
 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 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
• A� erden L, Kapelstraat 22, oprichten opbouw op aanbouw
• Bergen L, Aijenseweg 38a, oprichten zwembad
• Bergen L, Oude Kerkstraat 32 (voorlopig), oprichten woning
• Siebengewald, nabij Beltweg 3, plaatsen antenne installatie
• Well L, Vossenheuvel 2, wijzigen bestemming stal t.b.v. opslag
• Well L, Vossenheuvel 2, plaatsen zonnepanelen
• Well L, Vossenheuvel 4, oprichten tijdelijke opslag

Ingediend, uitgebreide procedure brandveilig gebruik
• Bergen L, Rijksweg 27, wijziging a� everpunt bij tankstation

Ingediend, sloopmelding
•  Bergen L, Keulerstraat 14, verwijderen asbesthoudende dakplaten 

garage

Verleend, reguliere procedure
• Well L, Elsteren 8a, plaatsen dakkapel 

Wet ruimtelijke ordening
•  Ontwerp bestemmingsplan Bleijenbeek 6 te A� erden L. 

Het Agrarisch bouwvlak wordt Wonen (ter inzage van 07-04-2022 
t/m 18-05-2022)

•  Ontwerp bestemmingsplan Elsterendijk 2 te Well L. 
De bestemming Wonen wordt vergroot (ter inzage van 14-04-2022 
t/m 25-05-2022)

•  Vastgesteld bestemmingsplan Parallelweg 2 te Bergen. 
De agrarische bestemming is omgezet in een woonbestemming 
(ter inzage van 21-4-2022 t/m 01-06-2022) 

•  Vastgesteld bestemmingsplan Schaak 8 te Wellerlooi. 
Een bedrijfswoning is mogelijk gemaakt en 4 recreatieve verblijven 
worden toegestaan (ter inzage 21-04-2022 t/m 01-06-2022)

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

Spreekuur politie
Vanaf maandag 25 april heeft een wijkagent weer wekelijks 
spreekuur in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. 
Het spreekuur is van 15.00 tot 19.00 uur. 

U kunt met of zonder afspraak terecht, maar door een afspraak te 
maken, voorkomt u dat u moet wachten. Bel voor een afspraak 0900-
8844.

U kunt bij de wijkagent terecht voor onder andere een informatief 
gesprek of om iets aan de politie te melden, bijvoorbeeld overlast. U 
kunt op het politiespreekuur geen aangifte doen.

Contact politie
• Bij spoed:112 
• Geen spoed: 0900-8844
• www.politie.nl/contact.

Eenmalige energietoeslag voor 
huishoudens met een laag inkomen
Huishoudens met een laag 
inkomen kunnen aanspraak 
maken op een eenmalige 
energietoeslag. Dit is een bedrag 
van € 800,- per huishouden, als 
tegemoetkoming in de stijgende 
energiekosten.

Bijstand
Heeft u een bijstandsuitkering? 
Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 
het bedrag van € 800,- vanzelf op 
uw rekening gestort.

Aanvragen
Heeft u een laag inkomen, maar 
geen uitkering van de gemeente? 
Misschien komt u dan toch in 
aanmerking voor de eenmalige 
energietoeslag. Kijk op www.
bergen.nl/energietoeslag of u 
voldoet aan de voorwaarden. 

Zo ja, dan kunt u op die pagina 
meteen het aanvraagformulier 
downloaden. Ook vindt u 
hier meer informatie over de 
bewijsstukken die u aan uw 
aanvraag moet toevoegen.

Andere regelingen
Naast de landelijke 
energietoeslag heeft Gemeente 
Bergen andere regelingen 
voor huishoudens met een 
laag inkomen. Kijk voor meer 
informatie op www.bergen.nl/
inkomensondersteuning of neem 
contact op met het Klant Contact 
Centrum via (0485) 34 83 83 of 
14 0485.

VoorzieningenWijzer
Heeft u recht op de eenmalige 
energietoeslag? Of komt u in 

aanmerking voor een andere 
gemeentelijke regeling? 
Kunt u besparen op uw 
energierekening door over te 
stappen? De adviseurs van de 
VoorzieningenWijzer helpen 
u graag verder. Kijk voor meer 
informatie op www.bergen.nl/
voorzieningenwijzer. 

Specifi eke Uitkering: 
Middelen aanpak energiearmoede
Het Rijk heeft de Speci� eke 
Uitkering: Middelen aanpak 
energiearmoede ter beschikking 
gesteld  voor gemeentes. Het 
College van de gemeente Bergen 
heeft recent een plan van aanpak 
vastgesteld voor deze gelden. De 
komende periode hebben we veel 
aandacht voor de bestrijding van 
energiearmoede.

Eikenprocessierups, 
wat doet de gemeente?
In april, mei komen de eitjes van de 
eikenprocessierups uit. De rupsen 
vervellen vijf keer. Bij de vierde 
keer, ongeveer half mei, ontstaan 
de brandharen die voor irritaties 
kunnen zorgen. Als de rupsen vier 
keer zijn verveld maken ze ook 
nesten. Daar blijven ze tot aan hun 
verpopping tot vlinder.

