
Gemeente 
berichten

Verplichte bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• Bergen L, Aijen 7, verbouw van woning 
•  Bergen L, De Flammert 1042, oprichten loods 
• Bergen L, Eekhoornstraat 11, kappen van 1 boom 
• Bergen L, Gelderstraat 3, kappen van 2 bomen 
• Siebengewald, Grensweg 13a, verbreden uitweg
•  Well L, De Kamp 5, oprichten steigers, vlonders, voetgangersbrug 

en boothelling 
• Well L, Grotestraat 58, kappen van 2 bomen 

Ingediend, sloopmelding
• Bergen L, Aijen 7, gedeeltelijk slopen woning 

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Hengeland 3a, bouw opslagloods 
• A� erden L, Julianastraat 26, oprichten bed and breakfast 
• A� erden L, Vliegenkamp 21, bouw half-vrijstaande woning
• A� erden L, Vliegenkamp 23, bouw half-vrijstaande woning 
• Bergen L, Holshaeg 1, bouw woonboerderij 
• Bergen L, Kampweg 8a, kappen van 1 boom 
• Bergen L, Siebengewaldseweg 123, kappen van 4 bomen 
• Siebengewald, Boterdijk 9, plaatsen dakkapel 
• Siebengewald, Gochsedijk 43, kappen van 1 boom 
• Siebengewald, Grensweg 21, verwijderen dragende muur
• Siebengewald, Processieweg 17, bouw woning 
• Siebengewald, Processieweg 19, bouw woning 
• Siebengewald, Vrij 22, kappen van 1 boom
• Well L, Vossenheuvel 10, bouw 11 recreatiewoningen

Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Bergen L, Bargapark 10, kappen van 2 bomen 

Verleend, uitgebreide procedure
•  A� erden L, Rimpelt 20, restaureren molen 

(ter inzage t/m 21-04-2021) 
•  Siebengewald, Kleine Horsterweg 2, varkenshouderij revisie milieu 

en realisatie luchtwasser (recti� catie ter inzage t/m 08-04-2021 
i.p.v. 06-05-2021) 

Wet ruimtelijke ordening 
•  Bestemmingsplan A� erdse Heide 42 vastgesteld, betreft het wijzigen 

van de bestemming Agrarisch met waarden naar Wonen 
(ter inzage van 11-03 t/m 21-04-2021)

•  Gecoördineerde procedure: Bestemmingsplan Energielandgoed 
Wells Meer vastgesteld, tevens verleende watervergunning en 
verleende omgevingsvergunningen voor zonnevelden en 4 
windturbines (ter inzage van 18-03-2021 t/m 28-04-2021)

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.

Inschrijving pachtkavels
De gemeente Bergen biedt kavels aan voor geliberaliseerde (korte) 
pacht:

Inschrijven
Agrarische ondernemers kunnen tot en met  31 maart 2021 een e-mail 
sturen naar info@bergen.nl met vermelding van de gewenste kavel(s). 
De pachtprijs is € 810,- per ha.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum, (0485) 34 83 83. Via www. bergen.nl/pachtkavels kunt u 
situatietekeningen van de pachtkavels inzien. 

Welkom bij Gemeente Bergen
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

Verkiezingen, maximaal 
drie volmachten
Kunt u zelf niet stemmen, dan 
kunt u iemand machtigen 
om dat namens u te doen. De 
persoon die wordt gemachtigd, 
de gemachtigde, mag maximaal 
drie volmachten aannemen. 
Hij kan de volmachtstem alleen 
tegelijkertijd met zijn eigen stem 
uitbrengen. Kiezers kunnen 
geen volmacht verlenen in een 
stemlokaal.

Onderhandse volmacht 
Om iemand onderhands te 
machtigen vult u de gegevens in 

op de achterkant van de stempas. 
Kiezer en gemachtigde moeten 
beiden tekenen.

