
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Bleijenbeek, verbouw t.b.v. woning en logies
• A� erden L, Hengeland 3a, tijdelijke woonunit
• A� erden L, Rimpelt 26, kappen van 1 boom
• Bergen L, Oude Kerkstraat 11, plaatsen damwanden
• Bergen L, Bargapark 58, kappen van 1 boom 
•  Siebengewald, Pater van Stiphoutstraat ongenummerd (sectie K nr. 

931), kappen van 4 bomen
• Wellerlooi, Op de Kanijnskamp 28, plaatsen dakkapel

Verlengen, reguliere procedure
• Well L, Sterrenbos 46, kappen van 1 boom

Ontwerp, uitgebreide procedure
•  Well L, Energielandgoed, oprichten 4 zonnevelden (ter inzage 11-

08-2022 t/m 21-09-2022)

Verleend, reguliere procedure
•  Siebengewald, Augustinusweg 23 Zorg, oprichten prieel en 

tuinhuisje t.b.v. mantelzorgwoning

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

inzage 12-08-2022 t/m 22-09-2022)

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit
• Bergen L, Parallelweg 7, paardenhouderij
• Siebengewald, Vrij 5, wijziging ventilatie

Ontheffi  ng VFL (Verordening Fysieke 
Leefomgeving) voor gebruik knalapparatuur
•  Well, in de nabijheid van Papenbeek en Veenweg, het gebruiken 

van knalapparatuur onder voorwaarden (ter inzage 26-07 t/m 
06-09-2022)

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. Neem voor meer informatie contact 
op met het Klant Contact Centrum

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 18 augustus 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. 

Gemeente Bergen pakt te 
hoge rioolputranden aan
Gemeente Bergen maakt na de 
bouwvak afspraken met een 
aannemer om de rioolputranden 
van de Vogellaan en Jeroen 
Boschstraat in Nieuw Bergen op 
gelijk niveau te brengen met het 
wegdek.

Enkele maanden geleden zijn 
nieuwe rioolputten aangelegd 
in de Vogellaan en Jeroen 
Boschstraat. De randen van deze 
rioolputten staken boven het 
wegdek uit. Vorige maand is op 
deze straten een nieuwe laag 
asfalt aangebracht. Maar ook nu 
blijken de putranden nog te hoog 
te liggen.

Daarom maakt Gemeente 
Bergen na de bouwvak (begin 
september) afspraken met een 

aannemer om de putranden 
alsnog gelijk te maken aan 
het asfalt. De bewoners van 

de straten worden te zijner 
tijd over de werkzaamheden 
geïnformeerd.

 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

Maak het inbrekers deze 
zomer niet te makkelijk
In de zomer slaan inbrekers 
graag hun slag, omdat 
bewoners vaak lange tijd van 
huis zijn. Gaat u deze zomer 
op vakantie of een dagje weg? 
Wees dan extra alert! Lees hier 
wat u zelf kunt doen om de 
kans op een woninginbraak te 
verkleinen.

Trekt u uw voordeur alleen 
dicht? Dan kan iemand deze zo 
openmaken met bijvoorbeeld 
een creditcard of een hard stuk 
plastic. Dit duurt vaak maar 
een paar minuten. Draai dus 
altijd uw deur op slot en doe 
alle ramen dicht. Ook als u maar 
even weggaat.

Zorg dat uw huis er altijd 
bewoond uitziet. Laat 
bijvoorbeeld ko�  ekopjes staan 
of leg een krant op tafel. Bent 
u langere tijd van huis? Maak 
dan afspraken met uw buren 
over bijvoorbeeld de post, zodat 
deze zich niet dagenlang blijft 
opstapelen in uw brievenbus.

En erg belangrijk: zet niet op 
social media dat u niet thuis bent! 
Ook inbrekers zitten op Instagram 
en Facebook.

Meer tips? Kijk voor meer tips 
tegen woninginbraak op: 
www.bergen.nl/maak-het-
inbrekers-niet-te-makkelijk.

Melding openbare ruimte
Openbare ruimte is ruimte die 
voor iedereen toegankelijk is. 
Meldingen met betrekking tot 
de openbare ruimte doet u via 
Reppido.

