
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• Wellerlooi, Walbeckerweg 4, legaliseren overkapping
• Bergen L, Boermansstraat 1b, kappen van 3 bomen
• Well L, De kamp 18, kappen berkenbomen
•  Well L, Nicolaasstraat 12, kappen van bomen en opruimen van dode 

bomen
• Well L, Sterrenbos 1a, kappen van 16 bomen
• Well L, Moleneind 12, kapvergunning rotonde Well

Ingediend, sloopmelding
•  A� erden L, Rimpelt 15a, verwijderen asbesthoudende (dak)golfplaten 

en schoorsteenkanalen
• Bergen L, Holshaeg 6, slopen woning
• Bergen L, Roefsstraat 10, verwijderen asbesthoudende materialen
•  Bergen L, 21 locaties verspreid over gemeente, verwijderen 

asbesthoudend materiaal diverse woningen
• Wellerlooi, Tuinstraat 11, gedeeltelijk slopen tuinbouwkas

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Hengeland 10, legaliseren parkeerplaats
•  Bergen L, Murseltseweg 45, verhogen van de goot en nok van een 

woonhuis
•  Bergen L, Murseltseweg 47, verhogen van de goot en nok van een 

woonhuis
•  Well L, ’t Leuken 16c, oprichten van een schuilstal
•  Bergen L, Burgemeester Douvenstraat 22, verbouwen van een woning

Ingetrokken, reguliere procedure
• Bergen L, Oude Kerkstraat 32, het aanleggen van een inrit 

Verleend, uitgebreide procedure
•  Bergen L, Rijksweg 27, plaatsen Ad Blue installatie bij tankstation (ter 

inzage 13-01-2023 t/m 23-02-2023)

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit
•  Bergen L, Siebengewaldseweg 149-153, wijziging binnen inrichting
•  Wellerlooi, Schaak 8, wijziging binnen inrichting

Wet ruimtelijke ordening
•  A� erden L, ontwerp bestemmingsplan landgoed Bleijenbeek (ter 

inzage van 26-01 t/m 08-03-2023)

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.

Welkom bij Gemeente Bergen
 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 
openingstijden:
- maandag van 15.00 tot 17.00 uur
- vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Een afspraak maken is slim, dan is voor u de juiste adviseur aanwezig.

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

Voorronde Kunstbende Limburg

Jongeren kunnen zich nu aanmelden 
Zondag 26 maart 2023 barst het 
Kunstbende feest weer los! Want 
dan vindt de 33ste editie van de 
Voorronde Kunstbende Limburg 
plaats in het Toon Hermans 
� eater in Sittard. 

Honderden jongeren laten 
hun creativiteit zien in negen 
verschillende categorieën: Dans, Dj, 
Expo, Film, Muziek, Taal, � eater, 
Fashion en de nieuwste categorie 
Content Creator. Aanmelden kan tot 
en met 12 maart 2023. 

Over Kunstbende
Kunstbende is hét creatieve 
platform voor iedereen van 13 t/m 
18 jaar. In deze online én o�  ine 
community is iedere jongere 
welkom. Kunstbende wordt in 
Limburg georganiseerd door de 
Stichting Festivals Limburg.  Veel 
artiesten komen voort uit de 
kweekvijver van Kunstbende, zoals 
Trijntje Oosterhuis, Martin Garrix, 
Kalvijn, Claudia de Breij, Stefano 
Keizers, Abdelkader Benali, DeWol�  
en Douwe Bob.

Aanstormend talent
Zondag 26 maart 2023 laat al het 
aanstromend creatief talent uit 
onze provincie zien wat zij in huis 
hebben en wordt er gestreden om 
een plekje bij de landelijke � nale 
van Kunstbende, ook wel bekend 
als het ‘Young Creators Festival’. Alle 
deelnemers worden binnen hun 
eigen categorie beoordeeld door 
een professionele jury. 

Deelnemen?
De voorronde is voor iedereen 
van 13 tot en met 19 jaar én voor 
iedereen op de middelbare school. 
Je mag in meerdere categorieën 
deelnemen als solist – duo of groep. 
De inzending moet zelfgemaakt en 
bedacht zijn. Deelname is gratis. 

Kijk voor meer informatie en/of 
aanmelden op www.kunstbende.nl.

Verkoop van perceel in Aff erden
Gemeente Bergen (L) is van 
plan om een perceel grond te 
verkopen. Het betreft het perceel 
kadastraal bekend als gemeente 
Bergen, sectie T, nummer 122, 
groot circa 410 m2 . 

Gemeente Bergen wil het perceel 
verkopen aan de bewoners van 
Hengeland 32 in A� erden. Het 
doel van deze grondverkoop is 
het vergroten van het woonerf. 
Het perceel grenst aan het perceel 
Hengeland 32. De gemeente is 

van mening dat bewoners van 
Hengeland 32 als enige serieuze 
gegadigde in aanmerking komen 
voor de koop van dit perceel. De 
verkoop vindt plaats tegen een 
marktconforme prijs.

