
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Wilhelminastraat 14, plaatsen draagbalken

•  Bergen L, Boermansstraat 6, oprichten erker en dakopbouw aan 

woning

• Bergen L, Daem van Kekenstraat 10, aanleg afwateringsgreppel

• Bergen L, Keulerstraat 14, plaatsen windscherm

• Bergen L, Oude Kerstraat nabij nr. 11, restaureren monument

•  Siebengewald, Augustinusweg 23 Zorg, oprichten prieel/tuinhuisje 

t.b.v. mantelzorg

Verleend, reguliere procedure
• A� erden L, Hengeland 11, vernieuwen dak

• A� erden L, Kapelstraat 22, uitbreiden woonhuis

• Siebengewald, Vrij 18a, bouw woning

• Well L, De Kamp 7, oprichten overloopparkeerplaats

• Wellerlooi, Gielenkamp 31, oprichten woning

• Wellerlooi, Gielenkamp 33, oprichten woning

Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Siebengewald, Beltweg, plaatsen van een telecommunicatiemast

Ontwerp, uitgebreide procedure
•  Siebengewald, Pannenweg 5, wijzigen melkrundveehouderij (ter 

inzage 17-06-2022 t/m 28-07-2022)

Algemene wet bestuursrecht
• Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Bergen (L) 2022

•  Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen (L) 2021 of 

APV Bergen (L) 2021

• Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Bergen 2011

•  Besluit mandaat, volmacht en machtiging MGR sociaal domein 

Limburg-Noord - module 2

Wet ruimtelijke ordening
•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Pannenweg 1-1a 

Siebengewald. Herziening bestemming Agrarisch naar Wonen en 

Agrarisch -hobbymatig. Besluit raad 7 juni 2022 (ter inzage van 16-

06-2022 t/m 27-07-2022).

Wegenverkeerswet
•  Verkeersbesluit onthe�  ng Cyclomedia (om binnen de bebouwde 

kom, 360 gr.- panorama foto’s in de openbare ruimten te maken)

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

Informatiebijeenkomst 
concept-visie Seurenheide
Gemeente Bergen organiseert 
twee bijeenkomsten over 
de concept-visie en het 
uitvoeringsplan voor het gebied 
Seurenheide in Well. Heeft u 
belangstelling? Dan bent u 
maandag 27 juni welkom in 
MFC De Buun in Well. De eerste 
bijeenkomst begint om 15.00 
uur, de tweede om 19.00 uur. 

Beide bijeenkomsten beginnen 
met een presentatie. Vervolgens 
heeft u gelegenheid voor vragen 
en reacties. 

Overleg met betrokkenen 
Vorig jaar september heeft de 
gemeente diverse ontwikkelingen 
die plaatsvinden in de omgeving 
rondom de Kamp, Elsteren, 

‘t Leuken en het Leukermeer 
besproken met bewoners. 
Inmiddels heeft de gemeente 
ook met andere betrokkenen 
gesproken zoals Waterschap, 
Kampergeul, lokale ondernemers, 
dorpsraden en LLTB. Alle 
informatie is vervolgens verwerkt 
in de concept-visie en het 
uitvoeringsplan. 

Leven in en om de wadi Bessembiender
In de wijk Bessembiender in 
Siebengewald ligt een wadi. 
Regenwater dat in de wijk wordt 
opgevangen wordt in deze wadi 
ge� lterd en in� ltreert langzaam 
in de grond.   

Een levendig parkje
Rondom de wadi zijn inheemse 
planten ingezaaid, planten die 
hier thuis horen en vroeger 
ook al voorkwamen. Er staan 
verschillende soorten bomen, 
nestkasten en insectenhotels. 
Hiermee helpen we de 
biodiversiteit een handje. In het 
eerste jaar na de aanplant konden 
omwonenden al genieten van een 
levendig en natuurrijk parkje.

