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75 jaar Vrijheid

Vieren en gedenken in 
gemeente Bergen
Dinsdag 3 maart is het 75 jaar 
geleden dat Wellerlooi is bevrijd. 
In de dagen en weken daaraan 
voorafgaand zijn de overige dorpen 
in gemeente Bergen bevrijd. En dat 
vieren en gedenken we met heel 
veel activiteiten in alle dorpen. 

Organisatie door vrijwilligers
Begin 2019 heeft burgemeester 
Pelzer verenigingen uit onze 
gemeente gevraagd om aandacht 
te schenken aan 75 jaar vrijheid. 
Het resultaat is een indrukwekkend 
programma in alle dorpen. Het 

gemeentebestuur is trots op dat 
uitgebreide programma, met 
zoveel inzet van vrijwilligers bij 
het vieren en gedenken van 75 jaar 
vrijheid.

Programma
Het vieren begon oktober 2019 
met het Vrijheidsconcert in 
Siebengewald. Zaterdag 15 februari 
viert A� erden 75 jaar Vrijheid, in 
de weken daarna volgen de andere 
dorpen. Het volledige programma 
kunt u lezen op www.bergen.
nl/75jaarvrijheid.

Heel Limburg is vrij
In de afgelopen maanden is 
in de hele provincie feestelijk 
teruggeblikt op het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. De dorpen 
Wellerlooi, Arcen en Velden zijn 
de laatste dorpen in de provincie 
Limburg die verlost werden van 
de bezetters. Dat vond plaats op 
3 maart 1945. Daarom vindt 
dinsdag 3 maart aanstaande de 
provinciale slotviering plaats. 
Onderdeel van deze slotviering 
is een show voor het stadhuis in 
Venlo. 

75 jaar Vrijheid

Maak ‘n Vensterbank Museum
Veel Limburgers hebben 
verborgen schatten uit de Tweede 
Wereldoorlog. Oorlogsattributen, 
verzetskrantjes, briefkaarten, 
foto’s, bodemschatten of andere, 
vaak persoonlijke herinneringen.

Het Vensterbank Museum is 

een provinciaal project om deze 
herinneringen letterlijk tastbaar 
te maken. Breng verhalen en 
herinneringen tot leven door 
in uw eigen huis, in uw eigen 
vensterbank deze attributen te 
laten zien. Het uiteindelijke doel 
is dat mensen op een andere, 

laagdrempelige, 
manier met elkaar 
in gesprek komen over hun 
herinneringen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.limburgherdenkt.nl. 

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• Well L, Grotestraat ong., oprichten herdenkingsmonument
• Siebengewald, Koekoek 8, wijziging woning 
• Siebengewald, Verlengde Boterdijk 2, kappen van 35 bomen 
• Well L, Grotestraat 12, verbouw woning 
• Siebengewald, Boterdijk 63, kappen van 2 bomen 

Verleend, reguliere procedure
• Siebengewald, Processieweg 34a, oprichten woonhuis 
• Wellerlooi, Looierweg 4, oprichten bed & breakfast voorziening 
• Siebengewald, Grensweg 15c, oprichten twee stallen 

Algemene wet bestuursrecht
•  Ontwerpbesluit Bodembeleidsnota en een Bodemkwaliteitskaart 

(ter inzage van 23-01-2020 t/m 05-03-2020. Zienswijze indienen kan 
tot en met 5 maart 2020. 

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.

Welkom bij Gemeente Bergen 
 Klant Contact Centrum  Balies
 (vragen en afhalen documenten)  (alleen op afspraak)

Ma 08:30-19:00 uur* 08:30-12:30 uur
   16.00-19.00 uur

Di  08:30-17:00 uur  08:30-12:30 uur

Wo  08:30-17:00 uur  08:30-12:30 uur
   13:30-17:00 uur

Do  08:30-17:00 uur  08:30-12:30 uur

Vr  08:30-12:30 uur 08:30-12:30 uur

* telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur

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

Spreekuren voor 
grensgangers in 2020
Werkt u, studeert u in Duitsland? 
Of bent u van plan in Duitsland 
te gaan wonen, werken of 
studeren? Dan kunt u bij het 
GrensInfoPunt (GIP) gratis advies 
krijgen over onder andere sociale 
verzekeringen en belastingen. 
Kijk op www.grensinfopunt.eu 
voor data en tijdstippen 
van de spreekuren en de 
informatiebijeenkomsten. 

