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Gemeente 
berichten

Grensoverschrijdende 
fi etsknooppuntenkaart en 
bloemzaadjes van Dynamic Borders
Dynamic Borders heeft, met 
ondersteuning van Stichting 
Toeristisch Platform Maasduinen, 
een � etsknooppuntenkaart 
uitgebracht. De praktische kaart 
omvat het gehele Nederlands-
Duitse knooppuntennetwerk in 
de regio. Zo worden de provincies 
Limburg en Noord-Brabant 
verbonden met Kreis Kleve en de 
regio Niederrhein. In de gemeente 
Bergen kunt u de kaart gratis 
afhalen in het gemeentehuis. U 
hoeft hiervoor geen afspraak te 
maken.

Horecatips 
Fietsers in de grensregio wacht 
een prettige verrassing, want de 
kaart bevat ook horecatips voor 
onderweg. Bovendien staan 
op de kaart de locaties van vijf 

laadstations voor e-bikes. Deze 
zijn in het kader van het project 
geplaatst.

Aanvulling
De nieuwe kaart is een 
goede aanvulling op de al 
bestaande producten, zoals de 
grensoverschrijdende themaroutes, 
de arrangementen en het kleur- 
en puzzelboek voor kinderen 
uit de regio. Allemaal producten 
en activiteiten die de aandacht 
vestigen op de veelzijdige 
toeristische mogelijkheden en het 
prachtige, afwisselende landschap 
in de grensregio. Kijk voor routes 
en / of het kleur- en puzzelboek op 
https://www.dynamicborders.eu/nl

Gratis bloemzaadjes
Tienduizend bedrukte zakjes 

met een zaadmengsel voor wilde 
bloemen worden als kleine 
giveaway uitgedeeld aan de 
inwoners van de grensregio. Met dit 
initiatief wil het project Dynamic 
Borders, de aantrekkelijkheid 
van de regio met de mooie 
landschappen benadrukken. U 
kunt de bloemzaadjes afhalen in 
het gemeentehuis. U hoeft hiervoor 
geen afspraak te maken.

Dynamic Borders
Het  INTERREG-project  Dynamic  
Borders, dat tot eind maart 2021 
liep, werd gesubsidieerd door 
de Europese Unie, de provincies 
Limburg en Noord-Brabant en 
het ministerie van Economie, 
Innovatie, Digitalisering en Energie 
van de Duitse deelstaat Noordrijn-
Westfalen.

Mantelzorgers wandelen vrijdag 23 april
Mantelzorgondersteuner Eefke 
Lommen nodigt mantelzorgers 
van harte uit om samen met haar 
te wandelen. De wandeling start 
vrijdag 23 april om 11.30 uur in 
Nieuw Bergen. 

Wandelen zorgt voor vermindering 
van stress en bevordert je welzijn. Al 
lopend geniet je van de natuur, bouw 

je je conditie op en maak je kennis 
met mensen die het zorgen voor 
een ander ook van binnenuit 
kennen.

Het startpunt van de wandeling 
is de hoek Keulerstraat met 
Bargapark en Burgemeester van 
Kempenstraat in Nieuw Bergen. Er 
wordt een gemiddeld wandeltempo 

aangehouden. En natuurlijk geldt 
ook hier dat we 1,5 meter afstand 
houden.

Aanmelden is niet nodig
Wie zin heeft, kan gewoon aansluiten 
bij deze mantelzorgontmoeting.
Deze wandelingen zijn in de even 
weken op vrijdag om 11.30 uur en 
duren ongeveer een uur.

Dijkversterking Well
Waterschap Limburg werkt in Well 
aan een dijkversterkingsproject.
Well moet beschermd worden 
tegen hoogwater, maar het is 
belangrijk dat de maatregelen 
passen in het landschap en bij de 
rijke geschiedenis van het dorp. 
Wat gebeurt er als erfgoed en 
waterveiligheid elkaar ontmoeten? 
Hoe worden de verschillende 
belangen afgewogen? Experts 
Ellen Vreenegoor, senior-adviseur 
cultureel erfgoed, Elyze Storms-
Smeets, historisch geograaf, 
Anneleen Van de Water, senior 
KNA-archeoloog en Jetske Vaas, 
omgevingsmanager voor Waterschap 

Limburg, vertellen er meer over. 
Meer informatie leest u op 

www.bergen.nl
Foto: Ger Peeters

Theo Laarakker uit Nieuw Ber-
gen heeft een fotoboek gemaakt 
over Bergen, Aijen en Heukelom. 
Het boek bestrijkt de periode van 
1950 – 2000.