Monitoring
Na de aanleg van de wadi in 2020 
zijn er eenjarige,  tweejarige 
en meerjarige planten en 
kruiden ingezaaid. Ook zijn er 
verschillende verwilderingsbollen 
gepland. Gemeente Bergen wil 
graag weten hoe de natuur zich 
in dit gebied ontwikkeld, daarom 
monitoren we de komende jaren 
wat er in en om de wadi groeit, 
bloeit en leeft. 

Boven verwachting
In 2021 werd al een groot deel 
van de ingezaaide planten 

waargenomen, zoals de Grote 
klaproos en het Hazenpootje. 
Maar ook heel veel kruiden die 
hier spontaan groeiden zoals vele 
soorten kamille, het Herderstasje 
en de Korenbloem. 

Planten en dieren
Ze leven met en voor elkaar. Vorig 
jaar zagen we al veel soorten 
insecten en vlinders tussen de 
planten en kruiden. Bij het water in 
de wadi zagen we Weidebeekju� ers 
en Schaatsenrijders. Ook lieten 
de eerste Groene kikkers en 
Kleine watersalamanders zich 
zien.  Daarnaast hebben veel 
vogels zoals de Heggenmus, 
Witte kwikstaart, Pimpelmees en 
Houtduif een plekje gevonden bij 
de wadi. Bijzondere bewoners zijn 
de Veldleeuwerik, een typische 

weidevogel die in Nederland 
sterk in aantal is afgenomen en 
de Scholekster. Deze zoekt haar 
broedplek het liefst op (groene) 
platte daken.

Beheer en onderhoud
Jonkers Hoveniers uit Venlo heeft 
het ontwerp en de aanleg van 
de wadi verzorgd. Het bedrijf 
beheert en onderhoud het gebied 
tot eind 2023 zodat er een gezond 
ecosysteem voor zowel planten als 
dieren ontstaat.

Meer informatie
Het volledige monitoringsverslag 
2021 van Jonkers Hoveniers over 
de � ora en fauna bij de wadi 
Bessembiender kunt u 
downloaden op www.bergen.nl/
wadi-besembiender.  

Gemeente Bergen heeft 
ecologisch bermbeheer
Gemeente Bergen heeft een 
ecologisch bermbeheer voor de 
bermen in het buitengebied. Dit 
houdt in dat de gemeente minder 
maait, meer in fasen maait en 
het maaisel plaatselijk afvoert. 
Hierdoor krijgen kruiden de kans 
om te groeien en te bloeien.

In ecologisch beheerde bermen 
komen meer en verschillende 
kruiden en insecten voor. Dit is goed 
voor de biodiversiteit en zorgt voor 
aantrekkelijke bermen waar veel te 
zien en te beleven is. Deze bermen 
trekken bijvoorbeeld ook natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups 
aan, zoals de sluipvlieg.

Wat betekent dit voor u?
Bermen naast akkers, weilanden, 
� etspaden en houtsingels mag u niet 

zelf maaien. U kunt hiermee namelijk 
het ecologisch bermbeheer verstoren. 
Heeft u last van één of meerdere 
bermen? Meld dit dan via Reppido: 
https://reppido.nl/citizen/#/bergen. 

Meer weten?
Voor meer informatie over het 
ecologisch bermbeheer van 

Gemeente Bergen kijkt u op www.
bergen.nl/ecologisch-bermbeheer. 
Hier vindt u ook een kaart, waarop u 
kunt zien wanneer op welke plekken 
in de gemeente wordt gemaaid.
Vragen of suggesties? Neem dan 
contact op met het Klant Contact 
Centrum via (0485) 34 83 83 of 
info@bergen.nl. 

 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 is op afspraak open.

Meldingen
Wilt u een melding doen van overlast, zwerfafval, vandalisme of 
andere zaken? Geef uw melding door via www.bergen.nl/meldingen 
of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum.

