
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning

Ingediend, reguliere procedure
• Well L, Koperslagerstraat 14, legaliseren hondentrimsalon

• Wellerlooi, Kruisstraat 40, oprichten bijgebouw

Ingediend, sloopmelding
• A� erden L, Heukelom 4, verwijderen asbesthoudende gevelplaten

•  Bergen L, Fazantstraat 2, verwijderen asbesthoudend materiaal van 

woning en garage

• Siebengewald, Gochsedijk 54, uitbreiden woonhuis

Verleend, reguliere procedure
• Bergen L, De Flammert 1115, veranderen brandcompartimentering

• Siebengewald, Kendelweg 3 (nabij) plaatsen schuilgelegenheid

Verleend, uitgebreide procedure

•  Nieuw Bergen, Vlammertsehof 62, 62a, 62b en 62c, 4 woningen 

(ter inzage 23-06 t/m 03-08-2022)

Algemene wet bestuursrecht
•  Beleidskader houtopstanden (Beleidsregels voor het beoordelen 

van een aanvraag voor het vellen van houtopstanden en voor het 

opleggen van een herplantplicht)

•  Besluit volmacht/mandaat regionaal budget jeugd en 

afwegingskader

Wet ruimtelijke ordening
•  Ontwerpbestemmingsplan Daem van Kekenstraat 10. Op deze 

locatie te Bergen L is het agrarisch bedrijf beëindigd. De locatie 

krijgt de bestemming ‘Gemengd’. Naast woondoeleinden mag de 

locatie ook voor een aantal andere doeleinden worden gebruikt, 

zoals kleinschalige horeca en dagrecreatie (voortzetting van al 

langer toegestane activiteiten). Ter inzage van 23-06-2022 t/m 

03-88-2022.

•  Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2018, 1e Herziening. 

Fouten worden hersteld en een aantal juridische regels worden 

verduidelijkt en uniform gemaakt over diverse bestemmingen. 

Ter inzage van 30-06-2022 t/m 10-08-2022.

Wegenverkeerswet
•  Instellen van éénrichtingsverkeer Meindert Hobbemastraat te 

Nieuw Bergen 

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

College op bezoek bij 
Heijligers Roelofs
Heijligers Roelofs Wonen & 
Slapen combineert een uitgebreid 
assortiment aan (maatwerk)
meubels met deskundig advies op 
het gebied van woninginrichting. 
De wethouders van Gemeente 
Bergen namen een kijkje in de 
showroom in A� erden.

Ondernemers Paul en Loes 
Heijligers namen in 1991 als 
derde generatie het bedrijf van 
hun (schoon)ouders over. In hun 
showroom verkopen ze een grote 
verscheidenheid aan meubels en 
bijbehoren. Veel meubels zijn in 
verschillende maten, kleuren en 
materialen verkrijgbaar. ‘Door dit 
maatwerk weten klanten zeker dat 
de nieuwe meubels passen in hun 
huis en bij de rest van het interieur’, 
vertelt Paul.

Woninginrichting
Daarnaast houden de ondernemers 
zich bezig met advisering op het 
gebied van woninginrichting. ‘We 
kijken hoe we een ruimte zowel 
praktisch als sfeervol kunnen 
inrichten en adviseren daarbij over 
kleur, stijl, materiaal en licht’, legt 
Loes uit. ‘Op basis van de wensen 
en behoeften van de klant zoeken 

we een combinatie van vloeren, 
wanden, gordijnen en meubels om 
het gewenste e� ect te bereiken.’
Paul en Loes werken daarbij 
graag samen met andere (lokale) 
ondernemers, zoals stylisten, 
schilders en architecten. ‘We 
verwijzen klanten naar elkaar door 
en versterken elkaar zo.’

Corona
De coronacrisis bracht veel 
onzekerheid, maar heeft het bedrijf 
uiteindelijk goed gedaan. ‘De 
lockdowns waren erg vervelend, 

maar in de maanden dat we wel 
open konden, zagen we een opleving 
in het aantal klanten. Doordat 
mensen zoveel thuiszaten, gingen 
veel mensen met de inrichting van 
hun woning aan de slag’, zegt Paul.
Uiteraard heeft ook Heijligers 
Roelofs Wonen & Slapen, net als 
vele andere bedrijven, te maken 
met enorme prijsstijgingen en 
toenemende levertijden van 
meubels en materialen. Maar 
ondanks die ontwikkelingen kijken 
de ondernemers uit A� erden met 
goede moed naar de toekomst.

Aanpak eikenprocessierupsen
Gemeente Bergen maakt 
regelmatig een controleronde 
om alle meldingen van 
eikenprocessierupsen te 
beoordelen. Waar nodig 
verwijderen medewerkers 
van Nationale Bomenbank 
vervolgens de nesten van 
eikenprocessierupsen met 
industriële zuigers. Afgelopen 
week hebben ze weer een groot 
aantal nesten opgezogen, 
met name op locaties waar 
veel mensen komen, zoals 
dorpscentra, sportparken en 
speeltuintjes. 