De volmachtgever en 
gemachtigde moeten beiden 
in de gemeente Bergen wonen. 
Bij het stemmen moet de 
gemachtigde een (kopie van 
het) geldig identiteitsbewijs 
van de volmachtgever laten 
zien. Dit mag op de dag van de 
stemming maximaal vijf jaar 
verlopen zijn. Hebt u geen geldig 
identiteitsbewijs dan kunt u een 

schriftelijke volmacht aanvragen, 
doe dit tijdig.

Identiteitsbewijs
De gemachtigde moet een 
kopie van het identiteitsbewijs 
van degene voor wie hij stemt 
meenemen waarop alle gegevens 
leesbaar zijn. ID-covers (hoesjes 
waarmee bepaalde informatie 
op een identiteitsbewijs 
afgeschermd kan worden) 
zijn niet toegestaan. Het 
identiteitsbewijs mag ook digitaal 
getoond worden.

Beste inwoners en ondernemers 
van de gemeente Bergen,
Een jaar geleden kwam het 
coronavirus ons land binnen. Op 9 
maart 2020 kondigde de minister-
president het eerste advies 
aan voor heel Nederland: geen 
handen schudden. Wie had op dat 
moment kunnen denken dat we 
een jaar later nog steeds te maken 
zouden hebben met maatregelen 
die zelfs veel verder gaan. 

De coronacrisis heeft impact op 
iedereen, al wordt de een harder 
geraakt dan de ander. Ons leven 
ziet er anders uit dan we gewend 
zijn. We missen sociale contacten, 
spontane ontmoetingen en 
activiteiten. Veel ondernemers 
hebben het moeilijk en we 
verlangen naar meer vrijheid en 
versoepelingen. Maar daar zit nog 
een grens aan, omdat we mensen 
met een kwetsbare gezondheid 
willen beschermen en de zorg 
toegankelijk willen houden.

Ook de Tweede 
Kamerverkiezingen op woensdag 
17 maart verlopen dit keer anders 

dan we gewend zijn. In het 
stemlokaal gelden maatregelen 
om de kans op besmetting met 
het coronavirus zo klein mogelijk 
te houden. Daardoor kunt u veilig 
uw stem uitbrengen en kunnen 
stembureauleden veilig hun 
werk doen. Ook zijn er bij deze 
verkiezing extra mogelijkheden 
om uw stem uit te brengen. Zo 
zijn maandag 15 en dinsdag 
16 maart de stembureaus in 
Ontmoetingscentrum Bergen in 
Nieuw Bergen en MFC De Buun 
in Well al open. Deze stemlokalen 
zijn vooral bedoeld voor kiezers 
die door het coronavirus tot de 
risicogroep behoren. Kiezers 
van 70 jaar of ouder kunnen 
bovendien hun stem per brief 
uitbrengen. Elke stem telt, ook 
die van u. Door uw stem uit te 
brengen laat u weten wie u mag 
vertegenwoordigen in de Tweede 
Kamer.  

Hopelijk zijn we langs de route 
van testen en vaccineren op weg 
naar een lente en zomer waarin 

meer kan en mag. Daar kijken 
we allemaal naar uit. Tot die tijd 
moeten we volhouden en ons aan 
de maatregelen houden. Laten 
we elkaar daarbij helpen vanuit 
het besef dat het voor iedereen 
moeilijk is, maar dat we er samen 
doorheen komen.

Manon Pelzer
Burgemeester gemeente Bergen

Maatregelen in verband met corona
Om het risico op verspreiding 
van Covid-19 op de 
verkiezingsdag klein te houden 
worden er maatregelen getro� en. 
Deze zorgen ervoor dat het voor 
kiezers veilig is om te stemmen 
en dat het voor stembureauleden 
veilig is om hun werk te doen in 
de stemlokalen. 

•  stembureaulid en kiezer 
houden afstand, dragen 
een mond-neuskapje en 
desinfecteren de handen.

•  iedereen doet een 
gezondheidscheck voor komst 
naar het stemlokaal.

