
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning

Verleend, reguliere procedure
• Bergen L, Boermansstraat 6, bouw erker en dakopbouw

•  Siebengewald, Gochsedijk ongenummerd, innemen van een 

standplaats

• Wellerlooi, Gielenkamp 23, oprichten woning

Algemene wet bestuursrecht
• Herziening verordening startersleningen 2021

• Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Bergen (L)

Wet ruimtelijke ordening
•  Vaststelling bestemmingsplan Elsterendijk 2 Well, vergroten 

bestemming ‘Wonen’ voor woninguitbreiding & besluit hogere 

waarden (Wet geluidhinder). (ter inzage van 28 juli 2022 t/m 7 

september 2022).

•  Vaststelling bestemmingsplan Bleijenbeek 6 A� erden, omzetten 

bestemming ‘Agrarisch bouwblok’ naar ‘Wonen’, inclusief omzetten 

bedrijfswoning naar burgerwoning. (ter inzage van 28 juli t/m 7 

september).

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

Spreekuur politie in gemeentehuis vervalt
Het wekelijkse spreekuur van de politie in het gemeentehuis 
vervalt t/m maandag 19 september.

Wilt u een aangifte doen? Maak dan telefonisch een afspraak via 

0900-8844 met het politiebureau in Gennep, Europaplein 5, 6591 AV 

Gennep.

Contact met de politie
• Bij spoed:112 

• Geen spoed: 0900-8844

• www.politie.nl/contact.

Het eerstvolgende spreekuur in het gemeentehuis is maandag 

26 september.

Schoolpleinen worden groen en blauw
Het schoolplein van de 
Vitusschool in Well is het eerste 
schoolplein in onze gemeente 
dat ‘Groenblauw’ wordt. De 
school draagt daarmee bij aan 
de ambitie van het programma 
Waterklaar, om 80% van alle 
basisschoolpleinen in Noord- en 
Midden-Limburg om te vormen 
van een traditioneel (betegeld) 
schoolplein, naar een gezonde 
leer- en speelomgeving waar 
natuur en water centraal staan. 

Net als bij veel schoolpleinen 
liggen op het schoolplein van de 
Vitusschool veel tegels. Er is weinig 
groen, bomen zijn er nauwelijks. 
Regenwater kan niet worden 
opgeslagen en er is weinig ruimte 
om verkoeling op te zoeken tijdens 
hete zomers. Het veranderende 
klimaat vraagt om aanpassing van 
deze schoolpleinen.

Een Groenblauw schoolplein
Bij een Groenblauw schoolplein 
wordt hier rekening mee 
gehouden. Tegels worden zoveel 
mogelijk vervangen door groen, 
zodat het regenwater in de grond 
kan zakken. Bomen zorgen voor 
natuurlijke schaduwplekken 
en er worden natuurlijke 
speelelementen verwerkt. Een 
Groenblauw schoolplein is een 
� jne plek voor kinderen om te 
spelen. Maar ook om te leren over 
natuur, biodiversiteit, voeding en 
klimaat.

De aanpak
In de gemeente Bergen beginnen 
we met het schoolplein van 

de Vitusschool in Well. Onder 
begeleiding van een Groenblauwe 
coach gaan docenten, kinderen en 
ouders aan de slag om het huidige 
schoolplein om te vormen naar 
een duurzame, klimaatvriendelijke 
omgeving. De leerlingen zijn in 
ieder geval erg enthousiast over de 
plannen en kunnen niet wachten 
om van start te gaan.

GroenBlauwe Revolutie
De GroenBlauwe Revolutie 
Schoolpleinen is een project 
van Waterklaar. Waterklaar 
richt zich op het vergroten 
van de bewustwording over 
klimaatadaptie en het stimuleren 
van inwoners en bedrijven om 
maatregelen te nemen in de eigen 
leefomgeving. Denk hierbij aan 
het afkoppelen van het regenwater 
op het riool, het ontstenen van 
tuinen en het verbeteren van de 
biodiversiteit.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Groen-
Blauwe Revolutie Schoolpleinen, 
kijk dan op www.groenblauwere-
volutieschoolpleinen.nl. Kijk voor 
meer informatie over Waterklaar 
op www.waterklaar.nl. Wilt u ook 
uw regenwater afkoppelen van het 
riool en gebruik maken van de sub-
sidieregeling? Stuur dan een e-mail 
naar afkoppelen@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

Drie architecten geselecteerd voor 
ontwerp Waterpaviljoen Seurenheide
Architecten konden de afgelopen 
twee maanden meedoen met 
de Prijsvraag Waterpaviljoen 
Seurenheide van Architectuur 
Lokaal en Gemeente Bergen. Uit 
de 120 inzendingen heeft de jury 
drie deelnemers geselecteerd. 
MUTUAL atelier, Solid 
Architecture en Atelier Tomas 
Dirrix gaan hun visie de komende 
tijd uitwerken tot een ontwerp.