Wilt u bijvoorbeeld een 
melding doen over zwerfafval, 
bomen en groen, (water)
overlast, rioolverstopping op 
gemeentegrond, ongedierte, verkeer 
of wegen? Ga dan naar https://
reppido.nl/citizen/#/bergen.

Hoe werkt het?
Bij het doen van een melding in 
Reppido kiest u een categorie en 

subcategorie die u het beste bij uw 
melding vindt passen. U kunt ook 
een foto en omschrijving van de 
melding toevoegen. Als laatste geeft 
u de locatie door.
Het voordeel van Reppido is dat 
uw melding meteen bij de juiste 
persoon of personen terecht komt. 
Daarnaast kunt u zien of andere 
mensen al een soortgelijke melding 
hebben gedaan. Bovendien kunt u 
via Reppido de voortgang van uw 
melding volgen.

Andere meldingen 
Op www.bergen.nl/meldingen 
vindt u een directe link naar 

Reppido. Ook ziet u hier meer 
informatie over het doen van 
andere meldingen, zoals het 
melden van huiselijk geweld of 
mishandeling, een storing aan de 
openbare verlichting, verloren of 
gevonden voorwerpen, vernieling 
en vandalisme.

Spoedmelding
Wilt u buiten de openingstijden 
van het gemeentehuis een 
spoedmelding doen, bijvoorbeeld ’s 
avonds of in het weekend? Bel dan 
naar het Klant Contact Centrum van 
Gemeente Bergen via (0485) 34 83 
83. Kies vervolgens optie 2.
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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.

Wees alert op vuur in de natuur 
Het is droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een 
natuurbrand ontstaat. Een beginnend brandje kan zich in droge 
periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.  

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze 
periode extra alert. Maar Brandweer Limburg-Noord roept ook inwoners 
op om alert te zijn in de natuur en te helpen met het voorkomen van 
natuurbranden.  

Handige websites 
•   Op www.natuurbrandrisico.nl ziet u het actuele natuurbrandrisico in 

Nederland per veiligheidsregio. Zodra in regio Limburg-Noord fase 2 
‘extra alert’ wordt bereikt, voeren hulpdiensten en natuurbeheerders 
extra controles uit. 

•   Op www.brandweer.nl/nieuws/droog-in-de-natuur vindt u meer 
informatie over het voorkomen van natuurbrand en wat u kunt doen 
als u een brand ontdekt. 

Rook- en stookverbod 
Om de kans op een natuurbrand zo klein mogelijk te maken, geldt van 
1 maart tot en met 1 november een rookverbod in bossen, op heide en 
veengronden, in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter 
daarvan. Daarnaast is er een stookverbod. 

Op excursie met 
Het Limburgs Landschap
Stichting Het Limburgs 
Landschap organiseert regelmatig 
wandelingen, rondleidingen 
en activiteiten op verschillende 
prachtige plekken in de gemeente 
Bergen. Ga op excursie in uw eigen 
“achtertuin” en laat u verrassen 
door wat uw omgeving u te bieden 
heeft. 

Leer meer over de 
ontstaansgeschiedenis van 
Nationaal Park De Maasduinen 
tijdens de excursie ‘Water, wind en 
mens’ op donderdag 25 september. 
Of duik in het roemruchte verleden 
van Landgoed de Hamert tijdens de 
excursie ‘Geschiedenis in het groen’ 
op donderdag 8 oktober.  

Kijk voor meer informatie en het 

meest actuele aanbod aan excursies 
op: www.limburgs-landschap.nl/
activiteiten/kalender/.  

Kasteelruïne Bleijenbeek 
Het Limburgs Landschap 
organiseert ook rondleidingen 
op Landgoed Bleijenbeek. Breng 

een bezoek aan de kasteelruïne 
en laat een gids u meer vertellen 
over de geschiedenis en omgeving. 
De excursie duurt ongeveer twee 
uur en kost € 7,- per persoon. 
Tickets zijn te koop op: https://
tickets.limburgs-landschap.nl/nl/
bleijenbeek/tickets.  

