal 
€ 50.000. “Al tientallen jaren helpt 
Stichting Vincentius Bergen onze 
dorpsgenoten in alle kernen van 
de gemeente Bergen, die buiten 
hun schuld in de knel komen. We 
zijn blij dat de gemeente ons het 
vertrouwen geeft om samen het 

hoofd te bieden aan de uitdagingen 
van dit moment”, zegt Pierre Rutten 
namens de stichting.

Aanvragen binnenkort mogelijk
Het aanvragen van een bijdrage 
uit het Sociaal Noodfonds is 
binnenkort mogelijk bij Stichting 
Vincentius Bergen. Houd de 
website en Facebookpagina van 
de gemeente in de gaten voor het 
laatste nieuws. 

Meer informatie over het Sociaal 
Noodfonds vindt u op: www.
bergen.nl/sociaal-noodfonds-voor-
gezinnen-in-de-gemeente-bergen. 

Gewijzigde openingstijden carnaval
Vanwege carnaval is het Klant Contact Centrum maandag 20 en dinsdag 
21 februari alléén voor de middag, van 8.30 tot 12.30 uur, geopend en 
telefonisch bereikbaar. 

Energiehuis 
Het Energiehuis is maandag 20 februari gesloten.

Spreekuur politie 
Maandag 20 februari vervalt het spreekuur van de politie. 

Meldingen 
Voor dringende meldingen buiten de openingstijden kunt u een bericht 
inspreken via het telefoonnummer van het Klant Contact Centrum, 
(0485) 34 83 83 of 14 0485. 

Meldingen zonder spoed
Heeft u een melding over de openbare ruimte? Is het geen spoed? 
Dan kunt u deze melding online doen via reppido.nl/citizen/bergen.

Reppido
Via Reppido kunt u een melding doen over bijvoorbeeld zwerfafval, 
bomen en groen, (water)overlast, rioolverstopping op gemeentegrond, 
ongedierte, verkeer of wegen. 

Hoe werkt het?
Bij het doen van een melding in Reppido kiest u een categorie en 
subcategorie die u het beste bij uw melding vindt passen. U kunt ook een 
foto en omschrijving van de melding toevoegen. Als laatste geeft u de 
locatie door.

Het voordeel van Reppido is dat uw melding meteen bij de juiste 
persoon of personen terecht komt. Daarnaast kunt u zien of andere 
mensen al een soortgelijke melding hebben gedaan. Bovendien kunt u 
via Reppido de voortgang van uw melding volgen.

Andere meldingen 
Op www.bergen.nl/meldingen vindt u een directe link naar Reppido. 
Ook ziet u hier meer informatie over het doen van andere meldingen, 
zoals het melden van huiselijk geweld of mishandeling, een storing aan 
de openbare verlichting, verloren of gevonden voorwerpen, vernieling 
en vandalisme.

Gewijzigde inzameling oud papier 
Nieuw Bergen
Vanwege carnaval wijzigt de inzameling van oud papier in Nieuw Bergen.
De route van zaterdag 18 februari vindt plaats op donderdagavond 16 
februari, vanaf 18.00 uur. Deze route heeft betrekking op:

•  buitengebied Nieuw Bergen 
en de Flammert.

• Bargapark
• Siebengewaldseweg 
• Kern Nieuw Bergen 

De inzamelroute van vrijdag 17 
februari is ongewijzigd.
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