Bestrijden in bebouwde kom
In de bebouwde kom bestrijdt de 
gemeente de eikenprocessierups 
preventief. Dat wil zeggen voordat 
de eitjes van de rups uitkomen. Dat 
doet de gemeente met Nematoden 
(aaltjes). Deze bestrijding is weinig 
belastend voor andere insecten en 

vlinders. Het bestrijden gebeurd 
’s nachts omdat Nematoden niet 
tegen het zonlicht kunnen. 
Nesten van eikenprocessierups 
in de bebouwde kom worden 
weggezogen.

Natuurlijke beheersing in buitenge-
bied
In het buitengebied zet de 
gemeente Bergen in op natuurlijke 
beheersing, zoals het verhogen van 
de biodiversiteit. Het doel is om de 
ecologische balans te herstellen, 
zodat er voldoende natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups 
zijn. Daarnaast zijn in de hele 
gemeente meer dan 250 nestkastjes 

voor koolmezen opgehangen. Deze 
vogels eten graag processierupsen.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt zelf aan de slag met 
natuurlijke beheersing en het 
vergroten van de biodiversiteit. 
Bijvoorbeeld door (een gedeelte 
van) uw tuin aantrekkelijk te maken 
voor insecten, vlinders en vogels. 
Of door de bermen naast akkers, 
weilanden en � etspaden niet te 
maaien.

Meer informatie
Wilt u meer informatie, benieuwd 
wat u zelf kunt doen? Kijk dan op 
www.bergen.nl/eikenprocessierups. 

Uitnodiging voor de Nationale 
Herdenking op woensdag 4 mei
Op woensdag 4 mei bent u van 
harte welkom bij de Nationale 
Herdenking in de gemeente 
Bergen, die plaatsvindt bij het 
verzetsmonument op de Hamert 
in Wellerlooi. 

Om 19.30 uur verzamelen 
de deelnemers zich bij 
Pannenkoekenhuis Jachthut op den 
Hamer aan de Twistedenerweg in 
Wellerlooi. Om 19.40 uur vertrekt de 
stoet in stilte, onder begeleiding van 
het St. Antoniusgilde Well, voor de 
herdenking naar het monument op 
de Hamert. 

Bij het verzetsmonument 
Na een trompetsignaal om 20.00 
uur is het twee minuten stil. Na dit 
stiltemoment speelt Fanfare Nooit 
Gedacht uit Wellerlooi de ‘Last Post’. 
Het college van Gemeente Bergen, 
een afvaardiging van Gemeente 
Weeze, het St. Antoniusgilde 

Well, een afvaardiging van de 
veteranen uit de gemeente Bergen, 
familieleden van de overledenen 
en bezoekers leggen een krans of 
bloemen bij het monument. 
Het college en twee leerlingen van 
Basisschool Catharina uit Wellerlooi 
leggen gezamenlijk de krans 
van Gemeente Bergen. Fanfare 
Nooit Gedacht speelt tijdens de 
kranslegging. 

Twee leerlingen van Basisschool 
Catharina dragen een gedicht voor, 
aansluitend is de toespraak van 
burgemeester Manon Pelzer, met 
daarna de toespraak van voormalig 
burgemeester van Weeze de heer U. 
Francken.

Na de klanken van het Wilhelmus 
bent u van harte welkom in Jachthut 
op den Hamer.
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Inzameling PMD op Koningsdag verplaatst
Woensdag 27 april, Koningsdag, wordt er geen PMD ingezameld. De 
inzameling van die dag is verschoven naar zaterdag 30 april.

U dient uw zakken met PMD-afval op de inzameldag altijd vóór 
07.30 uur aan de weg te zetten. 

Klachten over de inzameling
Heeft u klachten over de inzameling,  dan kunt u gratis bellen met de 
Afval Infolijn, tel. (0800) 221 0013. 

Raadsvergadering dag eerder
De eerstvolgende raadsvergadering van dinsdag 26 april is verplaatst 
naar maandag 25 april 2022. De vergadering is in de raadzaal van het 
gemeentehuis en begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom om deze 
vergadering bij te wonen.

Kijk voor de agenda op https://bergen.notubiz.nl/. Daar kunt u ook de 
vergadering live beluisteren.

Archeologisch speerpunt in Well
Vlakbij de Sint-Rochuskapel in Well staat een bijzonder landmark in de 
vorm van een speer, een ‘archeologisch speerpunt’. Scan de QR-code op de 
speer en ontdek de geschiedenis van het Maasdal tussen Well en Aijen. 
Het archeologisch speerpunt is vorige week o�  cieel onthuld. 
Kijk voor meer informatie over de Archeo Route Limburg op 
https://archeoroutelimburg.nl/nl.