Wat te doen bij een rioolverstopping 
Is het riool verstopt? Dan zoekt 
u eerst uit waar de verstopping 
zich bevindt. Dit kunt u 
controleren in een controleputje 
(ontstoppingsstuk). Gemeente 
Bergen heeft een tool ontwikkeld, 
waarmee u het ontstoppingsstuk 
gemakkelijk en snel kunt vinden. 

Een verstopping in het riool kan 
zich bevinden op gemeentegrond 
of op uw eigen terrein. U kunt 
controleren waar de verstopping 
zit in een controleputje. In de 
Rioleringsviewer van Gemeente 
Bergen kunt u zien waar dit 
ontstoppingsstuk precies zit. U 
vindt de Rioleringsviewer op www.
bergen.nl/rioolverstopping. Klik 
vervolgens op de link onder het 
kopje ‘Hoe werkt het?’.  

Verstopping op eigen terrein 
Is het controleputje (bijna) droog? 
Dan zit de verstopping op uw eigen 
terrein. U bent zelf verantwoordelijk 
voor het oplossen van het probleem. 

De kosten betaalt u zelf, ook als u 
een ontstoppingsbedrijf in de arm 
neemt. 

Verstopping op gemeentegrond 
Staat het controleputje vol 
water? Dan zit de verstopping op 
gemeentegrond. De gemeente 
lost het probleem op en betaalt 
de kosten. Kijk op www.bergen.
nl/rioolverstopping hoe u de 
verstopping op gemeentegrond 
kunt melden.  

Let op: u mag geen werkzaamheden 
(laten) uitvoeren op 
gemeentegrond. Werkzaamheden 
die worden uitgevoerd op 
gemeentegrond, zonder opdracht 
van de gemeente, worden niet 
vergoed.  

Hulp nodig? 
Komt u er niet uit? Neem dan 
contact op met het Klant Contact 
Centrum van Gemeente Bergen via 
(0485) 34 83 83 of 14 0485. 

Altijd op de hoogte van actuele 
waterstand in Limburg 
Op Waterbeeld Limburg van 
Waterschap Limburg vindt 
u informatie over de meest 
actuele waterstanden, de 
neerslagverwachting, droogte en 
andere bijzonderheden zoals de 
waterkwaliteit. 

Tijdens een crisis of bij een 
incident is Waterbeeld Limburg 
ook het centrale informatiepunt 
voor vragen die leven bij inwoners 
en ondernemers. U vindt 
Waterbeeld Limburg op: www.
waterschaplimburg.nl/actueel/
waterbeeld-limburg/.  

Waarschuwingen ontvangen bij 
hoogwater 
Wilt u een alert ontvangen bij 

hoge of juist lage waterstanden? 
Dat kan op de volgende 
manieren: 
•   Per mail: ga naar www.

waterstandlimburg.nl. Druk 
op de meetlocatie(s) waarvoor 
u een alert wilt instellen. Klik 
vervolgens in de afbeelding op 
‘E-mail alert ontvangen?’ en vul 
uw e-mailadres in. Bij extreme 
waterstanden ontvangt u een 
waarschuwing rechtstreeks in 
uw mailbox. 

•   Op uw smartphone: download 
de app ‘WaterstandLimburg’ in 
de Play Store of App Store. Klik 
op de meetlocatie(s) waarvoor 
u een alert wilt instellen. 
Onderaan de pagina van de 
meetlocatie(s) kunt u aangeven 

of u voor deze locatie(s) een 
waarschuwing wilt ontvangen. 
Bij extreme waterstanden krijgt 
u een alert op uw telefoon. 

Waterraad 
Wilt u betrokken worden bij de 
ontwikkeling van Waterbeeld 
Limburg en meedenken over 
hoe u geïnformeerd wilt worden 
over bijvoorbeeld hoogwater? 
Meld u dan aan voor de 
Waterraad. Deze klankbordgroep 
komt een paar keer per jaar 
bij elkaar om te spreken over 
Waterbeeld Limburg, Waterstand 
Limburg en andere vormen 
van risicocommunicatie. 
Aanmelden kan via waterraad@
waterschaplimburg.nl. 
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