
 Op afspraak  Telefonisch
   bereikbaar   
Ma 08.30 – 12.30 uur 08.30 – 17.00 uur
 15.00 – 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 is op afspraak open.

Meldingen
Wilt u een melding doen van overlast, zwerfafval, vandalisme of 
andere zaken? Geef uw melding door via www.bergen.nl/meldingen 
of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum.

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

Welkom bij Gemeente BergenWelkom bij Gemeente Bergen

Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• Bergen L., Aijenseweg 38a, kappen van 1 boom
• Bergen L, Aijerdijk 3, in gebruik nemen tweede uitrit
• Bergen L, Aijerdijk 3, legalisatie diverse bouwwerken

Ingediend, sloopmelding
•  A� erden, Bleijenbeek 1, verwijderen asbesthoudend materiaal, 

slopen deel woning en gehele paardenstal
• Bergen L, Rijksweg 22a, slopen 3 bijgebouwen
•  Siebengewald, Kreeftenheide 39, verwijderen asbesthoudend 

materiaal woning/garage en geheel slopen garage

Verleend, reguliere procedure
• Bergen L, Bargapark 61, kappen van 1 conifeer 
• Bergen L, Burgemeester van Kempenstraat 6, kappen van 1 boom 
• Siebengewald, Bessembiender 1, bouw woning 
• Siebengewald, Bessembiender 11, bouw woning 
• Siebengewald, Gochsedijk 1, kappen van 1 boom
• Siebengewald, Kloosterweg 2a, kappen van 1 boom 
• Siebengewald, Kendelweg 8, oprichten B&B 

Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Bergen L, Pieter Mondriaanstraat 13, kappen van 2 bomen 
• Bergen L, Siebengewaldseweg 123, kappen van 1 boom 
•  Wellerlooi, Tuinstraat 10a, gebruik bedrijfswoning als 

plattelandswoning

Algemene wet bestuursrecht
•  Verlenen mandaat voor ondertekenen besluiten in het kader van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet
•  Besluit mandaat, volmacht en machtiging regionale taken 

beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg 
en preventie OGGz 2022 (OGGz: Openbare geestelijke 
gezondheidszorg

•  Besluit mandaat, volmacht en machtiging MGR sociaal domein 
Limburg-Noord - module 1 (MGR: Modulaire Gemeenschappelijke 
Regeling)

Wet ruimtelijke ordening
•  Wellerlooi, Schaak 8, Ontwerp bestemmingsplan voor 

bedrijfswoning en 4 recreatiehuisjes (ter inzage van 13-01 t/m 23-
02-2022)

Kieswet
•  Uiterste termijn aanvragen schriftelijke volmacht en vervangende 

stempas (uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur, schriftelijk of aan het 
loket)

•  Centraal stembureau maakt bekend dat op 04-02-2022 om 10.00 
uur de zitting inzake geldigheid en nummering kandidatenlijst 
plaatsvindt en hoe deze digitaal kan worden bijgewoond

•  Kandidaatstelling op 31-01-2022, inleveren lijsten tussen 09.00 en 
17.00 uur

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

Tamar is voorleeskampioen
Tamar uit groep 7 van basisschool 
’t Diekske in A� erden is dé voor-
leeskampioen van de gemeente 
Bergen! Ze nam het op woensdag 
19 januari digitaal op tegen de 
voorleeskampioenen van de an-
dere basisscholen in de gemeente. 
Met een spannende passage uit het 
boek Pijn van Mel Wallis de Vries 
wist Tamar de jury te overtuigen. 

De afgelopen maanden hebben de 
basisscholen in de gemeente Bergen 
voorrondes gehouden om te beslui-
ten welke leerling zijn of haar school 
gaat vertegenwoordigen tijdens 
de digitale voorleeswedstrijd. De 
winnaars van deze voorrondes heb-
ben op woensdag 19 januari online 
hun voorleeskunsten getoond aan 
de jury. Zij lazen live een fragment 
voor uit een zelf uitgekozen boek. 
Hun klasgenoten moedigden hen 
met veel enthousiasme en prachtige 
spandoeken aan. 

Winnaar
De jury, bestaande uit wethouder 
Claudia Ponjee van Gemeente Ber-
gen en programmamaker Carlijn 
Hermanussen van BiblioPlus, had-
den de onmogelijke taak om uit alle 
voorleeskampioenen één winnaar te 
kiezen. Uiteindelijk ging Tamar van 
’t Diekske er met de prijs vandoor. 
‘Het was een moeilijk besluit, want 

alle deelnemers waren ontzettend 
goed. Maar Tamar was toch onze 
nummer één’, licht Ponjee namens 
de jury toe.
Na a� oop van de digitale voorlees-
wedstrijd zijn de juryleden meteen 
langsgegaan bij ’t Diekske om Ta-
mar haar welverdiende prijs te over-
handigen. Bovendien mag Tamar de 
gemeente Bergen vertegenwoordi-
gen tijdens de volgende ronde van 
de Nationale Voorleeswedstrijd, 
waar ze het opneemt tegen de 
andere voorleeskampioenen van 
Noord-Limburg.