•  stempotloden worden 
gereinigd na elk gebruik.

•  kiezers kunnen ook bij de 
ingang en de uitgang hun 

handen desinfecteren.
•  oppervlakken die iedereen 

aanraakt, worden geregeld 
gereinigd.

•  er staan kuchschermen.

Andere aandachtspunten
•  men mag drie 

volmachstemmen uitbrengen 
(i.p.v. twee).

•  kiezers van 70 jaar en ouder 
mogen per brief stemmen.

•  er zijn twee stemlocaties open 
op 15 en 16 maart zodat 
vooral kiezers met een 
kwetsbare gezondheid 
vervroegd een stem uit 
kunnen brengen.

Gaat u stemmen?
Neem dan mee:

• uw stempas
•  uw geldig identiteitsbewijs 

(mag max. 5 jaar verlopen 
zijn)

• een mondkapje.

Gezondheidscheck
Doe vooraf de gezondheidscheck. 
Die vindt u bij uw stempas. 
Beantwoordt u één of meer 
vragen met ja, ga dan niet 
stemmen maar machtig iemand 
om uw stem uit te brengen. 

Geeft u een machtiging aan 
iemand in uw gemeente? Vul dan 
de achterkant van uw stempas 
in. Zet uw handtekening en de 
gemachtigde moet tekenen. 
Geef (een kopie van) uw 
identiteitsbewijs mee.
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Meer weten over de verkiezingen?
• www.bergen.nl/verkiezingen 

• Facebook Gemeente Bergen

• Klant Contact Centrum (0485 – 34 83 83 of info@bergen.nl)

• www.elkestemtelt.nl 

•  www.kiesraad.nl of neem contact op met de Kiesraad (070 - 426 73 29 

of Informatiepunt@kiesraad.nl)

• www.tweedekamer.nl

• www.lezenenschrijven.nl: Verkiezingskrant in gewone taal

• www.ste�  e.nl: Ste�  e maakt stemmen weer leuker en eenvoudiger

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. Het is mogelijk 

een afspraak te maken via 

onderstaande gegevens. 

VerduurSAMEN2030

verduursamen2030@bergen.nl

bergen.nl/verduursamen2030 

  VerduurSAMEN2030

Energielandgoed Wells Meer

wellsmeer@bergen.nl

energielandgoedwellsmeer.nl

  Energielandgoed Wells Meer

Onderdeel van

Warmtescans 
voor 823 
woningen
Om samen een nieuwe stap op weg naar 

een energieonafhankelijk gemeente Bergen 

in 2030 te zetten, worden er deze maand 

823 warmtescans op de voorgevels van 

koopwoningen uitgevoerd. Deze scans bieden 

woningeigenaren inzicht in de mate waarin de 

woning is geïsoleerd. Het doel is om samen het 

energieverbruik in woningen terug te dringen. 

Voor de eerste ronde zijn de koopwoningen 

gelegen binnen de dijkring Bergen-Aijen 

en in Siebengewald geselecteerd. Het plan 

is om in het najaar nog eens circa 1.000 

woningeigenaren te benaderen voor 

een warmtescan.

Aan onze gemeente is een 
bijdrage uit de RREW toegekend!
De komende jaren willen we samen met de inwoners van gemeente Bergen het 

verschil maken. Het Rijk heeft ons een bedrag toegekend vanuit de Regeling Reductie 

Energiegebruik  Woningen (RREW) van €258.000 dat ons daarbij helpt. Met deze bijdrage 

stimuleren we energiebesparende maatregelen in zowel particuliere woningen als 

huurwoningen en kunnen we acties opzetten om elkaar te inspireren en te motiveren. 

Jij doet toch ook mee? 

Kijk voor meer informatie en welke acties we willen uitvoeren op: 

www.verduursamen2030.nl/rrew

Statusupdate 
Energielandgoed 
Wells Meer
Dinsdag  9 februari stelde de raad het bestemmingsplan voor het Energielandgoed 

inclusief de voorgestelde wijzigingen, die uit de zienswijzen zijn voortgekomen, vast. 