Bebouwde kom
De gemeente verwijdert alleen 
nesten van de eikenprocessierups 
in de bebouwde kom in de 
openbare ruimte (dus niet in uw 
tuin). U kunt de nesten melden

 via www.bergen.nl/meldingen.

Buitengebied
In het buitengebied verwijdert 
de gemeente in principe géén 
nesten. Het verwijderen van 

het steeds toenemend aantal 
nesten is niet realiseerbaar, 
mede gelet op het uitgestrekte 
buitengebied van de gemeente 
en de kosten van het 
verwijderen.

Nieuwe generatie verkeersborden
Gemeente Bergen maakt voortaan 
zoveel mogelijk gebruik van 
duurzame verkeersborden. Bij de 
productie van deze borden worden 
alleen natuurlijke grondsto� en 
gebruikt. 

De kunstvezels zijn vervangen door 
natuurlijke producten zoals riet. 
Normaal gesproken gaan de borden 
tientallen jaren mee. Bijkomend 
voordeel is dat deze borden minder 
gevoelig zijn voor diefstal: er is geen 
ijzer in verwerkt, ze leveren dus 

niets op als ‘oud ijzer’. 

Lokaal en circulair
Lokaal en circulair zijn 

kenmerken van deze borden. 
Lokaal omdat de belangrijkste 
grondsto� en bestaan uit 
restmaterialen uit Nederlandse 
natuurgebieden. Aan het einde 
van hun levensduur worden de 
borden vermalen, waarbij het 
restmateriaal volledig wordt 
hergebruikt bij de productie 
van nieuwe verkeersborden, 
dus 100% circulair. Deze 
verkeersborden dragen dus bij 
aan een duurzamere gemeente 
Bergen. 

 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 Foto: Silvia Hellingman, bron processierups.nu
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Gespreksgroep ‘Omgaan met verlies, 
verder na mantelzorg’
De nieuwe gespreksgroep 
‘Omgaan met verlies, verder na 
mantelzorg’ heeft donderdag 7 
juli haar tweede bijeenkomst. 

In deze gespreksgroep kunnen 
mensen die hun partner hebben 
verloren, hun ervaringen delen. U 
ontmoet andere mantelzorgers die hetzelfde hebben meegemaakt. Aan 
de orde komen onder andere reacties op rouw, omgaan met familie en 
vrienden, omgaan met eenzaamheid en hoe verder zonder uw dierbare?

Aanmelden
U kunt zich nog aanmelden. De gespreksgroep komt iedere eerste 
donderdag van de maand bij elkaar. De bijeenkomsten worden 
gehouden van 10.30 tot 12.00 uur in de Lieke Martenszaal in de 
Bibliotheek Bergen, Den Asseldonk 2 in Nieuw Bergen. Aanmelden kan 
bij Eefke Lommen via mantelzorgondersteuning@bergen.nl. U kunt haar 
ook telefonisch bereiken via het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83.

Marjo Raijmakers, maatschappelijk werker van Synthese en Eefke 
Lommen van Steunpunt Mantelzorg Bergen (L) begeleiden de 
werkgroep.

Nieuwe situatie voor grenswerkers 
die thuiswerken
De situatie voor grenswerkers 
die thuiswerken verandert 
per 1 juli. Iemand die dan 
25% of meer thuiswerkt, kan 
te maken krijgen met een wijziging van de sociale zekerheid. 

� uiswerken kan ook gevolgen hebben voor de werkgever en de 
belastingen. 

GrensInfoPunten
De GrensInfoPunten kunnen u helpen als u hierover vragen heeft. 
De GrensInfoPunten in de Duits-Nederlands-Belgische grensregio´s, 
informeren u over:
• werken in het buurland als werknemer of zelfstandige
• wonen in het buurland
• studeren in het buurland.

Daarnaast helpen zij ook:
• ondernemers die personeel uit het buurland in dienst willen nemen
• grensgangers die werkloos worden
• grensgangers die een uitkering krijgen of met pensioen gaan.

Gratis en onafhankelijk
De GrensInfoPunten informeren u onafhankelijk, individueel en gratis! 
Ze informeren u telefonisch of persoonlijk op afspraak. U kunt ook de 
spreekuren bezoeken. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, contact of een afspraak op https://grenzinfo.eu/nl/

Grensoverschrijdende 
Fietsdag/Radwandertag
Zondag 3 juli is de 
Grensoverschrijdende Fietsdag/
Radwandertag. Deelname is 
gratis. U kunt kiezen uit acht 
� etsroutes waarvan de lengte 
varieert tussen de 45 en 60 km. 