In het gebied Seurenheide, nabij 
het Nationaal Park De Maasduinen, 
is ruimte voor het realiseren 
van een waterpaviljoen met 
horecafunctie, het exploiteren van 
een dagstrand en het realiseren 
van kleinschalige verblijfsrecreatie. 
Door Seurenheide tot ontwikkeling 
te brengen, wil de gemeente de 
identiteit van het gebied versterken 
met plek voor ontmoeting, 
ontspanning en kleinschalige 
economische ontwikkeling.

De prijsvraag
In mei schreef Gemeente Bergen, 
in samenwerking met Architectuur 
Lokaal, een prijsvraag uit onder 
architecten. Deelnemers werden 

gevraagd om een onderscheidend 
ontwerpvoorstel in te dienen voor 
het waterpaviljoen in Seurenheide. 
De jury - bestaande uit wethouder 
Antoon Splinter van Gemeente 
Bergen, Franz Ziegler van Ziegler 
Branderhorst, Juliette Hofman van 
DRU Industriepark, Marjan van 
Capelle van Kuiper Compagnons 
en Goof Lukken van � e 
Business of Fun - koos uit de 120 
inzendingen de volgende 3 visies:
•  ISOTROOP, � omas Boerendonk 

(MUTUAL atelier), in 
samenwerking met Daniel Arce 
Chu (MUTUAL atelier);

•  Faunapaviljoen - Seurenheide, 
Chris van den Berk (Solid 

Architecture bv)
•  PARAPENTE, Tomas Dirrix 

(Atelier Tomas Dirrix)

Tweede ronde
De drie architecten werken hun 
visie uit tot een ontwerp met 
begroting. Deze ontwerpen worden 
tentoongesteld, waarbij bezoekers 
op de voorstellen kunnen reageren. 
Mede op basis van deze reacties 
kiest de jury een winnend ontwerp 
en een runner-up. Dit gebeurt naar 
verwachting in november 2022. De 
gemeente is voornemens om het 
winnende ontwerp te realiseren en 
de vervolgopdracht aan de winnaar 
te verstrekken.

Leerlingen van de Vitusschool willen graag aan de slag om hun 
Groenblauwe schoolplein te realiseren. 

2021 in één oogopslag
Op pagina 8 leest u ‘Het jaar 2021 in één oogopslag.’ U kunt daar zien 
waaraan wij het gemeentelijke geld in 2021 besteedden. 
Ook laat het zien waaraan u zelf uw bijdrage leverde.
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Waterbeeld Limburg voor de meest 
actuele watersituatie

Op 11 juli heeft Waterschap Limburg ‘Waterbeeld Limburg’ ingevoerd, 
https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/waterbeeld-limburg/.

Waterbeeld Limburg is een digitaal informatiepunt om inwoners sneller 
en beter te informeren over de meest actuele watersituatie. Waterbeeld 
geeft informatie over waterstanden, neerslagverwachting, droogte en 
andere bijzonderheden zoals (zwem)waterkwaliteit. Waterschap Limburg 
ontwikkelt dit informatiepunt in de toekomst nog verder om vragen die 
leven bij inwoners en ondernemers in Limburg zo goed als mogelijk te 
beantwoorden.

Denkt u mee?
Wilt u ook betrokken worden bij de ontwikkeling van Waterbeeld 
Limburg? Meld u dan aan voor de Waterraad, een klankbordgroep op 
vrijwillige basis die bestaat uit bewoners en andere geïnteresseerden. De 
Waterraad komt een paar keer per jaar bij elkaar om feedback te geven en  
te spreken over Waterbeeld en andere vormen van risicocommunicatie. 

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over Waterbeeld Limburg en de actuele 
watersituatie in Limburg op 
www.bergen.nl/actuele-watersituatie-in-Limburg. 

Verordening Fysieke Leefomgeving
In de vergadering van 7 juni 2022 heeft de gemeenteraad de Verordening 
Fysieke Leefomgeving (VFL) vastgesteld. Deze verordening geldt 
vanaf 1 juli 2022. U kunt de verordening lezen op 
https://zoek.o�  cielebekendmakingen.nl/gmb-2022-267519.html

Waarom deze verordening?
Net als elders gelden in onze gemeente regels voor de omgeving waarin 
we leven. Deze regels staan in verschillende verordeningen zoals:
• Afvalsto� enverordening
• Algemeen Plaatselijke Verordening 
• Bouwverordening 
• Marktverordening
• Verordening Leukermeer e.o.