Het projectteam is momenteel het bestemmingsplan en de vergunningen in orde aan 

het maken voor de inzage van de beroepstermijn.

Op de website van het Energielandgoed voegen wij regelmatig vragen toe aan de 

rubriek ‘Veelgestelde vragen’ op basis van geluiden die wij ophalen in de omgeving. 

Neem een kijkje op: www.energielandgoedwellsmeer.nl/veelgestelde-vragen

Kalender verkiezing Tweede Kamer
•  Uiterlijk donderdag 11 maart 

moeten personen van 70 jaar of 
ouder het briefstembiljet in bezit 
hebben.

•  Uiterlijk vrijdag 12 maart, 
17.00 uur: retourenvelop 
briefstemmen op de post doen. 

•  Vrijdag 12 maart, 17.00 uur. 
Laatste dag ontvangst verzoek 
om vervangende (brief)stempas, 

kiezerspas, volmacht.
•  Uiterlijk maandag 15 maart 

moeten de kandidatenlijsten bij u 
bezorgd zijn.

•  Maandag 15 en dinsdag 16 maart, 
07.30 - 21.00 uur: mogelijkheid 
tot vervroegd stemmen -> vooral 
bestemd voor risicogroepen.

•  Uiterlijk woensdag 17 maart, 
21.00 uur. Retourenvelop 

briefstemmen afgeven bij het 
gemeentehuis. 

•  Woensdag17 maart 2021, 
07.30 - 21.00 uur: 
DAG VAN DE STEMMING.

•  Vanaf donderdag 18 maart: 
de uitslag wordt in het Klant 
Contact Centrum ter inzage 
gelegd en op www.Bergen.nl/
uitslagverkiezingen gepubliceerd.

Stemlocaties: waar kunt u stemmen? 
De stembureaus zijn open van 's 
ochtends 07.30 uur tot 's avonds 
21.00 uur. Alle stembureaus zijn 
geschikt voor kiezers met een 
lichamelijke beperking.

De stemlokalen zijn ingericht op:
Maandag 15 maart en dinsdag 16 
maart
•  Ontmoetingscentrum Bergen, 

Murseltseweg 4a, Bergen L
•  MFC De Buun, Kasteellaan 25, 

Well L.

Deze opening is vooral bedoeld 
voor kiezers die door het 
coronavirus tot de risicogroep 
behoren.

Woensdag 17 maart, dag van de 
stemming  
•  Recreatiecentrum Den 

Asseldonk, Den Asseldonk 2, 
Bergen L

•  Ontmoetingscentrum Bergen, 
Murseltseweg 4a, Bergen L

•  Voorportaal Sint Petruskerk, 
Kerkstraat 6, Bergen L

•  Gemeenschapshuis Iedershuus, 
Kapelstraat 7a, A� erden L

•  MFC De Klaproos, 
Gaesdoncksestraat 2b, 
Siebengewald

•  MFC De Buun, Kasteellaan 25, 
Well L

•  Gemeenschapshuis ’t Luukske, 
Catharinastraat 49, Wellerlooi. 

Tellen van de stemmen
Het vooropenen van de 
briefstemmen vindt plaats op 
dinsdag 16 maart vanaf 13.30 uur in 
het gemeentehuis. Het tellen van de 
(brief)stemmen uitgebracht voor 
17 maart vindt plaats woensdag 
17 maart vanaf 08.30 uur in het 
gemeentehuis. De uitgebrachte 
stemmen van 17 maart worden 
vanaf 21.00 uur in de stemlokalen 
geteld. De briefstemmen die 17 
maart ontvangen worden, worden 
vanaf 21.00 uur in het gemeentehuis 
geteld.
Neem voor meer informatie 
telefonisch contact op met het Klant 
Contact Centrum, 0485 34 83 83.
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