Hans Driessen, de nieuwe 
bedrijfscontactfunctionaris
Klaar staan voor mensen, dat is 
Hans Driessen ten voeten uit. 
Hij was 32 jaar actief voor de 
vrijwillige brandweer Bergen. 
Daar stond hij bij wijze van 
spreken dag en nacht klaar 
voor iedereen die hulp nodig 
had. En nu is hij de nieuwe 
bedrijfscontactfunctionaris. 
Hij greep en kreeg de kans om 
bedrijven in onze gemeente de 
helpende hand toe te steken. 

Wat is uw taak? 
“Mijn taak is het leggen van 
verbindingen tussen de gemeente 
en ondernemers, tussen 
ondernemers onderling en mensen 
die een bedrijf op willen starten.
Als ondernemers plannen hebben 
met hun bedrijf, kunnen ze altijd 
bij mij terecht. Ook tijdens de 
uitvoering van hun plannen. Ik 
gebruik mijn netwerk binnen en 
buiten de gemeente om mee te 
denken in oplossingen. Ik heb 
bijvoorbeeld contact met mijn 
collega’s van het Sociaal Domein. 
Samen kunnen wij werkzoekenden 

en bedrijven bij elkaar brengen 
zodat mensen hun kans vergroten 
om aan de slag te gaan. Ook leg ik 
contacten met bedrijven voor een 
bedrijfsbezoek zodat het college 
met eigen ogen kan zien wat er 
binnen de bedrijven speelt.”

Wat vindt u het allerbelangrijkste in 
uw nieuwe taak?
“Het belangrijkste vind ik dat er 
wederzijds vertrouwen is met 

bedrijven, ZZP'ers of mensen die 
een onderneming willen starten, 
met iedereen die ik tegenkom in 
mijn werk. Dat is voor mij de basis 
om mijn werk te kunnen doen.“

Wat neemt u mee vanuit uw eerdere 
functies bij onze gemeente?
“Door mijn werk binnen de teams 
van bouw- en woningtoezicht, 
milieu, buitendienst, verkeer en 
de brandweer, ken ik de gemeente, 
de bedrijven en de mensen bij die 
bedrijven. Dat neem ik mee naar 
deze functie.”

Wat is uw stip op de horizon?
“Als mensen het gevoel hebben dat 
ze met hun vragen terecht kunnen 
bij de gemeente en dat ze ook 
verder kunnen met de antwoorden. 
Ze mogen mij altijd bellen via 
(0485) 34 83 52. 

Deze functie is voor mij een 
leuke uitdaging en ik ben blij dat 
ik de kans gekregen heb om het 
aanspreekpunt voor alle bedrijven 
te zijn.”

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 

om een afspraak te maken via 

onderstaande gegevens.

VerduurSAMEN2030

verduursamen2030@bergen.nl

bergen.nl/verduursamen2030 

  VerduurSAMEN2030

  VerduurSAMEN2030

Energielandgoed Wells Meer

wellsmeer@bergen.nl

energielandgoedwellsmeer.nl

  Energielandgoed Wells Meer

Onderdeel van

De jeugd heeft 
de toekomst
Vorige week bleek nog maar eens dat kinderen in de gemeente Bergen volop bezig zijn 
met duurzaamheid. Er vonden twee leuke activiteiten plaats. 

BeestenBende
De aftrap van BeestenBende vond plaats op 13 april. 80 kinderen van 6 t/m 12 jaar gaan 
de komende periode aan de slag om afval op te ruimen. Je herkent ze aan hun opvallende 
hesjes, de afvalknijper en hun stoere caps. Tijdens de aftrap opende wethouder Antoon 
Splinter het project, kregen leden van de Beestenbende een leuke verrassing én konden ze 
deelnemen aan een spannende speurtocht. Moedig jij de leden van de BeestenBende aan 
als je ze tegenkomt? 

Wil je zelf graag lid worden? Of ben je op zoek naar meer informatie? 
Kijk dan op: www.mijnbeestenbende.nl

Junior Energiecoach
De afgelopen periode hebben kinderen uit onze gemeente meegedaan aan het spel Junior Energiecoach. Vijf weken lang hebben ze 
uitdagende en leerzame opdrachten uitgevoerd: puzzels, experimenten en winacties. Ze ontdekten hoe je in je eigen omgeving energie 
kunt besparen! Als afsluiting nodigden we de Junior Energiecoaches uit om op vrijdag 15 april hun welverdiende junior Energiecoach-
diploma te ontvangen in binnenspeeltuin Ballorig. 

Het Rijk start landelijke 
energiebesparingscampagne 
De Rijksoverheid start met de landelijke campagne ‘Zet de knop om’. In de campagne geven ze huishoudens en ondernemers praktische 
besparingstips om op korte termijn energie te besparen. Ook komt het Rijk met een Nationaal isolatieprogramma om slecht geïsoleerde 
huur- en koopwoningen snel en slim aan te pakken. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren.

Benieuwd naar de handige bespaartips? Kijk op: www.zetookdeknopom.nl 
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