Ook (voormalige) grensarbeiders 
zijn welkom met vragen over 
bijvoorbeeld hun pensioen.

Persoonlijk advies
Voor persoonlijk advies is een 
afspraak mogelijk op het kantoor 
van de euregio rijn-maas-noord. 
De adviseurs van het GIP kunt 
u telefonisch bereiken via 0049 
(0)21 61 69 85 503 of via e-mail 

grenzinfopunkt@euregio-rmn.eu. 

Arbeidsbemiddeling
Sinds 6 januari is het servicepunt 
grensarbeid (SGA) van start 
gegaan bij het UWV in Venlo. 
Daar kunt u terecht voor concrete 
arbeidsbemiddeling over de grens. 
SGA is een samenwerking tussen 
de Agentur für Arbeit, UWV en 
het GIP.



Ophalen huisvuil 
In de even weken wordt in de 
gemeente Bergen op maandag 
en dinsdag de groene en/of 
grijze afvalcontainer geleegd. Op 
woensdag worden de zakken met 
PMD opgehaald.

Aanbieden van de containers
Wilt u uw groene en/of grijze 
container leeg laten maken? 
Plaats dan op de inzameldag de 
container met gesloten deksel en de 
handgreep naar de straatzijde vóór 
07.30 uur aan de weg. Containers 
waarvan de deksel niet gesloten 
is, worden door de inzamelaar 

niet leeggemaakt. Ook mogen 
er geen vuilniszakken naast de 
container staan, deze worden niet 
meegenomen.

Inzameling PMD-zakken
In de even weken worden op 
woensdag in de hele gemeente 
de zakken met PMD opgehaald. 
De inzamelaar neemt alleen het 
PMD mee dat wordt aangeboden 
in de speciale doorzichtige 
zakken die de gemeente aan 
haar burgers beschikbaar stelt. 
Andere zakken of zakken waar 
geen plastic verpakkingsmateriaal, 

blik of drankkarton in zit, laat de 
inzamelaar staan. De inzameling 
start om 07.30 uur.

Milieupark Heukelom
Op het milieupark in Bergen kunt 
u al dan niet tegen betaling afval 
aanbieden. Het milieupark is 
geopend op vrijdag van 13.00 uur – 
17.00 uur en op zaterdag van 09.00 
uur – 15.00 uur. Op het milieupark 
betaalt u sinds 1 januari 2020 
voor de meeste afvalstromen per 
aanbieding van maximaal 2 m3

€ 15,-. Meer informatie leest u op de 
afvalkalender.

Bedrijfsbezoek aan Tuincentrum Verheijen

Kwaliteit, vakmanschap en garantie
Voorkom fraude met kopie identiteitsbewijs 
Steeds meer organisaties vragen 
om een kopie van uw paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs of 
verblijfsdocument bijvoorbeeld bij 
het afsluiten van een huurcontract of 
telefoonabonnement. 

Nooit zo maar afgeven
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie 
wil, vraag dan altijd waarom. Vaak is het noteren van het soort 
identiteitsbewijs en het nummer daarvan al voldoende. Geeft u toch een 
kopie af? Help dan om misbruik te voorkomen. Zo maakt u het fraudeurs 
moeilijk om de kopie te bewerken. 

Voorkom misbruik
Schrijf op de kopie: 
1. dat het een kopie is;
2. aan welk bedrijf u de kopie geeft;
3. de datum waarop u de kopie afgeeft;
4.  streep eventueel het burgerservicenummer (BSN) door. In uw 

paspoort of identiteitskaart staat dit nummer vermeld onder 
persoonsnummer. Bij het oude model staat het BSN aan de voorkant 
van de houderpagina en bij het nieuwe aan de achterkant van de 
houderpagina;

5. het BSN staat ook in de strook onderaan. Streep het ook hier door;
6. u kunt ook uw pasfoto afschermen of onzichtbaar maken.

Burgerservicenummer
Overheidsorganisaties kunnen gebruik maken van het BSN voor het 
uitvoeren van hun werkzaamheden. Andere organisaties mogen het 
nummer alleen gebruiken als hiervoor een wettelijke basis is. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor een bank of zorgverlener, zoals uw huisarts, apotheek 
en zorgverzekering. Voor die organisaties moet het BSN dus zichtbaar 
blijven.