Theo schonk burgemeester Ma-
non Pelzer een exemplaar van 
zijn nieuwe boek.

Burgemeester Pelzer: “Ik heb 
genoten van het boek. De her-
kenning van diverse plekjes, 
bekende mensen en vooral het 
historische beeld waren een 
feest”.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Rimpelt 26, kappen van 1 boom 
• Bergen L, Aijen 19, oprichten zwembad
• Bergen L, Rijksweg 11b, oprichten overkapping 
• Siebengewald, Processieweg 15, oprichten woning 
• Well L, Papenbeek 82, kappen van 1 boom 
• Well L, Rietdekkerstraat 18, kappen van 1 boom 
• Wellerlooi, Rijksweg-Zuid 41, verbouwen woning 

Ingediend, sloopmelding
• A� erden L, Kapelstraat 7a, slopen gemeenschapshuis

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Dorpsstraat 78b en 78d, splitsen appartement 
• Bergen L, Aijen 19, bouw poolhouse 
• Bergen L, Aijen 19, bouw zwembad 
• Well L, Kasteellaan 14a, gebruik bedrijfswoning als burgerwoning

Ontwerp, uitgebreide procedure
•  A� erden L, Kapelstraat 7a, oprichten gezondheidscentrum (ter inzage 

22-04-2021 t/m 02-06-2021)

Verleend, uitgebreide procedure
•  Siebengewald, Augustinusweg 19, veranderen/uitbreiden varkens-/

paardenstal (ter inzage 23-04-2021 t/m 03-06-2021).

Algemene wet bestuursrecht 
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen (L) 2021 (in werking 
m.i.v. 29-04-2021)

Wet ruimtelijke ordening 
•  Ontwerpbestemmingsplan Lindenlaan 4-4a voor het wijzigen van de 

bestemming Bedrijf naar Maatschappelijk en Wonen (ter inzage van 
15-04 t/m 26-05-2021)

•  Vaststelling bestemmingsplan Augustinusweg 22a voor het herstellen 
van een woonbestemming (ter inzage van 15-04 t/m 26-05-2021)

•  Vaststelling bestemmingsplan Tuinstraat 7a voor het wijzigen van de 
bestemming Agrarisch – glastuinbouw naar Wonen en Tuin. (ter inzage 
van 15-04 t/m 26-05-2021)

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.

Cursus ‘Herstellen doe je zelf’
Loopt u vast in deze tijd van onzekerheid? Kunt u extra ondersteuning 
gebruiken? Doe dan mee aan de gratis cursus ‘Herstellen doe je zelf!’. 
Tijdens de bijeenkomsten wordt onder andere aandacht besteedt aan 
‘Rouw- en verliesverwerking’ en ‘Hoe ga je om met de Coronatijd’. 

Gratis deelname
De cursus start online met een groepsontmoeting op donderdag 6 mei, 
19.00 uur . De cursus duurt in totaal 12 weken. Na circa twee maanden 
vindt er een terugkombijeenkomst plaats. Er kunnen maximaal acht 
personen deelnemen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de cursus? Neem dan contact op met 
Francis Janssen, telefoon (06) 30 14 51 04. 
Of stuur een e-mail naar francisense@gmail.com.

 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 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 Bergen
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Ophalen huisvuil Koningsdag verplaatst
Koningsdag, dinsdag 27 april, wordt er geen huisvuil opgehaald. 
De ophaalroute van die dag wordt verschoven naar zaterdag 24 april.

U dient uw grijze en/of  groene container op de inzameldag altijd vóór 
07.30 uur aan de weg te zetten.

