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berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• Bergen L, Oude Kerkstraat 11, wijzigen bijgebouw
• Bergen L, Oude Kerkstraat 32, ophogen perceel t.b.v. woning
• Bergen L, Jozef Israëlstraat 7, wijzigen draagconstructie in woning
•  Siebengewald, Gochsedijk ongenummerd, standplaats in strijd met 

regels Ruimtelijk Ordening
• Siebengewald, Vrij 15, oprichten overkapping
• Well L, Halve Maan 3, oprichten woning

Ingediend, sloopmelding
• A� erden L, Melingstraat 40, verwijderen asbesthoudend materiaal
• Well, ’t Leuken 3a, verwijderen asbesthoudende dakplaten

Verleend, reguliere procedure
• A� erden, Berkenkamp 1, plaatsen tijdelijke mantelzorgunit

Algemene wet bestuursrecht
• Beleidsregels Wet Inburgering Bergen (L) 2022
•   Afwegingskader regionaal budget Jeugd t.b.v. transformatie, 

preventie, vroegsignalering en versterken omgeving Regio Noord-
Limburg

Wet ruimtelijke ordening
•  Vaststelling bestemmingsplan Schaak 4 Wellerlooi. Omzetten 

bestemming ‘Recreatie - Dagrecreatie’ naar ‘Wonen’, inclusief 
omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning. (ter inzage van 7 juli 
t/m 17 augustus 2022)

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. 

College in gesprek met 
Boscafé Het Rimpelt

Het college van burgemeester 
en wethouders was deze week 
te gast in Boscafé Het Rimpelt in 
A� erden. Niet om een hapje te 
eten, maar om het gesprek aan 
te gaan met ondernemer Wouter 
Hoeijmakers. Ze spraken over 
hoe de horecagelegenheid de 
afgelopen jaren is doorgekomen 
en over de uitdagingen waar het 
restaurant nu mee te maken heeft.

Boscafé Het Rimpelt opende zo’n 
zes jaar geleden haar deuren, als 
uitbreiding op Boscafé Het Maasdal 
in Horst. Aan de rand van het bos 
kunnen mensen genieten van zowel 
de prachtige omgeving als een hapje 
en een drankje. Daarnaast kunnen 

mensen een balletje slaan op de 
naastgelegen midgetgolfbaan of een 
e-chopper huren.

Zware jaren
Boscafé Het Rimpelt heeft, net als 
alle andere horecagelegenheden, 
een moeilijke tijd achter de rug. 
Vanwege de coronamaatregelen 
moest het restaurant de deuren 
een groot deel van het jaar gesloten 
houden. ‘Het komende jaar wordt 
het herstellen en bijtanken, voordat 
we weer gas kunnen geven’, stelt 
Wouter. ‘En natuurlijk van harte 
hopen dat we niet weer dicht 
moeten.’

Door het prachtige weer van de 

afgelopen maanden heeft Wouter 
wat betreft bezoekersaantallen 
niets te klagen. Nou ja, niets? 
‘Ook wij hebben te maken met 
personeelstekorten, met name 
in de keuken’, legt Wouter uit. ‘In 
Horst zitten we gelukkig goed vol 
in de planning. Daardoor kan 
een deel van onze medewerkers 
uit Horst hier in A� erden komen 
werken. Zo komen we de komende 
maanden wel door. Maar het 
mooiste zou natuurlijk zijn als onze 
medewerkers zoveel mogelijk uit de 
buurt van A� erden komen.’

Lees het volledige verslag van het 
bezoek op: https://www.bergen.nl/
boscafe-het-rimpelt-in-a� erden. 

Maakt u als vrijwilliger het verschil?
Af en toe bezoek ontvangen, 
maakt een wereld van verschil. 
Voor degene die bezoek krijgt 
én voor de vrijwilliger die 
langsgaat. ‘Het contact verrijkt 
mijn leven. Ook ik kijk uit naar 
onze ontmoetingen’, vertelt een 
vrijwilliger.

Heeft u enkele uurtjes in de week 
of in de twee weken tijd? En wilt 
u voor iemand die wereld van 
verschil zijn? Word dan vrijwilliger! 

U kunt bijvoorbeeld samen een 
kop ko�  e drinken, een wandeling 
of � etstocht maken of een kaartje 
leggen. Mensen in uw omgeving 
kijken uit naar dit contact.