In de Verordening Fysieke Leefomgeving zijn een groot aantal van die 
regels bij elkaar gebracht. Ze zijn voortaan op één plek te vinden en te 
raadplegen. Dat is voor iedereen gemakkelijker.  

Verandert er iets?
Voor u verandert er weinig tot niets. Waar nodig zijn de regels aangepast 
om de leesbaarheid te verbeteren. De inhoud van de regels is echter 
niet veranderd. Als u een vergunning wilt aanvragen of een melding wilt 
doen, kan dat op de gebruikelijke manier. De verandering heeft vooral 
gevolgen voor de gemeente. Want de regels waaraan we toetsen, staan 
nu in een andere verordening. 

Wat is nieuw?
Nieuw in de VFL zijn:
•  De regels over afvoer van hemelwater, grondwater en rioolaansluiting. 

Hierover was in onze gemeente nog niets geregeld in een verordening. 
•  De regels uit de Erfgoedverordening en Afvalsto� enverordening zijn 

aangepast aan de landelijke wet- en regelgeving.
•  Aan de huidige regels over houtopstanden zijn enkele regels 

toegevoegd zodat dit beter aansluit op de praktijk. 

VFL en Omgevingswet
Waarschijnlijk treedt 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Dan 
moeten, op termijn, alle regels over de fysieke leefomgeving worden 
samengebracht in één omgevingsplan voor de hele gemeente. In de 
VFL hebben we de regels uit de verordeningen alvast verzameld. Deze 
kunnen we dan beter in het omgevingsplan opnemen.

Siebengewalds initiatief voor 
biodiversiteit krijgt fi nanciële boost
De stichting Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel heeft op 
donderdag 21 juli bekendgemaakt 
welke zeven projecten, die 
structureel biodiversiteit gaan 
herstellen, een � nanciële bijdrage 
krijgen uit het Samen voor 
Biodiversiteit’ Innovatiefonds. 

Het initiatief van agrarisch 
ondernemer Rob Ingenbleek uit 
Siebengewald om een patrijzenoase 
te creëren, is één van de 
prijswinnaars.

Het aantal patrijzen in Nederland 
is drastisch achteruit gegaan. 
Agrarische ondernemers uit 
Siebengewald, waaronder 
initiatiefnemer Rob Ingenbleek, 
willen het landschap aanpassen 
om zo de biodiversiteit een impuls 
te geven. De patrijs wordt hierbij 
gebruikt als ‘kapstok’.

Aan de rand van Siebengewald ligt 
een overgangszone van het dorp 

naar het agrarisch gebied. Hier 
bevindt zich ook een school en 
ruiterterrein. Een deel van deze 
zone bestaat momenteel uit een 
perceel met kerstsparren. Deze 
worden verwijderd. Door middel 
van struweel en kruidenrijke akkers 
wordt een patrijzenoase gecreëerd. 
De inwoners, de school en de 
ruitervereniging worden actief 
betrokken bij het onderhoud van 

het landschap.

Mede door de � nanciële 
bijdrage van Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel kan dit 
initiatief binnenkort van start gaan. 
Erf- en Landschapsverfraaiing uit 
Sevenum en Gemeente Bergen 
zijn bij dit project betrokken. Meer 
informatie leest u op de website 
samenvoordiversiteit.nl.

Initiatief herinrichting Heijmanspark 
wint gezondheidsprikkel
Stichting ‘Wat kies jij?’ reikt ieder 
jaar de gezondheidsprikkel uit 
aan acht gezonde initiatieven 
uit Noord-Limburg. De 
stichting stimuleert deze 
initiatieven met een � nanciële 
bijdrage. De winnaars van de 
gezondheidsprikkel zijn op 
woensdag 13 juli bekendgemaakt 
tijdens het Gezondheidscafé.

Het initiatief Herinrichting van het 
Heijmanspark in A� erden is één 
van de gelukkige winnaars van de 
gezondheidsprikkel. Het initiatief 
ontvangt een � nanciële bijdrage 
van € 1.000. Dit bedrag wordt 
gebruikt voor de realisatie van een 
drinkwatertappunt in het park.

Kijk voor meer informatie over de 
gezondheidsprikkel en de andere 
initiatieven op www.watkiesjij.
nu/gezondheidsprikkel. Daar 
kunt u ook de uitzending van het 

Gezondheidscafé terugkijken. Het 
Heijmanspark komt rond minuut 
31 aan bod.

Foto: Charlène Koolmees

Aanleg hoogspanningskabel en -station 
voor Energielandgoed Wells Meer
Voor de aansluiting van 
Energielandgoed Wells Meer op 
het landelijk hoogspanningsnet 
is een nieuwe ondergrondse 
150 kV kabelverbinding nodig. 
Daarnaast is een hoogspannings- 
en middenspannings (HS/
MS)-station nodig, waar 
de opgewekte stroom van 
zonnevelden en windturbines 
samenkomt.

