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Verplichte bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Hengeland 3a, oprichten opslagloods 
• A� erden L, Hengeland 3a, realiseren mantelzorgwoning in loods 
• Bergen L, nabij Lindenlaan 4-4a, kappen van diverse bomen 
• Bergen L, Oude Baan 9, tijdelijk plaatsen woonunit
• Bergen L, Siebengewaldseweg 5, kappen van 1 boom 
• Siebengewald, Boterdijk 9, plaatsen dakkapel 
• Siebengewald, Gochsedijk 59, legaliseren bijgebouw 
• Siebengewald, Gochsedijk 85, exploiteren van een winkel 
• Well L, Bosserheide 35, oprichten bed & breakfast 
• Well L, Grotestraat 27, oprichten bed & breakfast
•  Well L, Moleneind 5, oprichten wasmachineruimte, pergola’s, 

tuinmuur
• Wellerlooi, Catharinastraat 27, oprichten � etsenhok/opslagruimte

Ingediend, sloopmelding
•  A� erden L, Julianastraat 44, verwijderen asbesthoudend materiaal 

verdeelkast 
• Bergen L, Aijen 2, verwijderen asbesthoudende golfplaten garage 
•  Bergen L, Mosaïque 7, verwijderen asbesthoudend materiaal 

verdeelkast 
• Siebengewald, Verlengde Boterdijk 1-7, geheel slopen 4 woningen
• Well L, Grotestraat 62, verwijderen dakpannen/-platen van woning 

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Melingveldweg 3, oprichten schuilgelegenheid 
• Bergen L, Ceresweg 13a, oprichten van een hooimijt 
• Bergen L, Ceresweg 21, bouwen van een veldschuur 
• Bergen L, Fazantstraat 35, kappen van 4 bomen 
• Bergen L, Oude Baan 9, verbouwen van een woning 

Geweigerd, reguliere procedure
• Bergen L, Fazantstraat 35, kappen van 2 bomen 

Ontwerp, uitgebreide procedure
•  Bergen L, De Flammert 1205, in werking hebben van een 

tankstation 
•  Siebengewald, Augustinusweg 19, herzien ontwerp veranderen/

uitbreiden varkens-/paardenstal 

Wet milieubeheer, Meldingen activiteitenbesluit
•  A� erden L, Hengeland 3a,  bouw machine-/opslagloods bij 

bestaand agrarisch bedrijf 
•  Siebengewald, Nieuweweg 83, wijziging werkzaamheden agrarisch 

bedrijf 

Wet ruimtelijke ordening 
•  Ontwerpbestemmingsplan ‘Sterrenbos 1 Well’ (ter inzage van 11-02-

2021 t/m 24-03-2021)

Kieswet
Verkiezing leden Tweede Kamer der Staten-Generaal
• Stemmen bij volmacht
• Stemmen met een kiezerspas

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.

Sneeuw in Bergen (L) 
Het winterse weer geeft naast plezier ook de nodige overlast. 
Volg de informatie over het bestrijden van gladheid, de inzameling 
van afval en eventuele andere gevolgen voor onze dienstverlening op 
www.bergen.nl en onze facebookpagina.
Lukt dat niet? Neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact met 
ons op.

De VoorzieningenWijzer geeft
fi nanciële ruimte
De gemeente Bergen start in 
samenwerking met Destion, 
Noaberschap, A� erden Samen 
Beter, Humanitas en Stichting 
Leergeld met de inzet van De 
VoorzieningenWijzer. 

Er zijn veel sociale voorzieningen 
en regelingen, zoals toeslagen, 
vergoedingen, gemeentelijke 
minimaregelingen en speciale 
fondsen. Toch maakt niet 
iedereen gebruik van deze  
steunmaatregelen. Vaak weten 
mensen niet welke regelingen 
er zijn, hoe ze daar aanspraak 
op kunnen maken en hebben ze 
bovendien de rust niet zich daar in 
te verdiepen. Voor deze mensen is 
De VoorzieningenWijzer bedoeld.

Adviesgesprek
Mensen die gebruik maken 
van De VoorzieningenWijzer 
krijgen advies van een 
getrainde vrijwilliger over 
hun � nanciële situatie. Hij 
of zij maakt daarbij gebruik 
van De VoorzieningenWijzer, 
een applicatie die inzicht 
geeft in gemeentelijke 

regelingen en fondsen. 
Daarnaast wordt gekeken naar 
toeslagen, energiecontract 
en zorgverzekering en de 
mogelijkheden voor de 
aangifte inkomstenbelasting. 
Het adviesgesprek is gratis, 
vertrouwelijk en vrijblijvend. 
Als de deelnemer het wil, helpt 
de adviseur ook mee om het 
advies uit te voeren.

