
Gemeente 
berichten

Wat iedereen moet weten over 
het nieuwe coronavirus

Het nieuwe coronavirus houdt 
heel de wereld in zijn greep. 
Intussen zijn er ook in ons 
land veel besmettingen. Vooral 
ouderen zijn kwetsbaar als ze 
besmet raken met het coronavirus. 
Noor Bouwmeester, arts 
infectieziektebestrijding van GGD 
Limburg-Noord, beantwoordt 
enkele vragen. 

Hoe kun je het coronavirus 
oplopen?
Het coronavirus zit in de keel van 
iemand die besmet is. Als deze 
persoon hoest en niest, komen er 
kleine druppeltjes met het virus in 
de lucht. Door deze druppeltjes in 
te ademen, kun je besmet raken. 
Ook kun je het virus via handen en 
voorwerpen binnenkrijgen. 

Wat kun je doen om besmetting 
met het coronavirus te voorkomen?
Het belangrijkste wat je kunt doen, 
geldt voor alle virussen die griep en 
verkoudheid kunnen veroorzaken:
•  Was je handen regelmatig met 

water en zeep.
•  Hoest en nies in de binnenkant 

van je elleboog.
•  Gebruik papieren zakdoekjes en 

gooi deze daarna meteen weg.
•  Schud geen handen.

Verder is het belangrijk om goed 
voor jezelf te zorgen. Dit doe je 

door goed en gezond te eten, 
voldoende te slapen, lekker naar 
buiten te gaan, regelmatig een 
raam thuis open te zetten en 
voldoende te bewegen. 

Is het veilig om bezoek te 
ontvangen?
Als je bezoek ontvangt met 
verkoudheidsklachten, zoals 
hoesten, vraag hen dan een andere 
keer terug te komen. Dit is heel 
normaal, zij kunnen je immers 
aansteken. 
Ook als je hulp- of zorgverlener 
verkoudheidsklachten heeft, 
mag je hem of haar vragen om 
een andere keer terug te komen. 
Je mag er echter vanuit gaan dat 
zorgverleners goed geïnformeerd 
zijn en werken volgens de 
richtlijnen.

Wat doe ik wel/niet als ik verkouden 
ben of misschien het coronavirus 
heb?
Het is altijd slim om thuis te blijven 
en uit te zieken. Ga bij twijfel 
niet op bezoek bij anderen en 
neem niet deel aan activiteiten 
en uitjes waar meerdere mensen 
bijeen komen. Zo voorkom je dat 
je anderen aansteekt en spaar je 
energie om sneller beter te worden. 

Hoe weet ik of ik een ‘gewone’ 
griep heb of besmet ben met het 

coronavirus?
De klachten bij de griep en het 
coronavirus lijken veel op elkaar. 
De kans op een besmetting met het 
coronavirus is groter als je:
•  Contact hebt gehad met iemand 

die daadwerkelijk is besmet met 
het coronavirus.

•  Klachten krijgt nadat je 
terugkomt uit een gebied waar 
veel besmettingen met het 
coronavirus zijn.

Besmetting met het coronavirus 
kan alleen worden vastgesteld na 
onderzoek. De meest voorkomende 
klachten zijn:
•  Verkoudheidsklachten: je moet 

hoesten of bent benauwd
•  Koorts (meer dan 38 graden 

Celsius)

Let op: ouderen krijgen niet 
altijd koorts. Denk je dat je het 
coronavirus hebt of twijfel je? 
Neem dan contact op met je 
huisarts.

Wat gebeurt er als je besmet bent 
met het coronavirus?
Iemand die besmet is, wordt in iso-
latie gehouden. Isolatie betekent 
dat we je vragen thuis te blijven, in 
een aparte kamer. Je kunt thuis in 
isolatie blijven of in het ziekenhuis. 
Dit hangt af ervan hoe ziek je bent. 

Meer informatie
•  Voor algemene vragen kun 

je tussen 8.00 en 20.00 uur 
bellen met het landelijke 
informatienummer 0800 - 1351. 

•  Of bel op werkdagen tussen 
8.30 - 17.00 uur met het 
informatienummer van GGD 
Limburg-Noord 088 - 119 19 90.

