
 Op afspraak  Telefonisch
   bereikbaar   
Ma 08.30 – 12.30 uur 08.30 – 17.00 uur
 15.00 – 17.00 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 bereikbaar via e-mail verduursamen2030@
bergen.nl of telefonisch via het Klant Contact Centrum.

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
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Gemeente 
berichten

Bekendmakingen (deel 1)
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• Bergen L, Bargapark 80, legalisatie bestaande carport
•  Bergen L, Rijksweg 22a, oprichten aanbouw en vrijstaand 

bijgebouw

Ingediend, sloopmelding
•  A� erden L, Bernhardstraat 10, verwijderen asbesthoudend 

materiaal

Verleend, reguliere procedure
•  Bergen L, Aijenseweg 10a, plaatsen dakkapel
• Bergen L, Gelderstraat 19, kappen van 1 boom 
• Siebengewald, Baalsedijk 2, kappen van 1 boom
• Siebengewald, Ericaweg 14, bouw woning
• Well L, De Kamp 1a, kappen van 6 bomen
• Well L, Hoenderstraat 32a, kappen van 2 bomen 
• Well L, De Kamp 5, kappen van 5 bomen 
• Well L, Grotestraat 38, kappen van 1 boom 
• Well L, Sterrenbos 8, kappen van 10 bomen 

Ontwerp, uitgebreide procedure
• Well L, Vossenheuvel 10-333, brandveilig gebruik 
•  Well L, Vossenheuvel 10-400/409/414/417, brandveilig gebruik Big 

Horn/Big Bu� alo 

Algemene wet bestuursrecht
• Subsidieregeling Afkoppelen Hemelwater Bergen 2022 
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bergen
• Wijziging van de Re-integratieverordening Participatiewet 2019 
•  Wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW 

en IOAZ Bergen 2019  
• Verordening inburgering gemeente Bergen (L) 2022
• Verordening jeugdhulp 2019
• Verordening waterverblijfsbelasting 2022
• Verordening verblijfsbelasting 2022
• Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bergen 2022
• Verordening rioolhe�  ng 2022
• Verordening forensenbelasting 2022
• Verordening onroerendezaakbelastingen 2022
• Verordening afvalsto� enhe�  ng en reinigingsrecht 2022
•  2e wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Bergen (L) 2019

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit
• Bergen L, nabij Siebengewaldseweg 104, vervangen gasstation
• Siebengewald, nabij Gochsedijk 1, vervangen gasstation
• Wellerlooi, nabij Emmastraat 7, vervangen gasstation
• Wellerlooi, nabij Tuinstraat 9, vervangen gasstation
• Wellerlooi, nabij Tuinstraat 15, vervangen gasstation

Meer informatie over deze 
bekendmakingen
De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende 
rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op www.bergen.nl/
regelingen-en-bekendmakingen. Neem voor meer informatie contact 
op met het Klant Contact Centrum.

Meer bekendmakingen leest u op de volgende pagina.

Certifi caten ‘Veilige 
verkeersdeelnemer’ uitgereikt
Gemeente Bergen is erg trots 
op alle kinderen die dit jaar 
de stap hebben gemaakt van 
leerlingenvervoer naar zelfstandig 
reizen.

Om stil te staan bij deze 
knappe prestatie, kregen de 
leerlingen het certi� caat Veilige 
verkeersdeelnemer van wethouder 
Claudia Ponjee. Ook ontvingen ze 
een mooie waardebon. 

Meer foto’s zijn te vinden op onze 
Facebook- en Instagrampagina.

Onderzoek in de ondergrond 
voor aardwarmte
Tussen 10 en 22 januari 2022 
voert SCAN in de omgeving van 
Wellerlooi seismisch onderzoek 
uit met geluidsgolven. Wanneer 
de geluidsgolven de grond in 
worden gebracht, kan in de 
directe omgeving een do� e plof 
te horen zijn. Met dit onderzoek 
verzamelt SCAN in opdracht 
van de rijksoverheid informatie 
om nauwkeuriger in te kunnen 
schatten waar de winning van 
aardwarmte mogelijk is.

Waar vindt onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats langs de 
lijn Geysselberg, Schaak, Tuindorp 
(Van Ophovenstraat, Emmastraat, 
Tuinstraat) over de grens richting 
Twisteden. Bewoners en bedrijven 
in de directe omgeving ontvangen 
van SCAN een brief met informatie 
over de werkzaamheden.

Seismisch onderzoek
Doel van het onderzoek is om 
nauwkeuriger in te kunnen 
schatten waar de inzet van 
aardwarmte als duurzame 
energiebron wellicht haalbaar is. 