Nationale Voorleeswedstrijd
Met de Nationale Voorleeswedstrijd 

worden leerlingen uit groep 7 en 8 
gemotiveerd om meer (voor) te le-
zen. In verschillende wedstrijdron-
des nemen de kinderen het tegen el-
kaar op. Eerst op hun eigen school, 
dan in de gemeente, regio, provincie 
en uiteindelijk zelfs landelijk. 

Normaal komen alle basisscholen 
in de gemeente Bergen samen voor 
de Nationale Voorleeswedstrijd. 
De afgelopen twee jaar vond de 
voorleeswedstrijd noodgedwongen 
digitaal plaats. Toch wist presen-
tatrice Noëlle er ook dit jaar, samen 
met de voorleeskampioenen en hun 
hele klas, weer één groot feest van 
te maken.

Beschoeiing bij trekpontje Reindersmeer
Gemeente Bergen heeft onlangs 
beschoeiing aangelegd bij het 
trekpontje in het Reindersmeer in 
Well. Deze beschoeiing versterkt 
de waterkant en voorkomt 
inspoeling van zand bij het 
aanleghaventje. Daarnaast wordt 
het instappen zo gemakkelijker.

Het Reindersmeer, inclusief het 
trekpontje, is sinds 2001 in het 
beheer van Gemeente Bergen. 
In de loop der jaren hebben 
duizenden mensen gebruik 
gemaakt van het pontje om het 
Reindersmeer over te steken. 
Hiermee kan de wandeling rondom 
het meer worden verkort van 8 tot 

4 kilometer. In september 2021 
is een nieuw trekpontje in het 
Reindersmeer in gebruik genomen. 
Het oude pontje was toen vanwege 

slijtage aan vervanging toe. 
Gemeente Bergen hoopt met het 
nieuwe trekpontje weer ruim 
twintig jaar vooruit te kunnen.

Wethouder Claudia Ponjee en voorleeskampioen Tamar.

Natuuronderhoud aan het Eendenmeer
Gemeente Bergen voert 
werkzaamheden uit rondom 
het Eendenmeer. Verschillende 
wandelpaden worden daarom 
enkele dagen afgesloten.

Wat gaat er gebeuren?
Gemeente Bergen, de 
terreinbeheerder, gaat een groot 
deel van de bosopslag bij het 
Eendenmeer weghalen. Met 
een grote kraan wordt de opslag 
geplukt en verzameld. Speciale 
terreinvrachtwagens voeren het 
materiaal af. De routes van deze 
vrachtwagens lopen ook over 
wandelpaden. Daarom worden 
deze paden, vanwege de veiligheid, 
een aantal dagen afgesloten.

Waarom is dit nodig?
Door verzuring en verdroging 
komt er steeds meer bosopslag 
bij het Eendenmeer. Dit is in 
dit Natura2000-gebied niet de 
bedoeling, in ieder geval niet zo 
massaal als dat nu het geval is. 
Daarom wordt een groot deel 
van de bosopslag weggehaald. 
Hierdoor wordt ook de verdroging 
minder. Daarnaast wordt het 
uitzicht over de vennen verbeterd. 
Een dergelijke ingreep is ongeveer 
tien jaar geleden ook al eens 
uitgevoerd.

Voor de uitvoering van deze 
werkzaamheden heeft Gemeente 
Bergen dit jaar een subsidie van 

het Rijk gekregen uit de Regeling 
Versneld Natuurherstel.

Het Eendenmeer
Het Eendenmeer, in de volksmond 
ook wel Meeuwenven genoemd, 
is een vennencomplex tussen 
Nieuw Bergen en de Ceresweg. 
Naast vennen bestaat het 
gebied uit moerassen, met 
planten als pitrus, draadzegge, 
moerasaardbei, pijnenstrootje en 
bosopslag van berk, wilg en grove 
den. Kenmerkende bijzondere 
vogelsoorten zijn onder andere 
dodaars, zomertaling en watersnip. 
Sovon Vogelonderzoek Nederland 
voert momenteel aanvullend 
vogelonderzoek uit.
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Wanneer ontvangt u de aanslag van BsGW? 
Vanaf maandag 31 januari worden, verspreid over de maand 
februari, ca. 530.000 aanslagbiljetten met de gemeentelijke- en 
waterschapsbelastingen bezorgd in Limburg. Zo'n 227.000 
belastingplichtigen (43%) ontvangen de belastingaanslag van BsGW 
niet meer per post maar digitaal in hun persoonlijke Berichtenbox van 
MijnOverheid. Mensen die een digitaal aanslagbiljet ontvangen, krijgen 
geen papieren aanslagbiljet meer. 

Is stijging van de WOZ-waarde normaal? 
Op dat aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-beschikking met de WOZ-
waarde van een woning of pand. 
Het is natuurlijk prettig dat uw huis meer waard wordt, maar de sterk 
gestegen huizenprijzen zijn ook terug te zien in hogere WOZ-waarden. 
Voor de WOZ-beschikking van 2022 wordt de marktontwikkeling van 2020 
gebruikt, de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021. Bij het bepalen 
van de WOZ-waarde kijkt BsGW onder meer naar de marktwaarde en de 
verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de omgeving. Gelet op de 
ontwikkeling van de afgelopen jaren, ligt de stijging van de WOZ-waarde in 
2022 in het verlengde van de oplopende huizenprijzen van het jaar daarvoor. 

