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Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• Well L, Halve Maan 2, kappen boom
• Siebengewald, Gochsedijk 124, kappen naaldboom
• A� erden L, Dorpsstraat 37, plaatsen schutting
• Bergen L, Siebengewaldseweg 53, uitbreiden woning
• Well L, BGN02 E 3212 (nabij de Ceresweg), aanpassen hekwerk  
 schaapskooi

Ingediend, sloopmelding
• Bergen, Jan van Eykstraat 1, verwijderen asbesthoudend materiaal  
 uit woning
• Bergen, Van Straelenstraat 4, verwijderen asbesthoudende   
 materialen en sloop van carport, overkapping en schuur

Ingediend, melding brandveilig gebruik
• A� erden, Kerkstraat 7a, brandveilig gebruik gezondheidscentrum

Verleend, reguliere procedure
• Bergen L, Bargapark 62, oprichten van aanbouw met verdieping
• Wellerlooi, Schaak 8, oprichten van serre en werkplaats
• Siebengewald, Gaesdoncksestraat 39, plaatsen van een dakkapel en  
 isoleren van de kap

Ingetrokken, reguliere procedure
• A� erden L, Dorpsstraat 37, plaatsen schutting

Algemene wet bestuursrecht
• Wijziging van het besluit ‘Nadere regels mantelzorgcompliment’,  
 07-02-2023 (het betreft een wijziging in de procedure).

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.

Zienswijzeprocedure Luchthaven Weeze
De minister van Infrastructuur en Waterstaat bereidt besluitvorming 
voor in verband met de invloed van Luchthaven Weeze. Vanwege de 
aanwezigheid van luchthaven Weeze worden de bestemming en het 
gebruik van een deelgebied in gemeente Bergen onder ander beperkt 
in verband met geluidsbelasting. 

Informatieavond
Maandag 27 maart organiseert het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat een informatieavond. Deze vindt plaats in het gemeentehuis, 
Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen, van 19.00 tot 21.00 uur. 

Ter inzage
De stukken liggen van 7 maart tot en met 17 april 2023 ter inzage 
op een aantal locaties, waaronder het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden van 
het Klant Contact Centrum. 
U kunt de stukken ook digitaal inzien via 
www.platformparticipatie.nl/luchthavenweeze.

Dinsdag 21 maart 2023 

Alzheimer Café Bergen
Dinsdag 21 maart is er weer Alzheimer Café 
Bergen. Paul van Weerd vertelt die avond wat het 
expertisecentrum euthanasie voor u kan betekenen. 

Locatie is Maasduinen Staete, Vlammertsehof 1 in 
Nieuw Bergen. Vanaf 19.00 uur bent u welkom, de 
avond begint om 19.30 uur. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Miranda 
Fleuren, 06 51 10 75 08. Een week later kunt u een uitzending over 
deze avond zien via Maasduinen Centraal. 

Bewoners crisisnoodopvang gaan 
graag aan de slag als vrijwilliger
De bewoners van de tijdelijke 
crisisnoodopvang op het oude 
zwembadterrein willen zich graag 
inzetten voor onze samenleving 
en zo iets bijdragen aan onze 
maatschappij. De meeste 
bewoners mogen nog niet werken 
in loondienst. Daarom gaan zij 
graag aan de slag als vrijwilliger.

Bent of kent u een vereniging, 
stichting of maatschappelijke 

organisatie die één of meer 
enthousiaste vrijwilligers goed kan 
gebruiken? Stuur dan een mail naar 
vrijwilligers-noodopvangbergen@
intelligentsecurity.nl. Geef 
daarbij in ieder geval de volgende 
informatie:
• Naam en adres van de   
 organisatie
• Soort werkzaamheden
• Tijden waarop de   
 werkzaamheden plaatsvinden

• Gegevens contactpersoon

Vervolgens wordt gekeken 
of en welke bewoners het 
vrijwilligerswerk kunnen en willen 
doen. De opvanglocatie neemt 
hierover zo snel mogelijk contact 
met u op.

Kijk voor meer informatie op 
www.bergen.nl/vrijwilligerswerk-
crisisnoodopvang. 

AED’s in gemeente Bergen
Een Automatische Externe 
De� brillator (AED) is een 
draagbaar apparaat dat het 
hartritme weer kan herstellen bij 
een hartstilstand. Dit gebeurt met 
een elektrische schok. 