Het onderzoek is een verkenning, 
het winnen van aardwarmte 
maakt er geen onderdeel van 
uit. Voor het onderzoek worden 
geluidsgolven de ondergrond in 
gestuurd om zo de dikte en ligging 
van de onderliggende aardlagen 
in beeld te brengen. Wanneer 
de geluidsgolven de grond in 
worden gebracht, kan in de directe 
omgeving een do� e plof te horen 
zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk 

ook lichte trillingen worden 
ervaren. 

Meer informatie
Scan informeert bewoners en 
bedrijven in de directe omgeving 
over de werkzaamheden.  Kijk 
voor meer informatie op www.
scanaardwarmte.nl. Of bekijk het 
� lmpje waarin de werkzaamheden 
worden toegelicht op 
https://vimeo.com/393867007

Kerstbomen inleveren
Tot donderdagmorgen 6 januari 
kunnen de kerstbomen weer 
ingeleverd worden. Dat kan die 
dag tot ’s morgens 8.00 uur op 
onderstaande locaties.

• Aijen: bij het kapelletje
•  A� erden: Heijmanspark ter 

hoogte van de skatebaan
•  Bergen: op het kerkplein 

(Kerkstraat)

•  Nieuw Bergen: op het grasveld 
in de Pieter Breughelstraat

•  Siebengewald: op het plein bij 
De Klaproos

•  Well: bij de sportvelden achter 
het kerkhof

• Wellerlooi: op het kerkplein.

U kunt alleen op bovenstaande 
locaties kerstbomen inleveren. 
Op andere locaties haalt de 

buitendienst géén kerstbomen 
op. Er mogen alleen kerstbomen 
(zonder versiering, lampjes en 
potten) bij gelegd worden en geen 
ander groenafval!

Coronavirus
In verband met het coronavirus 
vragen we u alleen te komen en 
altijd 1,5 meter afstand van elkaar 
te houden.

Een vraag voor het Energiehuis?
In verband met de 
kerstvakantie en de lockdown 
is het Energiehuis gesloten tot 
het einde van de lockdown.

Ontvangt u graag advies op het 

gebied van duurzaamheid? 
Stuur dan een e-mail naar 
verduursamen2030@bergen.nl 
of bel het Klant Contact 
Centrum, telefoonnummer 
(0485) 43 83 83 of 14 0485.



Donderdag 30 december 2021 - Pagina 7

Bekendmakingen (deel 2)
Wet ruimtelijke ordening
Vooraankondiging bestemmingsplannen
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij een 

bestemmingsplan voorbereiden voor: 

•  Knikkerdorp 5 te Well L. Het betreft het omzetten van de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden’ naar ‘Wonen’, waarbij het 

agrarisch bouwvlak verdwijnt en de bedrijfswoning wordt omgezet 

naar een burgerwoning.

•  Bleijenbeek 6 te A� erden L. Het betreft het omzetten van de 

bestemming ‘Agrarisch bouwblok’ naar ‘Wonen’, waarbij het 

agrarisch bouwvlak verdwijnt en de bedrijfswoning wordt omgezet 

naar een burgerwoning.

•  Parallelweg 2 te Nieuw Bergen. Het betreft het wijzigen van de 

agrarische bestemming in een woonbestemming.

•  Tuinstraat 8 te Wellerlooi. Het betreft de uitbreiding van een 

tuinbouwbedrijf.

•  Kruisstraat 2 te Wellerlooi. Het betreft het omzetten van de 

bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’, waarbij de bedrijfswoning wordt 

omgezet naar een burgerwoning.

•  Schaak 4 te Wellerlooi. Het betreft het omzetten van de bestemming 

‘Recreatie - Dagrecreatie’ naar ‘Wonen’, waarbij de bedrijfswoning 

wordt omgezet naar een burgerwoning.

•  Pannenweg 1-1A te Siebengewald. Het betreft het omzetten van 

de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’, waarbij het agrarisch 

bouwvlak bijna geheel verdwijnt en de bedrijfswoning wordt 

omgezet naar een burgerwoning.

•  Daem van Kekenstraat 10 te Bergen L. Het betreft het omzetten van 

de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ naar ‘Gemengd’, waarbij de 

bestaande zorgboerderijfunctie gehandhaafd blijft.

•  Alverman te A� erden L. Het betreft het toevoegen van enkele 

woningen en het tevens mogelijk maken van rij- en twee-onder-één-

kapwoningen binnen de bestemming ‘Wonen’.

•  Maaspark Well. Het betreft het door vertalen van de structuurvisie 

Maaspark Well in een bestemmingsplan en het actualiseren van 

enkele verouderde bestemmingsplannen.