•  Of kijk op de website 
www.ggdlimburgnoord.nl.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Bleijenbeek 12, kappen van 3 bomen
• A� erden L, Kapelstraat 71, tijdelijk plaatsen kantoorunit 
• Bergen L, Ceresweg 13a, oprichten loods 
• Siebengewald, Kreeftenheide 70, wijzigen kozijn voorgevel 
•  Siebengewald, Vrij 27, plaatsen luchtwasser en realiseren 

luchtkanalen 

Ingediend, sloopmelding
• Bergen L, Aijerdijk 3, verwijderen asbesthoudend dakbeschot 
• Siebengewald, Grensweg 21, geheel slopen schuur 
•  Siebengewald, Ottenskamp 4,5853 EH, verwijderen asbesthoudende 

golfplaten 

Verleend, reguliere procedure
• Bergen L, De Flammert 1022, gebruik bedrijfswoning 
• Bergen L, Kerkuil 8, bouw woonhuis 
• Bergen L, Van Straelenstraat 35, bouw erker 

Ingetrokken, reguliere procedure
•  Bergen L, Berkstraat 32a, omgevingsvergunning oprichten woning 

i.v.m. gewijzigde plannen 

Ontwerp, uitgebreide procedure
• A� erden L, Heukelom 4, ambtshalve wijzigen omgevingsvergunning 

Algemene wet bestuursrecht
•  Vaststellen Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 

Bergen (AVOI)
• Wijziging Legesverordening 2016 (Tarieventabel) 
• Wijziging Algemene plaatselijke verordening Bergen 2019 

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.

Aangepaste dienstverlening 
door coronavirus
Ook als gemeente doen we er alles aan om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Dit kan in de komende tijd gevolgen voor u 
hebben.

Bezoek gemeentehuis
De openingstijden van het gemeentehuis zijn aangepast. U kunt alleen 
nog op afspraak komen: op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en 
op woensdagmiddag tussen 13.30 en 17.00 uur. Alleen in bijzondere 
gevallen wijken we hiervan af. De avondopenstelling vervalt met ingang 
van 23 maart; voor reeds ingeplande afspraken nemen we contact op. 
Een afspraak maakt u telefonisch (0485) 34 83 83 of via de website.

Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts? Stel dan uw bezoek aan het 
gemeentehuis uit.

Politie spreekuur
De wijkagent is niet op het spreekuur in het gemeentehuis aanwezig, 
maar op maandag van 15.00 tot 19.00 uur telefonisch of via e-mail 
bereikbaar op het politiebureau te Gennep.
Telefoon via 0900 88 44
Via E-mail Hette.Broeksma@politie.nl of Frans.Coumans@politie.nl

Afgelast
Er zijn verschillende evenementen en bijeenkomsten afgelast. Kijk voor 
meer informatie op www.bergen.nl/coronavirus.

Energiehuis
In maart is het Energiehuis gesloten en vervallen de warmtescans/
woningscans thuis door onze energieadviseurs.

Werkoverleg
Met allerlei partijen zijn de komende tijd werkoverleggen gepland 
in het gemeentehuis. Deze gaan voorlopig niet door, tenzij ze strikt 
noodzakelijk zijn. Betrokken mensen stellen we op de hoogte.

Informatie
Kijk op www.bergen.nl/coronavirus

Wing op Freedom
Aan de Ontginningsweg in Nieuw 
Bergen is op woensdag 4 maart 
het monument Wing of Freedom 
onthuld. Het monument kwam tot 
stand door de werkgroep Wings of 
Freedom, en is één van de 28 locaties 
in de gemeenten Bergen, Gennep, 
Mook en Middelaar en Weeze waar 
door middel van informatieborden 
stil wordt gestaan bij vliegtuigcrashes 
uit de Tweede Wereldoorlog. Onder 
de vele gasten waren Gouverneur 
� eo Bovens. vertegenwoordigers 
van de Britse en Canadese 
ambassade, nabestaanden van  de 
omgekomen bemanningsleden 
en veteranen uit de gemeente 
Bergen aanwezig. Leerlingen van 
basisschool De Fontein uit Nieuw 
Bergen legden kransen voor de 
omgekomen bemanningsleden.