Klachten over de inzameling
Heeft u klachten over de inzameling, is bijvoorbeeld uw container niet 
leeggemaakt, dan kunt u gratis met de Afval Infolijn bellen: 
tel. (0800) 221 0013

De gemeenteraad vergadert 
maandag 26 april 
Maandag 26 april vergadert de gemeenteraad online. Kijk voor de 
agenda en het live in beeld en geluid volgen van de vergadering op 
https://bergen.notubiz.nl. 

Raads- en commissievergaderingen
De vergaderagenda van de raads- en commissievergaderingen vindt u 
op https://bergen.notubiz.nl. Hierin staan de vergaderdata, de agenda’s 
en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen live volgen of terugluisteren
U kunt op genoemde website de vergaderingen live beluisteren of 
terugluisteren. Online vergaderingen kunt u live in beeld en geluid 
volgen en terugkijken.

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

Klimaatbingo 
voor basisschool-
leerlingen
Volgende week ontvangen basisschool-

leerlingen in de gemeente Bergen (L) een 

klimaatbingokaart. Met deze bingokaart 

kunnen zij deelnemen aan de énige échte 

klimaatbingo van VerduurSAMEN2030. 

Op de kaart staan verschillende foto-

opdrachten rondom het thema duurzaam-

heid. Alle deelnemers ontvangen een leuke 

verrassing. De deelnemers met de mooiste 

en origineelste foto’s maken ook nog eens 

kans op een van de leuke prijzen. 

Meer weten over de klimaatbingo? Kijk op: 

www.verduursamen2030.nl/klimaatbingo

In beeld: de duurzame 
woning van Frans Goossens 
Frans Goossens is een inwoner uit onze gemeente die veel bezig is met duur-

zaamheid. Frans heeft een woning gebouwd die aardgasvrij is, ecologisch past in 

een gezonde leefomgeving en levensloopbestendig is. Een uniek huis dat bij-

draagt aan een beter klimaat. Op dinsdag 30 maart presenteerde hij tijdens een 

online bijeenkomst een filmpje van zijn duurzame woning. Dit filmpje en meer 

informatie kun je vinden op: www.verduursamen2030.nl/frans-goossens

Businesscase 
Energielandgoed 
Wells Meer herijkt
In de vorige fase van het Energielandgoed is er op basis van het ontwerp, zoals 

uitgewerkt in het Masterplan, een globale financiële doorrekening gemaakt. 

Deze businesscase is nu herijkt op basis van de huidige marktomstandigheden 

en de nieuwe verwachtingen hierdoor. In het Masterplan gingen we uit van 

een totale investering van circa € 200 miljoen. Op basis van nieuwe gegevens 

valt deze investering nu lager uit. We gaan op dit moment uit van een totale 

investering van circa € 170 miljoen. Deze verlaging komt met name door de 

zonnepanelen die steeds goedkoper worden.

Bestrijding eikenprocessierups
Gemeente Bergen is bezig met 
de preventieve bestrijding van de 
eikenprocessierups in de bebouwde 
kom. Dat vindt ’s nachts plaats 
en kan (geluids)overlast geven. 
De aaltjes die de gemeente inzet 
voor de bestrijding kunnen slecht 
tegen zonlicht. Daarom vinden de 
werkzaamheden 's nachts plaats. 
De aaltjes hebben dan meer tijd om 
rupsen te zoeken. Ze parasiteren in 
de rups waardoor deze sterven. 
De werkzaamheden duren enkele 
weken.

Natuurlijke beheersing
In het buitengebied zet de gemeente 
in op natuurlijke beheersing, zoals 
het verhogen van de biodiversiteit. 
Het doel is om de ecologische 
balans weer te herstellen, zodat er 
voldoende natuurlijke vijanden 
van de eikenprocessierups zijn. 
Gemeente Bergen werkt al enkele 
jaren aan het verhogen van de 
biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het 
inzaaien van bloem- en kruidenrijke 
bermen en akkerranden of het 
aangepast maaibeheer. Ook de 
meer dan 250 nestkastjes voor 

koolmezen die in de hele gemeente 
zijn opgehangen dragen bij aan 
natuurlijke beheersing.

Meer informatie over de bestrijding 
van de eikenprocessierups leest u op
www.bergen.nl/eikenprocessierups
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