Resultaat 
Het belangrijkste e� ect is dat de 
deelnemer de � nanciële basis weer 
op orde krijgt. Daarnaast heeft een 

huishouden per jaar gemiddeld 
€500,- meer te besteden door inzet 
van De VoorzieningenWijzer. Het 
advies geeft mensen rust en overzicht 
en daarmee ook meer ruimte om 
actief mee te doen in de samenleving. 

Meer informatie en aanmelden
Inwoners van de gemeente Bergen 
die zich willen aanmelden voor 
De VoorzieningenWijzer, kunnen 
contact opnemen met Noaberschap 
via 06-12 22 81 84 of info.
noaberschap@gmail.com. 
Meer informatie is ook te vinden op 
www.bergen.nl/voorzieningenwijzer.

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.

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

Stop CO-vergiftiging
De maand februari voeren 
Brandweer Nederland, de 
Nederlandse Brandwonden 
Stichting en de 25 Veiligheidsregio’s 
campagne om slachto� ers door CO-
vergiftiging te voorkomen. 

Koolmonoxide
ook bekend als CO, staat 
niet voor niets bekend als de 
sluipmoordenaar. Je ziet of 
ruikt het niet maar wanneer je 
het inademt, kan dit ernstige 
lichamelijke gevolgen hebben. 
Jaarlijks overlijden in Nederland 
gemiddeld 10 tot 15 personen door 
koolmonoxidevergiftiging. Enkele 
honderden mensen belanden in het 
ziekenhuis. 

Belangrijkste boodschap
•  ventileer (laat 24/7 een raam of 

rooster op een kiertje staan)

•  controleer (laat je verwarmings-
toestel minimaal 1 x per jaar 
controleren door een vakman)

•  alarmeer (plaats een CO-melder). 

Persoonlijk advies
Onderdeel van de campagne is 
de online adviestool op 
www.co-wijzer.nl. Na het 
beantwoorden van een aantal 

eenvoudige vragen, geeft deze 
CO-wijzer een persoonlijk advies 
hoeveel CO-melders je in je huis 
nodig hebt en waar ze wel of juist 
niet moeten worden geplaatst.

Meer informatie
leest u op de website van 
www.brandweer.nl. 
Bron: website Brandweer

1 op 1 begeleiding vanuit 
Bergen Beweegt Natuurlijk 
Helaas kunnen veel sportgroepjes 
vanwege de geldende 
coronamaatregelen nog niet 
opstarten. Individueel en in kleine 
groepjes van maximaal twee personen 
is het nog wel mogelijk om te sporten 
en bewegen. Toch lukt het niet 
iedereen om in beweging te blijven. 
Daarom organiseren wij vanuit 
Bergen Beweegt Natuurlijk 1 op 1 
begeleiding. Heb jij persoonlijk een 
steuntje in de rug nodig en behoefte 
aan begeleiding? Neem dan contact 

op met beweegcoach Dien van Dinter, 
via dien@bergenbeweegtnatuurlijk.nl 
of telefonisch via 06 – 27 55 90 88. 
Samen zorgen we ervoor dat we ook 
in deze tijd � t en vitaal blijven door 
voldoende te blijven sporten en 
bewegen.  We helpen je graag! 

Meer informatie
Bergen Beweegt Natuurlijk helpt 
mensen van alle leeftijden om op een 
gezonde manier te leven en bewegen. 
Sport, beweging en gezonde voeding 

horen daar bij!  Kijk voor meer 
informatie op de website van 
www.bergenbeweegtnatuurlijk.nl 
en volg de facebookpagina.
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Is uw huis meer waard geworden?
In de tweede helft van februari 
valt het aanslagbiljet voor de 
gemeentelijke belastingen en de 
waterschapsbelastingen op de 
deurmat. Op dat biljet staat ook 
de nieuwe WOZ-beschikking 
met de WOZ-waarde van uw 
woning.

Verkoopcijfers van het kadaster 
tonen aan dat de huizenprijzen 
blijven stijgen. De WOZ-waarde 
stijgt nu al vijf jaar op rij, sinds 
het einde van de crisis op de 
huizenmarkt. Als deze stijging 
voor u reden is om uw WOZ-
waarde te controleren en 
mogelijk bezwaar te maken, bel 
dan eerst met BsGW. Bezwaar 
maken, rechtstreeks of via een 
bemiddelingsbureau, kost altijd 
meer moeite. En het duurt 
langer voordat u antwoord krijgt. 

Bellen is sneller
Als u denkt dat de schatting 
van de waarde van uw huis 
niet klopt, ga dan niet direct 
met een bezwaarschrift aan de 
gang, maar bel eerst eens met 
BsGW 088-8 420 420. U belt dan 
rechtstreeks met de taxateur. 

