
Gemeente 
berichten

De raad vergadert dinsdag 11 februari 
Dinsdag 11 februari 2020 vergadert 
de gemeenteraad. De vergadering 
begint om 19.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom. 

Agenda
Naast de vaste agendapunten 
staan (onder voorbehoud) onder 
andere de volgende punten op de 
agenda.

Hamerstukken:
• Ingekomen stukken raad

•  Integraal Veiligheidsplan 
2020-2023

•  Kosten voor opsporing en 
ruiming van conventionele 
explosieven in de gemeente 
Bergen (Waterschap Limburg)

•  Zienswijze beleidsplan 
Veiligheidsregio Limburg-Noord 
2020-2030.

Bespreekstukken:
•  Wijziging gemeenschappelijke 

regeling Omnibuzz.

Spreekrecht
Wilt u gebruik maken van het 
spreekrecht, neem dan contact op 
met de gri�  e. Dat kan
•  via e-mail: gri�  e@bergen.nl of
•  telefonisch: (0485) 34 83 83 

of 14 04 85.

Live volgen
Via de vergaderagenda van 
www.bergen.nl kunt u de volledige 
agenda met bijlagen raadplegen 
en de raadsvergadering live 
beluisteren of terugluisteren.

On Stage in Land van Cuijk en Maasduinen

Vertel leerlingen over je beroep
Tijdens de Doe Dag op 26 
maart gaan leerlingen van 
vmbo-scholen op bezoek bij 
kappers, fysiotherapeuten, 
hondentrimmers of andere 
vakmensen en bedrijven om 
kennis te maken met het vak. 
Een mooie kans om leerlingen te 
informeren over uw beroep, de 
verschillende mogelijkheden in 
uw bedrijf. 

Beroepenfeest
Afspraken worden gemaakt tijdens 
het Beroepenfeest Land van 

Cuijk Maasduinen On Stage op 
12 maart aanstaande. Ruim 800 
vmbo-ers van de 7 locaties van het 
Elzendaalcollege, Metameer en 
Merletcollege gaan dan in gesprek 
met beroepsbeoefenaren over hun 
vak en werkdag. Ter plekke maken 
ze afspraken voor de Doe Dag op 
26 maart. 

Vertel over je vak
Gemeente Bergen is partner van 
On Stage en roept bedrijven en 
organisaties op om mee te doen. 
Leerlingen hopen o.a. op kappers, 

een sporttrainer, psycholoog, 
bloemist, hondentrimmer, 
winkelmedewerker en een 
advocaat. Maar elk beroep is 
welkom! 

Interesse?
Wilt u uw enthousiasme delen met 
de leerlingen? Kijk dan voor meer 
informatie of aanmelden op www.
landvancuijkmaasduinenonstage.nl
of stuur een e-mail naar 
projectleider Sandra 
Reuvers via mail@
landvancuijkmaasduinenonstage.nl

75 jaar Vrijheid, vieren en doorgeven

75 jaar geleden eindigde de 
Tweede Wereldoorlog. Dat 
vieren en gedenken wij in onze 
dorpen met tal van activiteiten. 
We vieren dat we 75 jaar in 
vrijheid leven en dat we 
samen verantwoordelijk zijn 
om in vrijheid te leven en deze 
door te geven aan nieuwe 
generaties.

Ook alle basisscholen in onze 
gemeente besteden aandacht aan 
het doorgeven van die vrijheid. 
Dat doen ze in diverse lessen 
en projecten zoals het project 
‘Veteraan in de klas’. 

Veteraan in de klas
Veteranen ingezet bij uiteenlopende 
oorlogsomstandigheden en 
vredesmissies in internationaal 
verband (denk aan Nieuw-Guinea, 
Libanon, Bosnië of Afghanistan) 
bezoeken scholen en gaan in 
gesprek met leerlingen. 

Veteranen uit onze gemeente 
bezoeken de groepen 7 en 8 van 
alle basisscholen en vertellen daar 
over hun uitzending. Onlangs 
bezochten de veteranen Paul 
Franken en Eric Kawaters (beiden 
uit A� erden) en  Jos Remmen 
(uit Bergen)  de leerlingen van 

basisschool ’t Diekske in 
A� erden. 