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. 

Organisatie
Kijk voor meer informatie op https://www.niederrhein-tourismus.de/
radwandertag.

Kijk niet weg! Meld verdachte situaties
Wanneer criminelen gebruik 
maken van legale diensten en 
zaken om hun illegale praktijken 
uit te voeren, noemen we dat 
‘ondermijning’. 

Criminelen kunnen niet al hun 
activiteiten ondergronds uitvoeren 
en misbruiken daarom vaak 
onze samenleving. Daarom: 
kijk niet weg en meld verdachte 
situaties bij de politie 0900 8844 
of Meld Misdaad Anoniem via 
meldmisdaadanoniem.nl / 
0800 7000.

Voorbeelden van verdachte signalen 
Criminele activiteiten in de 
bovenwereld vinden dus vaak 
onopgemerkt en uit het zicht plaats. 
Maar als u weet waar u op moet 
letten ziet, hoort en ruikt u wellicht 
meer dan u doorheeft. 
Wat valt u op als u door uw buurt 
loopt, � etst of rijdt? 
•  Het bedrijf waar nooit klanten 

komen of waar u alleen contant 
kunt betalen. 

•  De winkel die altijd gesloten is. 
•  Het gebouw waar alleen ’s avonds 

en ’s nachts mensen zijn.
•  Het gebouw waar een vreemde 

lucht hangt en/of rook uit vreemde 
plekken komt. 

•  De buurtbewoner met een klein 
huurhuis maar met veel dure 
uitgaven.

•  De jongere zonder (bij)baan maar 
wel een luxe levensstijl. 

•  Patsergedrag (onverklaarbaar dure 
auto’s, kleding en sieraden). 

•  De woning die bewoond wordt 
door veel meer personen dan 
passend, waarbij de bewoners 
weinig vrijheid lijken te hebben, 
de woning slecht onderhouden is 
en er veel vuilnis is. 

Bij deze situaties is het belangrijk 
niet weg te kijken en dit te 
melden bij de politie 0900 8844 
of Meld Misdaad Anoniem via 
meldmisdaadanoniem.nl / 0800 
7000.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op 
www.kijknietweg.eu  of volg ‘Kijk 
Niet Weg NL’ op social media. De 
campagne ‘Kijk Niet Weg!’ wordt 
mede mogelijk gemaakt door de 
provincie Limburg en de Regio 
Noord-Limburg.

Wat betekent klimaatverandering voor u?
Het klimaat in Nederland 
verandert. Het KNMI 
verwacht hogere 
temperaturen, nattere 
winters, hevigere regenbuien 
en kans op drogere zomers. 

Dit heeft gevolgen voor de 
leefomgeving, bijvoorbeeld 
door meer wateroverlast, 
grondwaterproblemen en 
hittestress. 

Benieuwd naar hoe het zit 
met wateroverlast, droogte en 
hittestress in uw omgeving? 
Kijk dan op www.waterklaar.nl/
klimaatkaart.  

Wat kan ik doen?
Overheden en andere organisaties 
nemen al maatregelen om de 
gevolgen van klimaatverandering 
te voorkomen. Als inwoner kunt 
u op verschillende manieren aan 
de slag om de eigen omgeving 

klimaatbestendig te maken. 
Daarmee draagt u bij aan het 
voorkomen van wateroverlast, 
droogte, hittestress en verbeteren 
van de waterkwaliteit. Kijk voor 
meer informatie of inspiratie op 
www.waterklaar.nl

Coronacijfers lopen op
Het aantal coronabesmettingen 
in Nederland loopt op, ook het 
aantal coronapatiënten in de 

ziekenhuizen begint weer te 
stijgen. Er gelden op dit moment 
geen maatregelen, maar de 

onderstaande adviezen dragen 
bij om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken. 

De burgemeesters van de acht Noord-Limburgse gemeentes gaven 14 juni het 
startsein voor de gezamenlijke campagne ‘Kijk Niet Weg!’. (foto: Zebra fotostudio’s)

Fietsdag/Radwandertag

Witgoed inruilactie
Ben jij of ken jij iemand die hulp 
kan gebruiken bij het verlagen 
van de stroomkosten?

Elders in deze krant lees je meer 
over de witgoed inruilactie van 

Gemeente Bergen. Inwoners die 
de stijgende energieprijzen als 
eerste voelen in hun portemonnee, 
kunnen zich aanmelden om 
hun oude wasmachine, koelkast 
of vriezer in te ruilen voor een 

energiezuiniger apparaat van 
maximaal 500 euro. 
Voor meer informatie en de 
voorwaarden: lees elders in deze 
krant meer of ga naar 
www.verduursamen2030.nl/actie
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