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Oplevering wadi Bessembiender

In Siebengewald is de wadi 
Bessembiender opgeleverd. 
Via het YouTube kanaal van 
Gemeente Bergen ziet u een 
video met meer informatie over 
deze wadi en de omgeving. Joop 
Schaap, medewerker Gemeente 
Bergen, vertelt ook wat u kunt 
doen om overbelasting van 
het riool te voorkomen, om 
uitdroging van uw tuin, uw 
omgeving te voorkomen. 

Wadi
Een wadi is in feite een verlaging 
die het regenwater uit de wijk 
opvangt, � ltert en in� ltreert in de 
bodem. Het regenwater wordt niet 
via het riool afgevoerd naar de 
rioolwaterzuivering. Het blijft op 
de plek waar het valt en voorkomt 
uitdroging van het gebied. 

Toegevoegde waarde
Gemeente Bergen vindt het 

belangrijk dat deze wadi ook een 
bijdrage levert aan de biodiversiteit 
en voor de bewoners van 
toegevoegde waarde is. Daarom 
is de wadi en de directe omgeving 
aangeplant met inheemse planten, 
zijn er voorzieningen voor insecten, 
vogels en vleermuizen. Samen met 
enkele bankjes, een wandelpad en 
een brug zijn de wadi en omgeving 
een klein stukje natuur waar 
inwoners van kunnen genieten. 

16 juni ophalen klein chemisch afval
Woensdag 16 juni vindt de 
jaarlijkse inzameling van KCA op 
verschillende standplaatsen in de 
gemeente weer plaats. KCA wordt 
gescheiden ingezameld omdat 
dit een gevaar voor het milieu 
vormt  als u het gewoon weggooit. 
Vanwege de schadelijke sto� en 
mag KCA niet bij het gewone 
afval en mag het ook niet door 

de gootsteen, wasbak of toilet 
gespoeld worden. KCA moet 
gescheiden ingezameld worden.

Inzameling KCA op 
standplaatsen 
In elk dorp staat de KCA-wagen 
3 kwartier en daar kunnen 
burgers hun KCA in de chemobox 
aanbieden. 

Milieupark Heukelom
Klein chemisch afval kunt u ook 
elke zaterdag tussen 9.00 en 
14.30 uur inleveren bij de 
chemocar die dan op het 
milieupark staat. Het KCA kan 
alleen op zaterdag worden 
ingeleverd, dus niet op vrijdag 
als het milieupark ook geopend 
is.

Week voor de Gezonde Jeugd 2021
Van 7 t/m 11 juni 2021 is de Week 
voor de Gezonde Jeugd. Het 
beweegteam van Bergen Beweegt 
Natuurlijk heeft een leuk en ge-
zond programma samengesteld. 
Doe jij mee?

De hele week staat in het teken 
van een ‘Gezonde start van de 
dag’, de Nationale Buitenspeeldag 
en de Winactie Gezonde Recep-
ten.

Kijk voor meer informatie op 
www.bergenbeweegtnatuurlijk.nl 

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Heukelom 1, tijdelijk gebruik als B&B 
• A� erden L, Vliegenkamp 21, veranderen woning
• A� erden L, Vliegenkamp 23, veranderen woning 
• Bergen L, Mosaïque 7, oprichten van 5 appartementen 
• Siebengewald, Ericaweg ong., oprichten woning 
•  Siebengewald, Grensweg 2a, intrekking vergunning milieu 

varkenshouderij
•  Siebengewald, Koekoek 14, intrekking vergunning milieu 

varkenshouderij 
• Siebengewald, Processieweg ong., oprichten woning 
• Well L, Bergweg 1, bouw twee bijgebouwen 
• Well L, Bosserheide 27a, oprichten hekwerk om wei 
• Well L, Grotestraat 48-50, oprichten aanbouw 
• Well L, Klokkemakerstraat 17, plaatsen dakkapel

Ingediend, sloopmelding
• Bergen L, Merelstraat 16, verwijderen asbesthoudende materialen 
• Siebengewald, Vrij 11, slopen aanbouw 

