
Gemeente 
berichten

Hulp en steun voor ouderen
Door het coronavirus leven 
we in een rare tijd. Mentaal en 
emotioneel kost dat iedereen veel 
energie om ermee om te gaan. Het 
college maakt zich zorgen over 
verschillende groepen mensen in 
onze gemeente. 

Eén van die groepen zijn onze 
ouderen. Beschikt iedereen over 
de noodzakelijke hulp? Heeft 
iedereen genoeg te eten? Het is 
voor velen letterlijk achter de 
geraniums zitten. 

Noaberschap
We hebben een inventarisatie 
gemaakt. Wat wij al dachten, blijkt 
waar te zijn. De gemeenschappen 
in onze dorpen zijn hecht. Men 
ziet naar elkaar om. Dat is pas echt 
Noaberschap. Dorpsraden, KBO-
afdelingen en De Zonnebloem in 
onze dorpen zijn van onschatbare 
waarde. Vele vormen van hulp 
worden aangeboden, variërend 
van kaarten voor het raam met 
een hulpvraag of hulpaanbod tot 
de digitale Whapp (We Helpen 
App). Een mooi voorbeeld is de 
burenhulp van Dorpsraad Aijen.
We bedanken iedereen in alle 
dorpen voor hun inzet.

Informatie
Veel informatie vindt u op de 
website www.bergenlimburg.
online onder andere bij de 
rubriek ‘Corona informatie hulp 
en steun’.

Ook op onze website www.bergen.
nl/coronavirus leest u informatie 
over het coronavirus.

Contact met professionele 
zorgaanbieders
Naast alle vrijwillige hulp kan het 
natuurlijk ook zijn, dat u graag 
contact wilt met onze professionele 
zorgaanbieders. Zij kunnen u ook 
verder verwijzen, mocht u de wegen 
in uw dorp niet kunnen vinden.

U kunt contact opnemen met:
•  Maatschappelijk Werk: 

Synthese. Bereikbaar via 
info@synthese.nl of 
0478 - 51 73 00.

•  Mantelzorgondersteuning 
en vrijwilligerszorg: Eefke 
Lommen. Bereikbaar via 
e.lommen@bergen.nl of 
06 - 52 66 93 59.

•  Sociaal Team van Gemeente 
Bergen. Bereikbaar via 
info@bergen.nl of 
0485 - 34 83 83.

Van harte wens ik u sterkte. 

Vriendelijke groet,
Lia Roefs, wethouder

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Groene Streep 5, oprichten praktijkruimte

Ingediend, sloopmelding
• A� erden L, Rimpelt 26, slopen dakconstructie 
• Bergen L, Johannes Vermeerstraat 2, kappen van 2 bomen 
• Siebengewald, Seringenstraat 15, slopen garage 

Verleend, reguliere procedure
• Bergen L, Bargapark 24, kappen van 1 boom 
• Bergen L, Boermansstraat 34, plaatsen 2 dakkapellen
• Bergen L, Oude Bergse Heide 1, oprichten woonhuis 
• Bergen L, Oude Bergse Heide 7, kappen van 1 boom 
• A� erden L, Bleijenbeek 12, kappen van 4 bomen 
• Siebengewald, Koekoek 8, verbouwen woonhuis 

Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Siebengewald, Koekoek 8, verbouw woonhuis 

Algemene wet bestuursrecht
•  Verordening Starterslening gemeente Bergen 2020 (ter inzage vanaf 

25-03-2020)

Wet ruimtelijke ordening
•  Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening nachtverblijf binnen 

horeca en gemengd’ (ter inzage van 26-03-2020 t/m 13 05-2020)
•  Vastgesteld bestemmingsplan Bosserheide 29 (ter inzage van 26-03-

2020 t/m 06-05-2020)
•  Verordening Starterslening gemeente Bergen 2020 (ter inzage vanaf 

25-03-2020)  
•  Vooraankondiging bestemmingsplannen Dorpsstraat 44, Gochsedijk 

85, Kanunnik Geurtsstraat 21b, en Schaak 8. Er liggen geen stukken 
ter inzage.

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.