Hij vertelt u met welke zaken 
rekening is gehouden bij de 
waardebepaling. En als u denkt 
dat er redenen zijn om die 
waarde aan te passen, dan kunt 
u dat direct met hem bespreken. 
Eén enkel telefoontje geeft u snel 
duidelijkheid. En gemak voor u.
Want bezwaar maken is dan 
vaak niet meer nodig. U bespaart 
er veel tijd en moeite mee en u 
voorkomt onnodige kosten. 

En als er toch een bezwaar 
nodig is?
Dan bent u bij BsGW ook aan het 
goede adres. Niet ingewikkeld 
en geen gedoe. Bezwaar maken 
doet u gratis en gemakkelijk via 
Mijn BsGW op www.bsgw.nl. U 
heeft daar zes weken de tijd voor, 
vanaf de datum (dagtekening) 

die op het aanslagbiljet 
staat.

Is het te druk aan de telefoon?
U ontvangt het aanslagbiljet 
gelijktijdig met nagenoeg alle 
andere inwoners in Limburg. 
Op de dagen dat de aanslagen 
worden bezorgd, kan het druk 
zijn aan de telefoon. Komt u in 
de drukte van de telefoonlijn 
terecht? Neem dan even de tijd 
en bel enkele dagen later met 
BsGW. Zij helpen u graag. U 
kunt ook altijd reageren via Mijn 
BsGW, uw persoonlijke pagina 
op www.bsgw.nl.

Het telefoonnummer van BsGW 
is 088 - 8 420 420 (houd uw BSN 
bij de hand). Of ga naar 
www.bsgw.nl / Mijn BsGW.

Lockdown verlengd
Dinsdag 2 februari heeft het kabinet aangegeven dat de lockdown wordt 
verlengd. Ook de avondklok wordt verlengd tot en met 2 maart. Op 
dinsdag 23 februari besluit het kabinet of de huidige maatregelen worden 
aangepast.

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt 
het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus 
winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn 
besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen.

Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te 
zetten. Wel zijn basisscholen en kinderopvang sinds 8 februari weer open. 
Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf 
afgesproken tijden, ophalen bij de winkel. 

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van www.rijksoverheid.nl.

Drieluik over aankoop grond
Gemeente Bergen heeft 477 ha grond gekocht van Provincie Limburg. 
Deze aankoop is vooral belangrijk voor drie onderwerpen in onze 
gemeente:

• Energielandgoed Wells Meer
• De Groene Rivier in Well
• Verbeteren van landschappelijke kwaliteit.

Op pagina 9 leest u deel 3, Verbeteren van de landschappelijke kwaliteit. 

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

Opbrengst 
Energielandgoed 
naar gemeenschap 
Recent was er in de media veel aandacht voor het 

feit dat buitenlandse investeerders er vandoor 

gaan met miljoenensubsidies én winst van zon-

neparken. In Bergen is dit beslist niet het geval. 

Als Gemeente Bergen hebben we er bewust voor 

gekozen om Energielandgoed Wells Meer zelf te 

ontwikkelen. Zo kunnen we de opbrengsten hier-

uit grotendeels inzetten voor de gemeenschap. 

Daarnaast krijgen inwoners en buurgemeenten 

de kans om mee te investeren. Zo profiteren we 

samen van Energielandgoed Wells Meer!

Subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen
De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is 

uitgebreid en biedt extra mogelijkheden om in 2021 te verduurzamen! De subsidie 

geeft particulieren een tegemoetkoming voor de aankoop van zonneboilers, 

warmtepompen, de aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen. 

De regeling is ook uitgebreid voor zakelijke gebruikers. U leest er alles over 

op onze website: www.verduursamen2030.nl/isde 

Raad stelt bestemmingsplan 
Energielandgoed Wells Meer vast
Iedereen kon van 8 oktober tot en met 18 november 2020 een zienswijze indienen 

op het ontwerpbestemmingsplan voor het Energielandgoed. De raad heeft op 

9 februari het bestemmingsplan, inclusief de wijzingen die uit de zienswijzen 

zijn voortgekomen, vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, waarin de 

wijzigingen zijn verwerkt, wordt binnen zes weken gepubliceerd. 

Hierna start de beroepsprocedure voor het 

bestemmingsplan, de omgevingsvergunningen en 

de watervergunning. We zullen u tegen die tijd nader 

informeren over de beroepsprocedure. Daarnaast 

heeft de raad het krediet van € 2,15 miljoen voor 

de volgende fase, fase 4: de ontwikkelfase, van het 

Energielandgoed beschikbaar gesteld.
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