Veilige kopie maken met KopieID app
Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u ook met behulp van de 
KopieID app beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af 
dan strikt nodig.
U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store of Google 
Play Store.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u
• kijken op de website www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude
•  telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum, 

(0485) 34 83 83 of 14 0485.

Energiehuis Bergen (L)
Het Energiehuis Bergen (L) is dé plek waar u ideeën met ons kunt delen 
en informatie en advies over duurzame energie kunt krijgen.

Openingstijden 
Het Energiehuis is open op
• maandag van 15.00 - 17.00 uur
• vrijdag van 9.00 - 12.00 uur.
Op deze tijdstippen is de energieadviseur aanwezig.

Afspraak
Ook bent u welkom op afspraak. Voor een afspraak kunt u bellen naar 
het Klant Contact Centrum van Gemeente Bergen (0485) 34 83 83, 
14 0485 of stuur een e-mail naar verduursamen2030@bergen.nl

Onlangs waren wethouder Frans 
Pekema en wethouder Lia Roefs 
op bedrijfsbezoek bij Tuincentrum 
Verheijen in A� erden.

Van boomkwekerij naar tuincentrum
De ondernemer Wiet Verheijen 
vestigde 29 jaar geleden een 
boomkwekerij aan de N271 in 
A� erden. In 2012 is het bedrijf 
doorontwikkeld tot het huidige, 
eigentijdse tuincentrum en 
kwekerij. Naast de activiteiten in het 
tuincentrum en kwekerij beplant 
Tuincentrum Verheijen ook tuinen.

Kwaliteit, vakmanschap en garantie
Tuincentrum Verheijen richt zich 
op kwaliteit. Door de jarenlange 
ervaring en vakmanschap kan het 
bedrijf garanderen dat hun planten 
goed zijn en blijven. Ze geven dan 
ook garantie op hun winterharde 
planten.

Bijna altijd open
Klanten kunnen bij Tuincentrum 
Verheijen terecht voor vakkundig 
advies. Het tuincentrum is bijna 

elke dag van het jaar geopend. 
Kijk voor meer informatie over dit 
bedrijfsbezoek op www.bergen.nl/
bedrijfsbezoeken

Bezoek Dynamic Borders op 
Touristikmesse Niederrhein
Zaterdag 1 en zondag 2 
februari 2020 vindt de jaarlijkse 
Touristikmesse Niederrhein in 
Kalkar plaats. Twee dagen lang 
presenteren zo’n 150 exposanten uit 
Nederland en Duitsland alles op het 
gebied van toerisme en recreatie in 
deze grensoverschrijdende regio. 
Locatie van de Touristikmesse 
Niederrhein is Kernwasser 
Wunderland (Griether Str. 110-
120) in Kalkar. Beide dagen bent u 
welkom van 10.00 tot 17.00 uur. 

Dynamic Borders
Het INTERREG-project Dynamic 
Borders presenteert tijdens deze 
beurs, samen met Smaakparels, 

de nieuwste grensoverschrijdende 
� ets- en wandelroutes. Daarnaast 
kunt u kennismaken met en 
proeven van regionale producten. 
Op deze manier willen de zes 
Dynamic Borders gemeenten 
de kwaliteit en trots van de 
grensoverschrijdende regio 
uitdragen. Meer informatie over 
de beurs kunt u vinden op www.
touristikmesse-niederrhein.eu. 

INTERREG-project Dynamic Borders
In het INTERREG-project 
Dynamic Borders werken de 
gemeenten Bergen, Boxmeer, 
Cuijk, Gennep, Goch en Weeze 
grensoverschrijdend samen. 

Gezamenlijk worden de thema’s 
arbeidsmarkt, toerisme en agrofood 
opgepakt. Dynamic Borders 
wordt in het kader van INTERREG 
Deutschland-Nederland uitgevoerd 
en wordt mede ge� nancierd door 
de provincies Limburg, Noord-
Brabant en het MWIDE NRW. 

Tarieven 2020 25 liter 40 liter 80 liter 140 liter 240 liter

GFT-afval € 3,30  n.v.t. € 4,56  € 5,93 n.v.t.

Restafval n.v.t. € 3,99  € 5,24  € 7,11 € 10,24
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