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

Welkom bij Gemeente Bergen
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Dit jaar geen taxusinzameling
Stichting Taxus Taxi zamelt in 2022 geen  snoeisel in. De kosten voor 
het inzamelen en verwerken van het snoeisel zijn op dit moment te 
hoog. In 2023 is de stichting weer actief.

Ook bedrijven die het snoeisel verwerken, liggen regelmatig stil en 
kunnen daardoor geen nieuw snoeisel aannemen.    

Voor 2022 voldoende voorraad
De taxusnaalden bevatten dé basis grondstof voor chemotherapieën. 
De stichting laat weten dat er op dit moment nog voldoende medicijn 
voorradig is. Er ligt altijd een bepaalde voorraad van het medicijn dat 
gewonnen wordt uit het taxussnoeisel opgeslagen.

Meer informatie over de Taxus taxi leest u op www.taxustaxi.nl.

Zondag 3 juli

Grensoverschrijdende 
Fietsdag/Radwandertag Bergen
Zondag 3 juli kunt u weer deelnemen aan de Grensoverschrijdende 
Fietsdag/Radwandertag.  U kunt onder andere starten bij winkel-
centrum Mosaïque in Nieuw Bergen tijdens het Festival Mosaïque. 

Deelname is gratis. U kunt kiezen uit acht � etsroutes waarvan de lengte 
varieert tussen de 45 en 60 km. Enkele routes gaan ook via Duitsland. 

Startpunten
Vanaf 10.00 uur kunt u starten bij een van de volgende locaties: 
•   Nieuw Bergen, bij winkelcentrum Mosaïque
•  Well, bij Brasserie De Sluis
•   Overloon, bij pannenkoekenhuis Museumzicht. 

Stempelkaarten
De stempelposten sluiten om 16.30 uur. De post in winkelcentrum 
Mosaïque sluit om 17.00 uur. Deelnemers kunnen daar, nadat ze hun 
stempelkaart hebben ingeleverd, deelnemen aan een tombola met 
mooie prijzen. Tevens gaan alle ingeleverde stempelkaarten naar de 
organisatie van de Niederrheinische Radwandertag, u speelt dan mee 
in de Duitse tombola. Wint u daar een prijs? Dan neemt de Duitse 
organisatie contact met u op. 

Organisatie
Dit � etsevenement wordt georganiseerd door Niederrhein-Tourismus 
in Duitsland. Gemeente Bergen neemt enkele routes over Nederlands 
grondgebied voor haar rekening. Kijk voor meer informatie op 
https://www.niederrhein-tourismus.de/radwandertag.

Verkeersmaatregelen Veiligheidsdagen 
17 en 18 juni 

In verband met de Veiligheidsdagen 2022 op Mosaïque in Nieuw 
Bergen wordt een deel van de parkeerplaats bij Mosaïque afgezet 
van vrijdag 17 juni 6.00 uur tot zaterdag 18 juni 18.00 uur. Bijgaande 
kaart laat zien op welk deel van de parkeerplaats het tijdelijk niet 
mogelijk is om te parkeren. 

Kijk voor meer informatie over de Veiligheidsdagen op 
www.bergen.nl/veiligheidsdagen-2022.

Steun door jou
Steun door jou brengt mensen 
die iets voor een ander willen 
betekenen en gezinnen die steun 
nodig hebben, bij elkaar. Wilt 
u graag iemand een steuntje 
in de rug bieden? Of heeft uw 
kind extra zorg nodig en kunt 
u af en toe wel een adempauze 
gebruiken? Misschien is Steun 
door jou een passende oplossing.

Een kind dat extra zorg en 
ondersteuning nodig heeft, vraagt 
van ouders vaak net iets meer. 
Deze ouders kunnen de zorg niet 
altijd uit handen geven, omdat niet 
iedereen de juiste zorg en aandacht 
kan bieden aan het kind. Ook voor 
deze ouders is het belangrijk dat 
ze soms even op adem kunnen 
komen, om vervolgens weer door 
te kunnen. 