Onlangs is in Siebengewald 
een zesde AED geplaatst bij 
d’n Boerenbond, Boterdijk 59. 
Verspreid over de gemeente Bergen 
hangen nu bijna 30 AED’s die 24/7 
bereikbaar zijn.

Wie mag een AED bedienen?
Iedereen mag een AED gebruiken. 
Maar het is wel beter om dit te 
leren en oefenen tijdens een 
reanimatiecursus. Als u dan een 
keer een AED moet gebruiken 
geeft dat zekerheid en gaan er geen 
kostbare minuten verloren.

Burgerhulpverlening
Kunt u reanimeren? Word dan 
burgerhulpverlener. Zodra via 
112 een melding binnenkomt van 
een hartstilstand bij u in de buurt 
ontvang u een melding. Het kan 
zijn dat u direct op pad wordt 
gestuurd om te gaan reanimeren 

of om een AED te halen. Een 
burgerhulpverlener is er vaak 
eerder dan de ambulance. Dit is 
belangrijk, want met de juiste hulp 
in de eerste 6 minuten is de kans op 
overleving het grootst. 

Wilt u burgerhulpverlener 
worden?
Heeft u een reanimatie-, BHV- of 
EHBOcursus gevolgd dan kunt 
u zich aanmelden bij www.
hartstichting.nl (https://www.
hartstichting.nl/help-mee-
met-tijd/reanimatie/word-

burgerhulpverlener).
Heeft u nog geen reanimatie-, 
BHV- of EHBOcursus gevolgd? 
Wilt u deze graag volgen om 
burgerhulpverlener te worden? 
Neem dan contact op met www.
shop.rodekruis.nl (https://shop.
rodekruis.nl/ehbo-cursussen)

Meer informatie
Wilt u meer weten over AED’s in 
gemeente Bergen, de locaties waar 
ze hangen, meer leren over eerste 
hulp bij ongevallen? Kijk dan op 
www.bergen.nl/aed 

Ik kan de aanslag BsGW 
niet betalen, wat nu?
U heeft het jaarlijkse aanslagbiljet 
voor de gemeentelijke- en 
waterschapsbelastingen 
ontvangen. Wat nu als u het 
bedrag niet kunt betalen?

Het is mogelijk om voor bepaalde 
belastingen kwijtschelding te 
krijgen. Dat betekent dat u het 
bedrag niet hoeft te betalen. Of 
u hiervoor in aanmerking komt, 
hangt af van verschillende zaken. 
Zoals de hoogte van uw inkomen 
en uw vermogen. Het bedrag 
dat u als energietoeslag heeft 
ontvangen, tellen we niet mee bij 
de berekening van uw vermogen.

Meer vermogen
Gemeenten en Waterschappen 
mogen vanaf 2023 een 
ruimere vermogensgrens voor 
kwijtschelding van belastingen 
hanteren. Het kan dus zijn dat 
u door deze verhoging nu wel 
(gedeeltelijke) kwijtschelding 

ontvangt, terwijl u daar in het 
verleden geen recht op had. 

Kwijtschelding aanvragen
U kunt op twee manieren 
kwijtschelding aanvragen:
- Digitaal via de website van BsGW. 
- Schriftelijk via een formulier. Dit 
vraagt u telefonisch aan bij BsGW 
via 088-8420420. Vul het formulier 
volledig in en stuur het terug 
met de gevraagde speci� caties. 
Zonder deze stukken kan BsGW 
uw aanvraag niet in behandeling 
nemen.  

Betalingsregeling
Komt u niet voor kwijtschelding in 
aanmerking en heeft u toch moeite 
om de aanslag te betalen? 
Bel dan met BsGW via 088-
8420420. Samen zoeken we 
dan een passende oplossing, 
bijvoorbeeld via een 
betalingsregeling. 

Meer informatie
Meer informatie en een vragenlijst 
om te controleren of het voor u 
zinvol is om kwijtschelding aan te 
vragen vindt u op www.bsgw.nl. 
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Provinciale Staten- en 
waterschapsverkiezingen
Woensdag 15 maart zijn 
de Provinciale Staten- en 
waterschapsverkiezingen. In dit 
artikel leest u de belangrijkste 
informatie op een rij.