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

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Langstraat 45, kappen van 1 boom 
• Bergen L, Berkstraat 32a, verbouw woning met afwijken hoogte 
•  Bergen L, De Flammert 1022, tijdelijke bewoning bedrijfswoning 

zonder binding met bedrijf 

Ingediend, sloopmelding
• Bergen L, Berkstraat 28, sloop aanbouw/erker 

Verleend, reguliere procedure
• Bergen L, Bargapark 87, oprichten van een woonhuis met bijgebouw 
• Bergen L, Siebengewaldseweg 101, 5854 PB, verbouwen loods 
• Well L, Grotestraat 12, 5855 AM, verbouwen woning 

Geweigerd, reguliere procedure
• Bergen L, Fazantstraat 20, kappen van 1 kastanjeboom 

Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Bergen L, Kerkuil 8, oprichten woonhuis 
• Bergen L., Ontginningsweg, oprichten gedenkmonument 

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit
• Bergen L, De Flammert 1011, wijzigingen houtconstructiebedrijf 

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
•  Well L. Opleggen voorlopig voorkeursrecht Energielandgoed Wells 

Meer, gebied tussen de Wezerweg, Duitse grens, Kevelaersedijk en 
Nationaal Park De Maasduinen (besluit B&W 28-01-2020, inzage 30-
01-2020 t/m 11-03-2020). Zie voor verdere informatie het artikel op 
de pagina hiernaast.

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.

Gewijzigde openingstijden met carnaval
In verband met carnaval zijn het gemeentehuis en de gemeenteloods 
op maandag 24 en dinsdag 25 februari geopend van 8.30 uur tot 12.30 
uur. Daardoor vervalt die maandag de avondopenstelling van het 
gemeentehuis.

Energiehuis Bergen (L)
De openstelling van het Energiehuis vervalt op carnavalsmaandag.

Spreekuur politie
Het wekelijkse spreekuur van de politie in het gemeentehuis vervalt. 

Meldingen
Voor dringende meldingen buiten openingstijden kunt u een bericht 
inspreken via het telefoonnummer van het Klant Contact Centrum, 
(0485) 34 83 83 of 14 0485. 

Belastingaanslag 2020
Gemeente en waterschap
In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 
2020. Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de 
waterschapsbelastingen. Heeft u een account op MijnOverheid.nl? Dan 
ontvangt u het aanslagbiljet online in uw Berichtenbox.
U ontvangt de belastingaanslag van BsGW (Belastingsamenwerking 
Gemeenten en Waterschappen). Onze gemeente werkt op het gebied 
van belastingen in BsGW samen met nog 27 andere Limburgse 
gemeenten en Waterschap Limburg.

Regel het online
Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk op uw 
persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. Daar logt u in met uw DigiD. U heeft 
op uw persoonlijke pagina onder andere de volgende mogelijkheden:
• uw aanslagen raadplegen
• uw rekeningnummer wijzigen
• een machtiging afgeven
• een bezwaarschrift indienen
• het taxatieverslag inzien
• een kwijtschelding aanvragen
• een persoonlijke vraag stellen.

Vragen en antwoorden
Op www.bsgw.nl vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke 
en waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? Houd dan 
rekening met wachttijden of bel enkele dagen nadat u het aanslagbiljet 
heeft ontvangen. U heeft daarbij uw burgerservicenummer (BSN) nodig. 
Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl.

Op de foto v.l.n.r. veteranen Paul 
Franken, Eric Kawaters en Jos 
Remmen.
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Bedrijfsbezoek aan De Papenberg 
en Roodbeen Groenvoorzieningen

Gemeente Bergen legt voorkeursrecht op 
voor provinciale gronden in projectgebied 
Energielandgoed Wells Meer
Gemeente Bergen legt voorkeursrecht op voor de gronden die in bezit 

zijn van de Provincie Limburg. Dat betekent dat Gemeente Bergen bij 

verkoop als eerste het recht heeft om die gronden aan te kopen. Dit is 

belangrijk om Energielandgoed Wells Meer te kunnen realiseren. Het 

voorkeursrecht is alleen van toepassing op de percelen in eigendom van 

de Provincie Limburg. 