De komende tijd wordt op alle 
28 locaties waar vliegtuigcrashes 
hebben plaatsgevonden in Bergen, 

Gennep, Mook en Middelaar en 
Weeze informatieborden 
geplaatst waarop informatie over de 

crash wordt weergegeven. Tevens 
is een folder in de maak met enkele 
� etsroutes langs deze locaties. 
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Bedrijfsbezoek aan Multimate Bergen

“’Meten, maken en monteren’ 
is een sterke formule”

Het college bezocht onlangs de 
Multimate in Nieuw Bergen. Deze 
bouwmarkt is sinds 2007 gevestigd 
op bedrijventerrein De Flammert. 
Mede door de combinatie met de 

voormalige Boerenbond, voorziet 
het uitgebreide assortiment in een 
behoefte en draait de winkel goed. 
Ook de service van monteren, 
verbouwen of repareren aan huis 

valt in de smaak.

Meer lezen over dit 
bedrijfsbezoek? Dat kan via 
bergen.nl/bedrijfsbezoeken.

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

Transitievisie warmte
De Transitievisie Warmte is gericht op het 

afkoppelen van het aardgas. Elke gemeente 

moet hier voor eind 2021 beleid voor hebben 

gemaakt. We zijn op dit moment volop bezig 

om te onderzoeken hoe we deze visie het 

beste kunnen ontwikkelen. Zo willen we tot 

een tijdspad komen waarin we schetsen welke 

buurt of wijk wanneer wordt afgekoppeld van 

het aardgas en wat de mogelijke alternatieven 

zijn. Wordt vervolgd!

Maatregelen coronavirus
In verband met de aangescherpte adviezen van het RIVM komen de volgende activiteiten 

van het Energiehuis tot en met 31 maart te vervallen:

•  Reguliere openstelling van het Energiehuis op maandag en vrijdag 

•  Energiehuis on tour in ’t Luukse in Wellerlooi (maandag 23 maart) en Huiskamer van 

Maria in Bergen (maandag 30 maart)

• Warmtescans en woningscans van onze energieadviseurs

Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

25 gratis warmtescans
In februari konden alle bewoners van 

Gemeente Bergen zich inschrijven voor 

een gratis warmtescan. Een warmtescan 

geeft aan waar warmte uit de woning 

verloren gaat en waar het zinvol is om extra 

isolatie aan te brengen. Via loting zijn 25 

woningen uitgekozen. Inmiddels zijn de 

winnaars bekend. De warmtescans zijn 

tot nader bericht van de RIVM uitgesteld. 

De desbetreffende bewoners zijn hiervan 

persoonlijk op de hoogte gesteld. Onze 

energieadviseurs nemen op een later 

moment contact met hen op om de 

warmtescans opnieuw in te plannen.

Milieupark Heukelom
Vanwege het coronavirus zijn er aanpassingen op Milieupark Heukelom.

Beperk uw bezoek aan het milieupark
Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is het landelijk 

beleid terughoudend te zijn in directe sociale contacten. Wij verzoeken 

u dan ook dringend alleen naar het milieupark in Nieuw Bergen te gaan 

als dit strikt noodzakelijk is. Bij grote drukte wordt er maar een beperkt 

aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Hierdoor kunnen lange 

wachtrijen ontstaan. Wij vragen u dan ook dringend om de komende 

tijd rekening te houden met deze aangescherpte regelgeving en zoveel 

mogelijk uw bezoek aan het milieupark te beperken.

Chemocar
De inzamelaar van chemisch afval heeft besloten voorlopig geen KCA 

(Klein Chemisch Afval) in te zamelen omdat hierbij direct contact met 

burgers is.

Dit betekent dat vanaf zaterdag 21 maart geen chemokar op het 

milieupark aanwezig is. 

De inzameling is voor onbepaalde tijd opgeschort. Wij verzoeken u uw 

chemisch afval tijdelijk thuis op te slaan. 

PIN betalingen
Met ingang van vrijdag 20 maart zijn voorlopig alleen nog maar PIN 

betalingen mogelijk. U kunt dus niet met contant geld betalen op het 

milieupark.
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