Ieder gezin, ieder kind en iedere 
behoefte is anders. Welke 
ondersteuning het beste bij 
een gezin past, hangt af van de 
hulpvraag. Denk bijvoorbeeld 
aan oppas aan huis, of opvang 
of logeren bij een gastgezin. 
Natuurlijk wordt ook gekeken 

naar de voorkeuren, ervaringen/
achtergrond en beschikbaarheid 
van degene die ondersteuning 
biedt.

Match vinden
Kunt u steun gebruiken, of wilt 
u deze steun juist bieden? Kijk 
dan voor meer informatie en de 
mogelijkheid om u aan te melden 
op www.steundoorjou.nl. 

Het expertise team van Steun 
door jou kijkt of de vraag van 

het gezin overeenkomt met de 
wensen van de ondersteuner. 
Is er een match? Dan volgt een 
kennismakingsgesprek tussen het 
gezin en de ondersteuner. Na deze 
kennismaking vraagt Steun door 
jou aan beide partijen of zij met 
elkaar door willen.

Steun door jou is een initiatief 
van PSW en ’s Heeren Loo, in 
samenwerking met de gemeenten 
Gennep, Bergen, Horst aan de Maas 
en Peel en Maas.

Green Teams, bedankt!
Gemeente Bergen is ontzettend 
dankbaar voor de vrijwilligers 
en vrijwilligersgroepen die het 
openbaar groen in de gemeente 
onderhouden. Als blijk van 
waardering heeft wethouder 
Claudia Ponjee een “groene” 
cheque overhandigd aan de Green 
Teams in Bergen, Well, Wellerlooi 
en aan Piet Manders uit A� erden.

De gemeente ondersteunt de Green 
Teams door middelen als grijpers, 
vuilniszakken en veiligheidshesjes 
beschikbaar te stellen. Maar soms 
is een extra bedankje op zijn plaats. 
Daarom heeft wethouder Ponjee in 
december 2021 een “groene” cheque 
ter waarde van 750 euro overhandigd 
aan de Green Teams van Bergen en 
Wellerlooi.

In mei 2022 was het de beurt 

aan Groen Groep Well. Deze 
vrijwilligers zijn verantwoordelijk 
voor de prachtige bloembakken 
die de lantaarnpalen in het dorp 
versieren. De groep van 14 inwoners 
onderhoudt wekelijks de plantjes met 
hun zelfgemaakte waterwagen. Ook 
zij ontvingen een “groene” cheque 
van 750 euro van wethouder Ponjee.

Maar ook Piet Manders, die 
vrijwillig en op eigen houtje het 
Heijmanspark en de speeltuin 
in A� erden schoonhoudt, mag 
niet in dit rijtje ontbreken. 
Wethouder Ponjee verraste hem 
op dinsdag 31 mei met een eigen 
“groene” cheque ter waarde van 
75 euro. 

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli 2022 bent u wettelijk 
verplicht om één werkende 
rookmelder op te hangen op 
elke verdieping in uw huis. 
Rookmelders zijn namelijk erg 
belangrijk: ze detecteren en 
waarschuwen u bij een brand. 
Zo kunt u snel vluchten en de 
brandweer bellen.

Driekwart van de huishoudens 
in Nederland heeft al één of 
meerdere rookmelders aan het 
plafond hangen. Dit betekent dat 
een kwart van de bevolking nog 
geen rookmelder in huis heeft. 

Heeft u het kopen en ophangen 
van rookmelders altijd uitgesteld? 

Dan is dit het moment om er 
alsnog één in huis te halen. U 
kunt een rookmelder direct 
online bestellen of kopen bij 
een bouwmarkt of 
elektronicawinkel bij u in de 
buurt.

Doe de check
Benieuwd hoeveel rookmelders 
u in uw huis nodig heeft? En in 
welke ruimtes u deze het beste 
kunt ophangen? Doe de check 
via de Rookmelderwijzer: www.
rookmelders.nl/rookmelderwijzer. 

Green Team Wellerlooi
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