TenneT heeft bij Gemeente Bergen 
en Gemeente Venray gevraagd 
om in principe medewerking 
te verlenen aan de ruimtelijke 
procedures die nodig zijn voor de 
realisatie van de ondergrondse 

kabel. Enexis heeft bij Gemeente 
Bergen een principeverzoek 
ingediend voor de realisatie van 
het HS/MS-station.

Dinsdag 12 juli heeft het college 
van burgemeester en wethouders 
besloten om in principe 
medewerking te verlenen aan 
beide verzoeken. Daarbij houdt de 
gemeente uiteraard rekening met 
alle belangen die er spelen en de 
bestaande wet- en regelgeving.

Hoe nu verder?
Het streven is om het tracé van 
de hoogspanningskabel en het 
HS/MS-station tegelijkertijd, via 

één ruimtelijke procedure, te 
regelen. In deze procedure wordt 
het mogelijk om zienswijzen in te 
dienen of in beroep te gaan.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op: 
www.energielandgoedwellsmeer.
nl/nieuws. 
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inkomsten uitgaven

23,223,223,2
MILJOEN

1616
MILJOEN

39,2
MILJOEN

Het grootste deel 
kregen we van het Rijk.

De rest kregen we uit lokale 
heffingen en andere 
inkomstenbronnen.

De totale inkomsten 
voor 2021 waren 
€ 39,2 miljoen.

Onroerendezaakbelasting 
€ 2,3 miljoen

Afvalstoffenheffing
€ 1,4 miljoen

Rioolrecht
€ 1,5 miljoen

Toeristenbelasting 
€ 0,5 miljoen

Forensenbelasting 
€ 0,05 miljoen

Leges 
€ 0,7 miljoen

Beleggingen 
€ 0,1 miljoen

Huren/pachten
€ 0,9 miljoen

Vitale gemeenschappen

Algemene basisvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen

€ 1,4 miljoen

€ 2,7 miljoen

€ 13,4 miljoen

€ 3,2 miljoen

€ 2,7 miljoen

€ 0,8 miljoen

€ 0,7 miljoen

€ 1,5 miljoen

€ 0,4 miljoen

€ 1,4 miljoen

€ 8,5 miljoen

Samenleving
€ 17,5 miljoen

Ruimte & Economie
€ 7,4 miljoen

Bestuur & Financiën
€ 11,8 miljoen

Milieu en duurzaamheid 

Openbare ruimte 

Ruimtelijke ontwikkeling

Economie, recreatie en 
toerisme 

Algemeen bestuur 

Publieke dienstverlening 

Veiligheid 

Overhead 
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SAMENLEVING

ruimte & economie

BESTUUR & FINANCIEN

TOTAAL

?

Woonlasten gemiddeld gezin

          Onroerendezaakbelasting (OZB)
          Rioolheffing
          Afvalstoffenheffing

Woonlasten gemiddeld gezin landelijk € 810,-€ 725,62

Totaal

2020

€ 242,45
€ 231,13
€ 237,93

2021

€ 250,37
€ 241,-
€ 246,42

€ +7,92
€ +9,87
€ +8,49

€ +26,28

€ +84,38

€ 737,79€ 711,51

OZB    2,3 miljoen
Afvalsto�enhe�ng  1,4 miljoen
Rioolrecht   1,5 miljoen
Toeristenbelasting  0,5 miljoen
Forensenbelasting  0,05 miljoen
Leges    0,7 miljoen
Beleggingen   0,1 miljoen
Huren/pachten  0,9 miljoen

Inkomsten
Uitgaven

Gerealiseerd resultaat voor bestemming
Diverse reserveringen en lopende projecten

Netto resultaat ná bestemming

€ 39,2 miljoen
€ 36,7  miljoen -/-

€ 2,5 miljoen 
€ 2,3 miljoen -/-

€ 0,2 miljoen

Wij sluiten het jaar 2021 met een positief rekeningresultaat van 
€ 2.474.706 vóór resultaatbepaling. Na vaststelling van de jaarrekening 
door de raad op 12 juli is het gerealiseerde nettoresultaat € 224.939.  
  
    

TOTAAL
36,7
MILJOEN

Het college van burgemeester en wethouders

Dit jaaroverzicht in één oogopslag laat u 
zien waaraan wij het gemeentelijke geld 
in 2021 besteedden. Ook laat het zien 
waaraan u zelf uw bijdrage leverde.

Het jaar 2021              In één OogopslagHet jaar 2021              In 
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