Interesse in dit perceel?
Gemeente Bergen gaat 16 
februari 2023 (20 dagen na de 
datum van deze publicatie) 
over tot het verkopen en leveren 
van de grond. Andere partijen 
die menen als gegadigde in 

aanmerking te komen, kunnen 
zich tot uiterlijk 15 februari 2023 
melden bij Gemeente Bergen. 
Dit kan schriftelijk (postbus 
140, 5854 ZJ  Bergen) of via een 
e-mail aan info@bergen.nl, onder 
vermelding van ‘grond Hengeland 
32’. In uw brief of e-mail moet u 
duidelijk aangeven waarom u e in 
aanmerking komt. 

Meer informatie en een 
plattegrond kunt u vinden op 
www.bergen.nl. 

Tijdelijke opvang van 
vluchtelingen op Ceresweg 7
Gemeente Bergen gaat de 
woning op Ceresweg 7 gebruiken 
voor de tijdelijke opvang van 
vluchtelingen. De gemeente 
richt zich daarbij vooral op 
vluchtelingen uit Oekraïne, die nu 
al in de gemeente Bergen wonen.

De komende weken wordt de 
woning op Ceresweg 7 klaargemaakt 
voor de tijdelijke opvang van 
maximaal 24 mensen. Het huis 
wordt verdeeld in verschillende 
leefruimtes, waarbij de eet-, woon- 
en slaapkamers worden ingericht 
als een soort hotel. Er worden extra 
boilers geplaatst, de badkamers en 
keukens worden gerenoveerd en er 
komt een was- en droogruimte. Ook 
wordt de hele woning geïsoleerd.

De werkzaamheden zijn gestart 
op maandag 23 januari. Naar 
verwachting is de verbouwing eind 
februari klaar. Daarna wordt de 

woning verder ingericht. Als alles 
loopt zoals verwacht, kunnen de 
eerste vluchtelingen vanaf 1 april 
2023 in de woning trekken.

Een eigen plek
In de gemeente Bergen wonen 
op dit moment al verschillende 
Oekraïense gezinnen. Zij verblijven 
nu nog bij inwoners thuis of op een 
vakantiepark. Gemeente Bergen 
wil deze particuliere opvang zoveel 

mogelijk afbouwen en de gezinnen 
een eigen plek geven. 
Op Ceresweg 7 is op korte termijn 
genoeg ruimte beschikbaar om 
meerdere gezinnen op te vangen. 
Bijkomend voordeel is dat de 
Oekraïners dicht bij elkaar wonen. 
Ze hebben steun aan elkaar en 
kunnen elkaar helpen. Ook kunnen 
gemeente en andere instanties op 
deze manier hun hulp bieden aan de 
Oekraïense inwoners.
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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

Warmtescans in 
Afferden 
en Nieuw Bergen
Begin 2021 zijn er warmtescans uitgevoerd bij 
de koopwoningen gelegen binnen de dijkring 
Bergen-Aijen en in Siebengewald. In 2022 zijn 
deze warmtescans uitgevoerd in Well en Wel-
lerlooi. Wegens positieve reacties die we hier-
op hebben gekregen gaan we in februari en 
maart 2023 dezelfde warmtescans uitvoeren 
bij alle koopwoningen binnen de bebouwde 
kom in Afferden en Nieuw Bergen. 

Met een warmtescan kan inzichtelijk worden 
gemaakt Op welke plekken warmte lekt of ver-
loren gaat. De inwoners die hiervoor in aanmer-
king komen, krijgen eind januari een brief in de 
bus met de aankon-
diging van de warm-
tescan. In deze brief 
staat ook hoe je je af 
kan melden als je de 
warmtescan niet uit-
gevoerd wil hebben.

ISDE-
subsidie voor 
woningeigenaren
Vanaf 24 januari 2023 kun je weer sub-
sidie aanvragen voor de verduurzaming 
van je woning. De ISDE-subsidie geeft 
jou een tegemoetkoming bij de aan-
koop van zonneboilers, warmtepompen, 
elektrische kookvoorziening en de aan-
sluiting op een warmtenet en/of isolatie-
maatregelen.

Let op: de voorwaarden voor de subsidie 
kunnen veranderen. Kijk daarom voor je de 
subsidie aanvraagt altijd goed op www.rvo.nl/
subsidies-financiering/isde/woningeigena-
ren voor de actuele voorwaarden!

Wil je meer informatie over de ISDE-subsidie. 
Kijk dan op www.verduursamen2030.nl/
isde-voor-woningeigenaren of kom langs in 
het Energiehuis!