Vrijwilliger worden?
Neem dan contact op met 
Vrijwilligerszorg Bergen via:
• Ida Basten: 06 - 52 66 94 50
• Karin Holtermans: 06 - 83 07 75 12
•  Eefke Lommen, mantelzorg-on-

dersteuning en vrijwilligerszorg: 

06 - 52 66 93 59 of 
e.lommen@bergen.nl

Vrijwilligerszorg Bergen
Vrijwilligerszorg Bergen zoekt 
vrijwilligers die mensen met een 
chronische ziekte, dementie of een 
beperking kunnen ondersteunen. 
U gaat voor langere tijd 
bijvoorbeeld één keer per week bij 
deze persoon langs. U kunt met uw 
aanwezigheid ook een eventuele 
mantelzorger ontlasten. 

60 jaar een paar 

Het was feest in A� erden. Gert en Ger Rutten – Litjens vierden hun 
diamanten huwelijk. Burgmeester Pelzer ging bij het bruidspaar, met 
een kopie van de trouwakte uit 1962, op bezoek om het paar met deze 
mijlpaal te feliciteren. 

 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

Spreekuur Mantelzorg en Dementie
Heeft u vragen over mantelzorg 
en/of dementie? Kom dan 
langs bij het spreekuur in 
Bibliotheek Bergen. De 
mantelzorgondersteuner 
van Gemeente Bergen en een 
trajectbegeleider van Hulp bij 
Dementie staan voor u klaar.

U kunt bij het spreekuur 
Mantelzorg en Dementie 
terecht voor informatie, advies, 
praktische steun of een luisterend 
oor. Het volgende spreekuur vindt 
plaats op donderdag 21 juli van 
11.30 tot 12.30 uur. Een afspraak 
maken is niet nodig; u kunt zo 

binnenlopen. 
Kijk voor meer informatie over 

mantelzorg op www.bergen.nl/
mantelzorg. 
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Geef uw mening!
Onderzoek klimaatverandering
Hoe denkt u over hittestress, extreme droogte, wateroverlast en de 
waterkwaliteit in uw eigen omgeving?

Dat is de centrale vraag in een onderzoek dat Waterklaar in 
samenwerking met Toponderzoek uitvoert.  

Het invullen van de digitale vragenlijst duurt slechts enkele minuten 
en deelname is volledig anoniem. Invullen kan tot woensdag 20 juli op 
https://enquete.toponderzoek.com/Klimaat

Informatie eikenprocessierups
Wilt u meer weten over de bestrijding van de eikenprocessierups in de 
gemeente Bergen? Kijk dan op www.bergen.nl/eikenprocessierups. Daar 
leest u ook meer over wat u zelf kunt doen. 

Op www.ggdlimburgnoord.nl staat informatie over de 
eikenprocessierups in relatie tot uw gezondheid. 

Hoe goed beschermt u uw kind 
tegen criminaliteit?
Het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg 
heeft een campagne gelanceerd gericht op ouders en verzorgers 
van Limburgse kinderen. U kunt online testen hoe goed u op de 
hoogte bent van de manieren waarop jongeren tegenwoordig worden 
geronseld voor ondermijnende criminele activiteiten.

U vindt de test op de website https://beschermen.crimetest.nl

Na de test ontvangt u meer informatie over de verschillende vormen van 
ondermijnende criminaliteit en wordt u via het platform, indien nodig, 
verwezen naar de beschikbare hulppartners.

De test is een vervolg op de preventieve campagne ‘Ben jij geschikt om te 
werken als drugscrimineel?’, een soortgelijke online test voor jongeren. 
Deze test is via www.crimitest.nl al zo’n 5.500 keer ingevuld.

Fout of niet goed

Tijdens de raadsvergadering 
van afgelopen dinsdag heb ik 
afscheid genomen van de raad 
van de gemeente Bergen. Bij 
de installatie van de nieuwe 
gemeenteraad en de aanstelling 
van de nieuwe wethouders heb 
ik het stokje van wethouder 
overgedragen aan mijn opvolger 
Martijn Buijsse. Voor iedereen 
komt de tijd om een stap terug te 
nemen en voor mij is die tijd nu 
aangebroken.

Eén van de dingen die ik in 
mijn jaren als wethouder heb 
geleerd, is: als wethouder doe 
je het óf fout, óf niet goed. Is dat 
een reden om dan maar geen 
wethouder te worden? Zeker niet. 
Want wethouder ben je niet voor 
jezelf. Dat ben je ook niet voor 
of namens je partij. Wethouder 
ben je voor de inwoners, voor de 
gemeenschap, voor Bergen. 