Bergen, hart van Nationaal Park 
De Maasduinen
In de brochure Bergen, hart van Nationaal Park De Maasduinen 2020 
staat informatie over het moois dat onze omgeving te bieden heeft. 
Met wandel- en � etskaarten en nog veel meer. Hebt u de brochure niet 
ontvangen? Neem dan contact op met Maasstad Gennep V.O.F., telefoon 
0485 – 51 76 24. De brochure wordt dan zo spoedig mogelijk bij u bezorgd.

Welkom bij Gemeente Bergen 
Vanwege het coronavirus zijn de openingstijden van het Klant Klant 
Contact Centrum aangepast en helpen we u alleen op afspraak.

 Op afspraak  Telefonisch
   bereikbaar
   
Ma 09.00 – 12.00 uur 08.30 – 17.00 uur

Di  09.00 – 12.00 uur 08.30 – 17.00 uur

Wo  09.00 – 12.00 uur 08.30 – 17.00 uur
 13.30 – 17.00 uur

Do  09.00 – 12.00 uur 08.30 – 17.00 uur

Vr  09.00 – 12.00 uur 08.30 – 12.30 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

Behoefte aan een luisterend oor?

Bel de telefoonlijn 
'Praatje met een maatje'

In deze onzekere ‘coronatijd’ heeft 
u misschien behoefte aan een 
luisterend oor. Of wilt u even op 
andere gedachten komen. Neem 
dan contact op met de telefoonlijn 
‘Praatje met een maatje’. 

Iedereen in de gemeente Bergen 
kan hier gebruik van maken. ‘Praatje 
met een maatje’ is op werkdagen 
bereikbaar van 9.30 tot 16.30 uur.
Het telefoonnummer is 
06-52 66 93 59 (Eefke Lommen, 

mantelzorgondersteuning en 
vrijwilligerszorg). 
Eefke biedt niet alleen graag een 
luisterend oor, zij heeft haar netwerk 
in de dorpen en kan u eventueel 
daarmee in contact brengen. 

Burenhulp bij Corona-virus
 
Het is ontzettend mooi om te zien en lezen dat er zoveel mensen hulp aan-
bieden in Aijen via de Buurtpreventie Whatsapp-groep. Iets waar we trots op 
mogen zijn in ons kleine dorp.  
 
Om iedereen te bereiken zouden wij jullie ook willen verzoeken deze hulp kenbaar 
te maken bij de mensen die deze hulp misschien nodig hebben de komende tijd. 

Deze mensen zitten helaas niet allemaal in de App-groep en zijn misschien niet 
op de hoogte dat er hulp beschikbaar is. Ook is hulp vragen vaak moeilijker dan 
hulp accepteren. 
 
Spreek daarom ook zelf buren aan die mogelijk hulp behoeven. Of stop een brief-
je in de brievenbus (zie bijvoorbeeld hieronder).

Beste buurman/buurvrouw,

In verband met het Corona-virus kan het zijn dat u in een situatie zit waarin u hulp kunt 
gebruiken. Omdat hulp vragen niet altijd makkelijk is, wil ik u op het hart drukken dat u 
altijd een beroep op ons/mij kunt doen.

U mag bij ons aanbellen op nummer ....

en/of bellen op telefoonnummer ................................

Met vriendelijke groeten,

Beste buurman/buurvrouw,

In verband met het Corona-virus kan het zijn dat u in een situatie zit waarin u hulp kunt 
gebruiken. Omdat hulp vragen niet altijd makkelijk is, wil ik u op het hart drukken dat u 
altijd een beroep op ons/mij kunt doen.

U mag bij ons aanbellen op nummer ....

en/of bellen op telefoonnummer ................................

Met vriendelijke groeten,
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Dijkversterking Well
De informatieavond van 
Waterschap Limburg over het 
voorkeursalternatief dijkversterking 
Well is vanwege het coronavirus 
vervallen. Voor deze dijkversterking 
zijn de afgelopen periode de 
verschillende alternatieven tegen 
elkaar afgewogen. Er ligt nu een 
voorkeursalternatief, waarin het 
tracé en het type kering is gekozen.