Energiecoaches 
uit Bergen 
gaan aan de slag
In het begin van het jaar hebben twee en-
thousiaste inwoners uit Bergen de opleiding 
tot energiecoach afgerond. Dit is een van de 
vele voorbeelden van de gedrevenheid van 
de inwoners en dorpsraad in deze dorpskern. 
Met hun eigen ervaring en de nieuwe kennis 
die zij als energiecoach nu hebben kunnen 
ze de inwoners nog verder helpen bij het ver-
duurzamen van hun woning.

In februari start er een nieuwe groep van on-
geveer 10 enthousiastelingen uit de gemeente 
met de opleiding tot energiecoach. De vraag 
naar hulp bij het verduurzamen wordt steeds 
groter. Daarom zal er in het najaar weer 
een nieuwe groep energiecoaches worden 
opgeleid. Heeft u ook interesse in de oplei-
ding of heeft u vragen over de opleiding tot 
energiecoach? Neem dan contact op met het 
Energiehuis!

Samen bewegen: gezond én gezellig!
Een enthousiaste groep dames 
komt iedere dinsdagmiddag 
bij elkaar in Den Asseldonk om 
een uur lang samen te dansen 
en bewegen (en kletsen!). Ook 
wethouder Claudia Ponjee trok 
haar dansschoenen aan en deed 
een keer mee met de activiteit 
van Samen in Beweging.

Regelmatig dansen en bewegen 
is goed voor de gezondheid. 
Tijdens het dansen werken de 
deelnemers – vaak onbewust – aan 
hun conditie, beweeglijkheid, 
spierkracht en coördinatie. Ze 
worden � tter en zijn minder 
snel moe. Daarnaast verkleint 
of vertraagt bewegen de kans op 
ziektes als hart- en vaatziektes, 
botontkalking en dementie. Niet 
alleen de spieren worden gebruikt: 
ook de hersenen worden aan het 
werk gezet.  

Het echte doel: gezelligheid
Maar voor veel deelnemers van de 
dansactiviteit is dit alles een mooi 
bijkomend voordeel. Zij komen 
vooral voor de gezelligheid! Door 

samen te bewegen en plezier te 
hebben, hebben de dansers vaak 
niet eens door dat ze ondertussen 
ook fanatiek aan het sporten zijn. 
Bovendien is er, na de les, tijd voor 
een kopje ko�  e of thee.

Danst u mee?
De dansactiviteit van Samen in 
Beweging kan altijd rekenen op 
een mooie groep deelnemers, 
maar er is altijd ruimte voor 
nieuwe dansers. Of je nu goed 

kunt dansen, of helemaal niet: 
iedereen is welkom! Wilt u een les 
meedoen en zelf uitproberen of de 
activiteit iets voor u is? Neem dan 
contact op met Dien van Dinter 
via (06) 27 55 90 88 of 
info@sameninbeweging.nl.

Benieuwd naar andere 
activiteiten, speciaal bedoeld voor 
mensen van 50 jaar en ouder? 
Kijk dan op 
www.sameninbeweging.com. 

Melding openbare ruimte
Openbare ruimte is ruimte die voor iedereen toegankelijk is. 
Meldingen over de openbare ruimte doet u via Reppido.

Wilt u bijvoorbeeld een melding doen over zwerfafval, bomen en groen, 
(water)overlast, rioolverstopping op gemeentegrond, ongedierte, verkeer 
of wegen? Ga dan naar https://reppido.nl/citizen/#/bergen.

Hoe werkt het?
Bij het doen van een melding in Reppido kiest u een categorie en 
subcategorie die u het beste bij uw melding vindt passen. U kunt ook een 
foto en omschrijving van de melding toevoegen. Als laatste geeft u de 
locatie door.

Het voordeel van Reppido is dat uw melding meteen bij de juiste persoon 
of personen terecht komt. Daarnaast kunt u zien of andere mensen al een 
soortgelijke melding hebben gedaan. Bovendien kunt u via Reppido de 
voortgang van uw melding volgen.

Andere meldingen 
Op www.bergen.nl/meldingen vindt u een directe link naar Reppido. 
Ook ziet u hier meer informatie over het doen van andere meldingen, 
zoals het melden van huiselijk geweld of mishandeling, een storing aan 
de openbare verlichting, verloren of gevonden voorwerpen, vernieling en 
vandalisme.

Spoedmelding
Wilt u buiten de openingstijden van het gemeentehuis een spoedmelding 
doen, bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend? Bel dan naar het Klant 
Contact Centrum van Gemeente Bergen via (0485) 34 83 83.

Enquête
VerduurSAMEN2030 is voor alle bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Ber-
gen met als doel om Bergen nog mooier en duurzamer te maken. Dit kunnen we niet zonder 
de hulp van onze inwoners. Om hier zo goed mogelijk naar te luisteren hebben we een korte 
vragenlijst opgezet. Invullen kost maar een paar minuten en helpt verduurSAMEN2030 enorm! 
Het invullen van de vragenlijst kan op www.verduursamen2030.nl/vragenlijst. Alvast bedankt!
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