Afscheid nemen is bij uitstek 
hét moment om terug te blikken 
op alles wat je hebt gedaan en 
bereikt. Ik heb het voorrecht 
gehad om in de afgelopen 40 
jaar bij zoveel projecten en 
ontwikkelingen betrokken te zijn 
geweest; het is te veel om op te 
noemen. Daarom deel ik liever 
enkele opvallende cijfers uit mijn 
tijd als raadslid, fractievoorzitter 

en wethouder in Bergen.

Ik ben in 1982 commissielid 
geworden in de gemeente Bergen. 
Van toen tot vandaag heeft de 
gemeente 99 verschillende 
raadsleden en 27 verschillende 
fractievoorzitters gekend, 
inclusief mijzelf. In die jaren 
waren er 4 burgemeesters, 8 
gemeentesecretarissen, 6 gri�  ers 
(waarvan 3 keer dezelfde persoon) 
en 12 wethouders, ook weer 
inclusief mijzelf. 

De afgelopen 40 jaar heeft de 
gemeente 10 coalities gehad. De 
CDA zat in al deze coalities, 5 
keer samen met de VVD en 5 keer 
samen met de PK. Van 1982 tot 
1986 zat de CDA zelfs alleen in 
de coalitie. PK en VVD hebben 
allebei 6 perioden in een coalitie 
gezeten. 

Als raadslid heb ik de overgang 
van monisme naar dualisme 
meegemaakt. Toen ik begon als 
raadslid, maakten de wethouders 
nog deel uit van de gemeenteraad. 
Die twee partijen zijn inmiddels 
gescheiden. De gemeenteraad 
stelt het beleid vast, het college 
voert uit en de gemeenteraad 
controleert of deze uitvoering 
goed verloopt. Een goede 
ontwikkeling, als je het mij vraagt.

Ik heb als raadslid, fractievoorzitter 
en wethouder veel mogen 
meemaken in onze prachtige 
gemeente en met veel 
verschillende mensen en 
organisaties kunnen samenwerken. 
Daar kijk ik met veel plezier op 
terug. Een speciaal woord van 
dank voor alle ambtenaren waar 
ik in mijn tijd als wethouder op 
heb kunnen bouwen. Zonder 
ambtelijk apparaat kun je je werk 
als wethouder gewoon niet doen. 

Natuurlijk wil ik ook mijn 
medecollegeleden hartelijk 
bedanken. De afgelopen periode 
hadden we geen drie wethouders 
en een burgemeester, maar een 
hecht college dat gezamenlijk de 
schouders zette onder de opgaven 
die voor ons lagen. Ik ben ervan 
overtuigd dat dat ook de komende 
periode weer het geval gaat zijn, 
samen met mijn opvolger Martijn. 
Ik wens het nieuwe college al 
het goeds en veel succes met alle 
uitdagingen!

Ik ben er trots op wat we als 
gemeente, college en raad samen 
voor elkaar hebben gekregen. 
Want als wethouder doe je het 
dan misschien of fout of niet goed, 
maar als Bergen doen we het goed! 

Frans Pekema

Berichten over uw buurt

Altijd op de hoogte van 
besluiten in uw buurt
Wilt u op de hoogte blijven 
van besluiten over uw buurt 
zoals verkeersbesluiten, 
bouwplannen, vergunningen, 
meldingen, bestemmingsplannen 
en plaatselijke regelgeving? 
Besluiten die van invloed zijn 
op uw leefomgeving? Abonneer 
u dan op de e-mailservice 
‘Berichten over uw buurt’.

Gemeente Bergen en andere 

overheidsorganisaties publiceren 
deze besluiten op de website 
Overheid.nl bij ‘Berichten over uw 
buurt’.

E-mailservice 
‘Berichten over uw buurt’
U kunt de bekendmakingen 
van deze besluiten per e-mail 
ontvangen door u in te schrijven 
voor de e-mailservice ‘Berichten 
over uw buurt’. U ontvangt dan de 

gekozen berichten die door onder 
meer gemeenten, provincies en 
waterschappen via de website van 
Overheid.nl gepubliceerd worden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en 
voor het aanmelden van de gratis 
e-mailservice op www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt en blijf 
op de hoogte van besluiten in uw 
buurt.
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