•  Buitengebied 2018, 1e herziening. Het betreft het herstellen 

van enkele geconstateerde gebreken en het doen van enkele 

aanvullingen aan de juridische regeling.

Deze vooraankondiging heeft een puur informerend karakter.

Het is dan ook niet mogelijk om een reactie c.q. zienswijzen in te dienen. 

Er liggen geen stukken ter visie, het is niet mogelijk voor onafhankelijke 

instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Wanneer het 

ontwerpbestemmingsplan gereed is, wordt dit ter inzage gelegd voor 

het indienen van zienswijzen. Hierover volgt een publicatie op deze 

informatiepagina, op  www.bergen.nl en in de Staatscourant.

Neem voor meer informatie contact op met het Klant Contact Centrum.

Evaluaties hoogwater
Zware regenval leidde in juli van dit jaar tot ernstig hoogwater in onder 

andere Limburg. De onrust en schade waren groot. In onze regio was 

Veiligheidsregio Limburg-Noord verantwoordelijk voor de crisisaanpak. 

De veiligheidsregio werkte daarbij nauw samen met crisispartners als 

Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en talloze andere organisaties, die 

ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden hadden. Na het hoogwater 

zijn vanuit al deze partijen evaluaties gestart. De komende periode volgen 

de publicaties hiervan. Meer hierover leest u op www.bergen.nl. 

Overleg met inwoners
Gemeente Bergen heeft overleg gevoerd met de betrokken dorpsraden, met 

getro� en inwoners en bewoners  van ‘onbeschermd buitengebied’ in de 

gemeente Bergen. Tijdens dat overleg kwamen diverse aandachtspunten 

naar voren, de gemeente is bezig met de uitwerking. Meer informatie 

daarover volgt de komende maanden.  

2021 samengevat in negen foto’s
Dit zijn de negen meest 
populaire foto’s van 2021 
van Gemeente Bergen. 
Deze foto’s kregen dit jaar 
de meeste likes op onze 
Instagrampagina. 

De foto’s geven een mooi 
overzicht van het afgelopen 
jaar. Van het bezoek van de 
koning en koningin in mei, tot 
het hoogwater in juli. En van de 
schaapskudde in Nationaal Park 

De Maasduinen, tot besneeuwde 
landschappen. Wilt u ook 
volgend jaar geen enkele foto 
van Gemeente Bergen missen? 
Volg ons dan op Instagram: 
@gemeentebergen_l. 

Kledingcontainers afgesloten
In de gemeente Bergen staan 
in elk dorp kledingcontainers 
waarin oude kleding en textiel 
gedeponeerd kan worden. 

Donderdag  30 december worden 
de containers afgesloten. 
Dinsdag  4 januari worden de 
containers weer geopend. 

Wij verzoeken iedereen dringend in 
deze periode geen kledingzakken 
bij de kledingcontainers achter te 
laten.

Laatste nieuws voor mantelzorgers
De Steunpunten Mantelzorg 
houden in 2022 verschillende 
online themabijeenkomsten. 
De eerste bijeenkomst vindt 
plaats op woensdag 26 januari 
2022 en staat in het teken van 
ergotherapie. Meer weten? U 
leest het in de nieuwsbrief voor 
mantelzorgers, editie december 
2021.

In deze tiende editie van de 
nieuwsbrief vindt u daarnaast 
meer informatie over de podcast 
‘En toen was ik mantelzorger’, 
geschikte apps voor onder 
andere mensen met dementie en 
autisme, de mantelzorgwandeling 
en nog veel meer! Ook de 
contactgegevens van Eefke 
Lommen, mantelzorgondersteuner 

in de gemeente Bergen, staan in de 
nieuwsbrief vermeld.

U kunt de nieuwsbrief downloaden 
op www.bergen.nl/nieuwsbrief-
mantelzorg-10. Ontvangt u de 
nieuwsbrief voortaan liever 
rechtstreeks in uw mailbox? 
Meld u dan aan via 
mantelzorgondersteuning@bergen.nl.

Afvalkalender 2022
De afvalkalender voor 2022 wordt 
huis-aan-huis verspreid. Hierin 
vindt u alle informatie over de 
soorten van afval en de inzameling 
hiervan.

Ophaalroutes huisvuil
De ophaalroutes blijven 

ongewijzigd in de oneven weken. 
De eerste inzameling is in week 1, 
van 3 t/m 5 januari.

Geen afvalkalender ontvangen?
Hebt u geen afvalkalender 
ontvangen? Neem dan contact 
op met Streekpost Maasstad 

Gennep, telefoonnummer 
(0485) 51 76 24. 

Meer informatie
over (de inzameling van) afval 
leest u op www.bergen.nl/afval. 
Daar vindt u ook de afvalkalender 
2022.
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