U kunt woensdag 15 maart van 7.30 
tot 21.00 uur uw stem uitbrengen 
op de volgende locaties:

• A� erden, De Alverman,   
 Hengeland 12a
• Bergen, Sint Petruskerk,   
 Kerkstraat 6
• Nieuw Bergen, Den Asseldonk,  
 Den Asseldonk 2
• Nieuw Bergen,   
 Ontmoetingscentrum Bergen  
 (OCB), Murseltseweg 4a
• Siebengewald, MFC De   
 Klaproos, Gaesdoncksestraat 2a
• Well, MFC De Buun,   
 Kasteellaan 25
• Wellerlooi, MFC ’t Luukske,  
 Catharinastraat 49

Alle locaties zijn toegankelijk voor 
rolstoelen.

Wat moet ik meenemen?
• Uw stempas(sen);
• Uw identiteitsbewijs: 
paspoort, ID-kaart, rijbewijs 
of verblijfsdocument. Dit 
identiteitsbewijs mag niet langer 
dan vijf jaar verlopen zijn.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie 
over de Provinciale Staten- 
en waterschapsverkiezingen 
op: https://www.bergen.
nl/provinciale-staten-en-
waterschapsverkiezingen-2023.

Groene Rivier 

Voorbereidende onderzoeken van start
Tot september 2023 vinden in het plangebied Groene Rivier in Well 
diverse voorbereidende onderzoeken plaats. Daarmee verzamelt 
Waterschap Limburg belangrijke informatie over het gebied. 

Deze informatie gebruikt het waterschap om de benodigde hoogte 
en breedte van de dijken en maaiveldverlagingen te bepalen en om 
inzicht te krijgen in de milieue� ecten van de maatregelen. Belangrijke 
informatie voor de inwoners, het projectteam en haar partners. Want 
alleen met feiten op tafel kunnen weloverwogen keuzes en een passend 
ontwerp worden gemaakt. 

Bewonersbrief
Voordat de onderzoeken starten informeert het Waterschap de 
omgeving met een bewonersbrief. Op de website van Waterschap 
Limburg, waterschaplimburg.nl/gebiedsontwikkeling-well, leest u meer 
over de onderzoeken die plaatsvinden. 

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

Update Energielandgoed 
Wells Meer
Energielandgoed Wells Meer bevindt zich in fase 4, de ontwikkel-
fase. Deze fase loopt volgens de huidige planning tot december 
2027. Op www.energielandgoedwellsmeer.nl staat een update met 
de volgende onderwerpen:

• De planning
• Groene Waterstof
• Het rapport windmeetcampagne
• De VerduurSAMEN2030-route, die  
 ook langs het Energieland goed  
 loopt

NLDoet
Vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart worden de handen weer 
uit de mouwen gestoken. Dit weekend staat namelijk weer in het 
teken van NL Doet. Tijdens NLdoet worden er in de hele gemeen-
te allerlei initiatieven georganiseerd om vrijwilligerswerk in de 
spotlights te zetten en iedereen uit te nodigen om een dagje het 
verschil te maken en ertoe te doen!

Ook VerduurSAMEN2030 doet mee aan NLdoet. In samenwerking met 
Stichting Vincentius en energiewerkgroep Well aan de Slag met ener-
gie worden woningen bezocht om te kijken hoe het energieverbruik 
daar, door middel van kleine maatregelen, verminderd kan worden.

Wil je je ook inzetten tijdens NLdoet? Kijk dan op www.nldoet.nl naar 
alle activiteiten bij jou in de buurt en meld je aan of bedenk je eigen 
activiteit. Alle kleine beetjes helpen!

Energiecoaches
Afgelopen week heeft de eerste groep van 10 inwoners van de ge-
meente de opleiding tot energiecoach afgerond. Zij kunnen nu als 
energiecoach aan de slag binnen de gemeente Bergen. 

De energiecoach komt bij mensen thuis langs en geeft, na een rond-
je door het huis te hebben gelopen, tips hoe ze met laagdrempelige 
maatregelen en energiebewust gedrag hun energieverbruik kunnen 
verminderen. Zo dragen zij heel concreet bij aan het verlagen van de 
CO2-uitstoot, en houden de bewoners meer geld over.

Wil je je energieverbruik verminderen en heb je behoefte aan een 
bezoekje van een energiecoach? Meld je dan aan via het formulier op 
www.verduursamen2030.nl/energiecoach. Vervolgens zal een van de 
energiecoaches contact met je opnemen om een afspraak te maken.
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