WOZ-bezwaar? Bel eerst met BsGW 
Vindt u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is ingeschat? Maak dan 
niet direct bezwaar tegen de WOZ-waarde, maar bel eerst eens 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. 
Bent u het niet eens met een opgelegde belastingaanslag, dan kunt u 
rechtstreeks bij BsGW bezwaar maken. Eenvoudig bezwaar indienen kan 
online via Mijn BsGW op www.bsgw.nl.
Let op dat u dit binnen de gestelde 
termijn van zes weken na dagtekening 
van het aangiftebiljet doet.

Melding openbare ruimte
Openbare ruimte is ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Meldingen 
over deze openbare ruimte doet u via Reppido. 

Melding doen
Wilt u bijvoorbeeld een melding doen over zwerfafval, bomen en groen, 
(water)overlast, rioolverstopping, ongedierte, verkeer of wegen? Ga dan 
naar de https://reppido.nl/citizen/bergen.

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.  Via Reppido kunt u de voortgang van uw melding volgen.

Spoedmelding
Bij gevaar, situaties die schade of letsel kunnen opleveren of 
spoedmeldingen zoals stormschade of vervuiling van een wegdek, kunt u 
contact opnemen met het Klant Contact Centrum van Gemeente Bergen. 
Dat kan telefonisch via (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Andere meldingen
Kijk voor meer informatie over andere meldingen op 
https://www.bergen.nl/meldingen.

Daar leest u meer over het doen van meldingen over onder andere 
bewegwijzering van recreatieve routes, openbare verlichting, verloren of 
gevonden voorwerpen en zorgsignalen.

Bespaar energie én geld met Junior 
Energiecoach: een super leuk spel!
Welke apparaten slurpen 
de meeste stroom? Hoeveel 
lampen branden er in uw huis? 
Doe met uw gezin mee aan 
Junior Energiecoach: een spel 
met leerzame uitdagingen, 
puzzels, experimenten en 
winacties. Zo ontdekt u waar 
jullie samen energie kunnen 
besparen.

Met een tv-held op lampenjacht 
en stekkerexpeditie
Junior Energiecoach is een 
gratis energiespel voor gezinnen 
uit de gemeente Bergen. Vijf 
weken lang, 15 - 30 minuten 
per week, gaat tv-help Varkentje 
Rund in de rol van Junior 
Energiecoach met uw gezin op 
ontdekkingsreis. Elke week een 
nieuw filmpje, met een nieuwe 
challenge. Wie durft mee op 
lampenjacht of stekkerexpeditie? 

Kinderen worden zo echte Junior 
Energiecoaches. Net als Varkentje 
Rund.

Gratis meedoen
Junior Energiecoach is voor 
gezinnen met kinderen van 
ongeveer 7 tot 12 jaar. In de 
gemeente Bergen kunnen 50 

gezinnen meedoen. Het leuke is: 
deelname is gratis! Het spel start 
op 4 maart.

Aanmelden of meer informatie?
Kijk op www.juniorenergiecoach.
nl/. Inschrijven kan tot en met 27 
februari. Dus wees er op tijd bij 
en schrijf u in!

Judie Hermens wint prijsvraag 
rondom het kunstwerk op Mosaïque
‘Loslaten’. Dat wordt de titel van 
het kunstwerk, dat eind vorig 
jaar in Winkelcentrum Mosaïque 
te bewonderen was. Bedenkster 
van deze sprekende titel is Judie 
Hermens uit Well. In de tuin van 
kunstenaar Frans Goossens nam 
zij haar prijs in ontvangst van 
wethouder Claudia Ponjee.

De prijswinnares legt uit waar 
haar idee vandaan komt: ‘Er zijn 
het afgelopen jaar heel veel dingen 
gebeurd. De open hand en de 
druppel die door de vingers valt, 
betekenen voor mij: loslaten. Alles 
loslaten en opnieuw beginnen.’

Kunstenaar Frans Goossens had 
een net iets ander thema voor 
ogen toen hij het kunstwerk 
maakte: de teloorgang van de 
natuur door menselijk handelen. 
‘De hand staat voor de mensheid, 

de druppel voor de natuur, de 
dieren en planten. De mens beseft 
wat hij met de natuur doet en 
opent bewust zijn hand. De natuur 
moeten we niet in onze greep 
houden; de natuur moet de ruimte 

krijgen’, vertelt hij.
‘Erg leuk dat zoveel mensen 
hebben gereageerd op onze 
oproep om een titel en een verhaal 
te bedenken voor dit kunstwerk’, 
besluit wethouder Ponjee. 

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.

Op de foto van links naar rechts: winnares Judie Hermens, kunstenaar 
Frans Goossens en wethouder Claudia Ponjee.
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