Omwonenden Energielandgoed Wells Meer

Omdat het voorkeursrecht uitsluitend van toepassing is op de 

percelen in eigendom van de Provincie Limburg, heeft het besluit 

geen gevolgen voor omwonenden die grond bezitten grenzend aan 

het geplande Energielandgoed Wells Meer. Alleen voor omwonenden 

die eigendommen van de Provincie Limburg pachten of huren kan 

de mogelijke verkoop van de gronden gevolgen hebben. In dat geval 

worden zij hierover door de Provincie Limburg geïnformeerd.

Meer informatie?

Meer informatie over dit besluit vindt u op www.bergen.nl/wvg. Het 

laatste nieuws over de ontwikkelingen rond Energielandgoed Wells Meer 

vindt u op www.energielandgoedwellsmeer.nl/.

In 1973 zijn Willem en Jantje 
Stolk in de boerderij aan de N271 
in A� erden restaurant Auberge 
De Papenberg begonnen. Het 
hotel is in 1986 toegevoegd. Het 
geheim achter het succes van 
De Papenberg? “Goed weten 
wat je gasten willen en blijven 
investeren in het bedrijf,” vertelt 
Hans Stolk. In 1992 heeft hij, 
samen met zijn broers Jan-Willem, 
Jeroen en echtgenotes het bedrijf 
overgenomen. Met een team van 
ongeveer 30 oproepkrachten staat 
de familie Stolk klaar om gasten in 

een persoonlijke en gemoedelijke 
sfeer een zo prettig mogelijk verblijf 
te bieden. 

Roodbeen Groenvoorzieningen
Janet Roodbeen is de derde 
generatie die sinds 2013 de leiding 
heeft over dit familiebedrijf. 
Roodbeen Groenvoorzieningen 
bestaat al ruim 50 jaar en is actief in 
groenvoorziening, cultuurtechniek 
en natuurbeheer.“ Mijn 
uitgangspunt is klantgerichtheid, 
� exibiliteit en vakkennis. Dat levert 
het beste resultaat”, vertelt Janet met 

overtuiging. “We zoeken bij elke 
klus naar een goede balans tussen 
mens, milieu en maatschappij.”

Meer lezen
Bent u benieuwd naar een 
uitgebreider verslag van deze 
bedrijfsbezoeken? Lees dan verder 
op www.bergen/bedrijfsbezoeken. 

Burgemeester en wethouders 
brengen regelmatig een bezoek 
aan bedrijven in onze gemeente. 
Enerzijds om kennis te maken met 
de ondernemers en hun bedrijven, 
anderzijds ook om te horen hoe 
ze ‘ondernemen in de gemeente 
Bergen’ ervaren. 

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

Win een gratis 
warmtescan
Zien waar warmte weglekt uit uw huis? Een 

warmtescan geeft aan waar warmte uit de 

woning verloren gaat en waar het zinvol is om 

extra isolatie aan te brengen. Meld u aan via 

www.bergen.nl/warmtescan en maak kans! Via 

loting worden 25 woningen uitgekozen.

Energiehuis on tour 
Heeft u een vraag over het besparen of opwekken van energie? Elke maandag tussen 

15.00 en 17.00 uur en elke vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur is er een energieadviseur in 

het Energiehuis in Nieuw Bergen aanwezig.

In februari en maart bezoeken onze energieadviseurs alle dorpskernen. 

Zien we u daar?

Datum Plaats Locatie Tijdstip

Maandag 10 februari Well De Buun 17.00 - 20.00 uur

Maandag 17 februari Afferden Iedershuus 17.00 - 20.00 uur

Maandag 9 maart Nieuw Bergen Energiehuis 17.00 - 20.00 uur

Maandag 16 maart Siebengewald De Klaproos 17.00 - 20.00 uur

Maandag 23 maart Wellerlooi ’t Luukske 17.00 - 20.00 uur

Maandag 30 maart Aijen en Bergen Huiskamer van Maria 17.00 - 20.00 uur

Veelgestelde vragen
Geluiden en vragen van onze inwoners vinden we 

belangrijk. Op onze website geven we antwoord op 

veelgestelde vragen over het project. Nu fase 3 is 

gestart, hebben we de veelgestelde vragen bijgewerkt 

en aangevuld. Staat het antwoord op uw vraag er niet 

bij? Neem dan contact met ons op, bijvoorbeeld door 

het invullen van het contactformulier op onze website.
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