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Langstraat 62, kappen van 3 bomen
• Bergen L, Mosaïque 9a, veranderen brandcompartimentering 
• Well L, Kasteelsehof, bouw vlonderbrug 
• Well L, Rietdekkerstraat 18, kappen van 1 boom 
• Wellerlooi, Catharinastraat 33, verbouw woning 
• N271, gemeente Bergen L, kappen van 7 bomen 

Wet ruimtelijke ordening
•  Ontwerpbestemmingsplan Aijen 4a en 4d in Bergen. Betreft het 

wijzigen van de horecabestemming naar maatschappelijk ten behoeve 
van een multifunctioneel centrum en de bedrijfswoning naar een 
reguliere woonbestemming. (ter inzage van 03-06-2021 t/m 
14-07-2021)

Algemene wet bestuursrecht 
•  Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Bergen (L) 2019 

(ter inzage vanaf 31-05-2021)

Wegenverkeerswet
•  Instellen parkeerverbod van mei t/m september aan een gedeelte van 

De Kamp te Well (ter inzage van 28 mei 2021 t/m 8 juli 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.

Weekendafsluiting A73
Er wordt gewerkt aan de A73. Vanwege geplande werkzaamheden is er 
ieder weekend een gedeelte van de weg afgesloten. 
•  vrijdag 4 juni 21.00 uur tot maandag 7 juni 5.00 uur, A73 afgesloten 

vanaf knooppunt Rijkevoort tot afrit Malden
•  Vrijdag 11 juni 21.00 uur tot maandag 14 juni 5.00 uur, A73 afgesloten 

vanaf Venray tot knooppunt Rijkevoort

Kijk voor meer informatie op www.vanAnaarBeter.nl

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.

 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

09.00 – 09.45 uur Plein hoek Dorpsstraat/ Kapelstraat in A� erden

10.00 – 10.45 uur Plein Weys Siebengewald

11.00 – 11.45 uur Parkeerplaats Den Asseldonk Nieuw Bergen

12.30 – 13.15 uur Kerkplein Bergen

13.30 – 14.15 uur Veerhuis Aijen

14.30 – 15.15 uur Plein hoek Rijksweg/Kasteellaan (voor voormalig café-restaurant Vink)

16.00 – 16.45 uur Kerkplein  Wellerlooi

Route woensdag 16 juni:



Nieuwsbrief voor mantelzorgers is uit
Van 1 t/m 7 juni is De Week van de Jonge Mantelzorger en daarom is in 
deze nieuwsbrief speciale aandacht voor jonge mantelzorgers. 
Een van de andere onderwerpen is een online programma ‘Partner in 
Balans’. Dit en meer leest u in de achtste editie van deze nieuwsbrief.

Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwsbrief en/of over mantelzorg kunt u 
telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum, 
(0485) 34 83 83 of 14 0485. U kunt ook een e-mail sturen naar 
mantezorgondersteuning@bergen.nl.
De nieuwsbrief kunt u lezen op www.bergen.nl.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 8 juni 
Dinsdag 8 juni, aanvang 19.00 uur, 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 ook op https://bergen.notubiz.nl. Hier 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

  verduursamen2030

Energielandgoed Wells Meer

wellsmeer@bergen.nl

energielandgoedwellsmeer.nl

  Energielandgoed Wells Meer

Onderdeel van

Start ontwikkelfase 
Energielandgoed Wells 
Meer: de voorbereidingen 
voor de bouw
Begin dit jaar is het bestemmingsplan voor 

het Energielandgoed vastgesteld en zijn de 

watervergunning en omgevingsvergunningen 

voor de zonnevelden en windturbines 

verleend. Hiermee is fase 3 succesvol 

afgerond en ligt het project goed op koers. 

Met de afsluiting van fase 3 kan er gestart 

worden met fase 4: de ontwikkelfase. In deze 

fase vinden onder andere de voorbereidingen 

voor de netaansluiting en de aanvraag van 

de SDE++-subsidie plaats. De verschillende 

activiteiten in fase 4 zorgen ervoor dat we in 

2022 kunnen starten met de daadwerkelijke 

bouw van het Energielandgoed.

Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die een “lintje” verdient?
Een Koninklijke onderscheiding 
is een erkenning voor 
persoonlijk bijzonder werk 
voor de samenleving. Dit kan 
vrijwilligerswerk zijn. Maar ook 
een buitengewone prestatie 
tijdens betaald werk. Kent u 
iemand die zich al langere 
tijd belangeloos inzet voor de 
Bergense gemeenschap? 
De burgemeester wil graag van u 
weten welke inwoners van Bergen 
een Koninklijke onderscheiding 
verdienen.

Wie komt in aanmerking voor een 
“lintje”?
U kent vast wel iemand waarvan 
u vindt dat die persoon een lintje 
verdient. Dat kan een van uw 
ouders of een ander familielid 
zijn. Misschien is het wel iemand 
uit uw buurt of iemand van een 
vereniging waar u lid van bent. 
U kunt de initiatiefnemer zijn 
voor de Koninklijke waardering 
voor iemands inzet voor de 
leefbaarheid, het leven en welzijn 

in uw eigen omgeving. Het is 
een erkenning voor iemand die 
actief is in de sport, de zorg, het 
jeugd- en jongerenwerk, de kerk, 
de carnavalsvereniging, of op 
cultureel of muzikaal gebied. 
Iedereen mag iemand voordragen 
voor een onderscheiding. U kunt 
dat persoonlijk doen maar ook 
verenigingen kunnen een inwoner 
voordragen.

Wanneer vraagt u een Koninklijke 
onderscheiding aan?
Voor de uitreiking tijdens de 
traditionele lintjesregen op 26 
april 2022 dient de aanvraag 
uiterlijk 1 juli bij de burgemeester 
te zijn ingediend. Wilt u dat de 
burgemeester de onderscheiding 
uitreikt bij een jubileum van 
een vereniging of een andere 
bijzondere gebeurtenis? De 
aanvraag dient dan minimaal zes 
maanden vóór de geplande datum 
van uitreiking te zijn ingediend.

Wilt u iemand voordragen voor een 

Koninklijke onderscheiding?
Het secretariaat van de 
burgemeester kan u informatie 
verstrekken over de procedure 
voor het voordragen voor een 
Koninklijke onderscheiding. 
Het secretariaat is telefonisch 
bereikbaar via (0485) 34 83 83 
of 14 0485. Een e-mail sturen 
kan ook: 
bestuurssecretariaat@bergen.nl.

Bron: 
Kanselarij der Nederlandse Orden

Energiebespaartips van 
verduurSAMEN2030
Wil je graag weten wat je kunt doen om te verduurzamen? VerduurSAMEN2030 

heeft diverse flyers met handige energiebespaartips. Zo hebben wij onder 

andere flyers over verschillende isolatiemaatregelen, slimme apparatuur en het 

opwekken van duurzame energie. In de flyers vind je uitleg over de verschillende 

maatregelen en hoe je deze het beste kunt uitvoeren.

Deze flyers zijn te vinden in ons Energiehuis, op onze website en binnenkort 

ook op verschillende andere locaties in onze gemeente. 

De digitale flyers zijn te vinden op: www.verduursamen2030.nl/flyers

Ga in gesprek met andere inwoners 
over energiebesparing
Ben jij ook benieuwd hoe je jouw energieverbruik omlaag kunt brengen? Op 

maandag 7 juni en maandag 14 juni organiseert de Dorpsraad Afferden EnergyParty’s 

in samenwerking met Buurkracht. Tijdens deze party’s ga je samen met andere 

inwoners van onze gemeente én een gespecialiseerde gespreksleider ontdekken 

hoe je energie kunt besparen. Heb jij bijvoorbeeld vragen over zonnepanelen of 

isolatiemaatregelen? Of ben jij benieuwd wat andere inwoners allemaal hebben 

gedaan en hoe jullie elkaar kunnen helpen? Dan zijn deze party’s zeker iets voor 

jou! Iedereen uit onze gemeente kan zich aanmelden.

Aanmelden kan via: www.buurkracht.nl/energyparty
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