Het waterschap wil iedereen 
voldoende gelegenheid bieden 
om zich goed te informeren, de 
stukken in te zien, vragen te stellen 
en eventueel hulp te krijgen bij 
het indienen van een zienswijze. 
Daarom heeft Waterschap Limburg 
het volgende besloten: 

•  In overleg met Provincie 
Limburg gaat het waterschap 
coulant om met zienswijzen 
die na a� oop van de termijn 
worden ontvangen. Zienswijzen 
die tot en met 7 mei 2020 
worden ontvangen, worden in 
behandeling genomen.

•  De stukken van het VKA en 

de MER fase 1 kunt u digitaal 
inzien op www.overheid.nl én 
www.waterschaplimburg.nl.

•  Op www.waterschaplimburg.
nl staat de presentatie 
die gepland was voor de 
bijeenkomst, met informatie 
over het voorkeursalternatief. 
Omgevingsmanager Sjoerd 
Haitsma geeft daarbij een 
mondelinge toelichting.

•  De stukken blijven tot en met 
7 mei 2020 ter inzage liggen op 
de locaties die op deze website 
zijn genoemd. 

•  Als nieuwe maatregelen ertoe 
leiden dat u de locaties niet kunt 
bezoeken, neem dan contact 
op met de omgevingsmanager 
via de mail dijkversterking@
waterschaplimburg.nl of via 
088 – 88 90 100. 

Nestkastjes voor mezen

Hulp bij bestrijding 
Beperk uw bezoek aan Milieupark Heukelom
Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, vragen we met 
klem uw bezoek aan Milieupark Heukelom in Bergen te beperken en 
onderstaande regels in acht te nemen:

• Kom naar het milieupark als dit strikt noodzakelijk is.
• Kom alleen.
• Neem uw identiteitsbewijs mee.
•  U kunt uitsluitend met uw betaalpas betalen. Betalen met contact 

geld is niet mogelijk.
•  Er wordt een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig tot het milieupark 

toegelaten. Dit betekent langere wachttijden.
•  Er is geen chemokar aanwezig. De inzameling is voor onbepaalde 

tijd opgeschort. Wij verzoeken u uw chemisch afval tijdelijk thuis te 
bewaren.

• Blijf tijdens het wachten in uw auto.
•  Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar (dus ook tijdens het lossen 

van afval).

eikenprocessierups
Waarschijnlijk heeft u ze al hier 
en daar zien hangen: nestkastjes 
in eikenbomen. De afgelopen 
weken heeft Gemeente Bergen 
100 nestkastjes opgehangen. Deze 
zijn bestemd voor koolmeesjes, dit 
vogeltje eet graag processierupsen. 

Allemaal bewoond
Vorig jaar heeft de gemeente 
65 nestkastjes voor de mezen 
opgehangen. Bij een controle in 
de zomer bleek dat vrijwel alle 
nestkastjes waren bewoond. Dat 
succes was aanleiding voor de 
uitbreiding dit jaar. 

Preventief spuiten
Het bestrijden van de 
processierups lukt niet alleen met 
de mezen. De gemeente gaat de 
rups ook preventief bestrijden. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
speciale spuittechnieken waarbij 
aaltjes op de processierupsen 
worden gespoten waarna deze 
parasieten de rupsen bestrijden. 

Biodiversiteit
Daarnaast zet de gemeente ook in 
op biodiversiteit: hoe meer kruiden 
en bloemen, hoe meer insecten, 
vlinders en vogels. Waaronder 
ook natuurlijke vijanden van de 
processierups. In het onderhoud 
van plantsoenen, bermen, heide en 
bos houden we daar rekening mee. 
Zo maken we bijvoorbeeld geen 
gebruik van chemische middelen 
en hebben we een aangepast 
maaibeheer voor de bermen.

Al 356 woningen afgekoppeld!
Het klimaat verrast ons steeds opnieuw, weet wat er speelt in uw buurt: 
bekijk de stresskaarten op www.waterklaar.nl (vanaf 3 april). Daarop 
kunt u zien wat wateroverlast, droogte en hittestress in uw buurt 
betekenen.

In onze gemeente zijn al 356 woningen afgekoppeld. Volg dat voorbeeld: 
vraag subsidie aan en ga zelf aan de slag met het afkoppelen van uw 
regenpijp. Kijk voor meer informatie op www.bergen.nl/waterklaar.
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