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berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Groene Streep 8, verbouw woning

• A� erden L, Rimpelt 33, oprichten toiletgebouw

• Bergen L, diverse locaties, plaatsen afrasteringen en vlonders

• Bergen L, Pieter Breughelstraat 23, inrichten werkplaats

• Bergen L, Rijksweg 42, grondopstelling zonnepanelen

• Bergen L, Wezelstraat 7, kappen van 1 boom

• Well, Elsterendijk 2 oprichten aanbouw

• Wellerlooi, Rijksweg-Zuid 18, oprichten bijgebouw en zwembad

Ingediend, sloopmelding
•  A� erden L, Berkenkamp 6, verwijderen asbesthoudend materiaal 

uit woning

•  Bergen L, Oude Kerkstraat 13, verwijderen asbesthoudend 

dakbeschot

•  Well L, Kevelaarsedijk 6, verwijderen asbesthoudend materiaal uit 

voormalig toiletgebouw

Verleend, reguliere procedure
• Bergen L, Bargapark 58, kappen van 1 boom

• A� erden, Rimpelt 26, kappen van 1 boom

•  Siebengewald, Pater van Stiphoutstraat (grasveldje), kappen van 

4 bomen 

Geweigerd, reguliere procedure
• Well, Sterrenbos 46, kappen boom

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, (0485) 34 83 83.

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.

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker in Bergen
Vrouwen van 50 tot en met 75 
jaar uit de gemeente Bergen 
(postcodes 5851, 5853 en 5854) 
worden uitgenodigd voor het 
gratis bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker. Het 
onderzoekscentrum is van eind 
augustus tot eind september te 
vinden bij het gemeentehuis, 
Raadhuisstraat 2 in Nieuw 
Bergen.

Eén op de zeven vrouwen krijgt 
borstkanker. De meesten zijn 
ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen 
alle vrouwen van 50 tot en met 
75 jaar een uitnodiging voor het 
bevolkingsonderzoek. Hierdoor 
overlijden jaarlijks tussen de 850 
en 1.075 minder vrouwen aan 
borstkanker.

Röntgenfoto’s
José S. is 69 jaar en doet al sinds 
haar 50e mee aan het onderzoek. 
‘Ik vind het belangrijk dat een 
afwijking in mijn borsten zo snel 
mogelijk wordt ontdekt. Dan is de 
kans op genezing groter’, vertelt ze. 
Bij het onderzoek worden 
röntgenfoto’s van de borsten 
gemaakt. Voor een goede 
beoordeling van de foto’s worden 
de borsten samengedrukt. 
‘Sommigen merken er bijna 
niets van, maar in het verleden 
vond ik het onderzoek weleens 
gevoelig. De screeningslaborante 
vertelde me dat het helpt om te 
ontspannen’, legt José uit.

Covid-19
Er zijn verschillende maatregelen 
genomen om veilig te kunnen 
screenen binnen de Covid-
richtlijnen. Daardoor kunnen 
het bevolkingsonderzoek en de 

aansluitende zorg veilig en met 
goede kwaliteit worden uitgevoerd.

Uitnodiging komt tijdelijk later
Door een landelijk tekort aan 
screeningslaboranten is het 
niet mogelijk om vrouwen elke 
2 jaar uit te nodigen voor het 
bevolkingsonderzoek. Deze 
vertraging is door Covid-19 nog 
groter geworden. Daarom wordt 
de periode tussen 2 uitnodigingen 
tijdelijk verlengd naar maximaal 
3 jaar. Wanneer voldoende 
medewerkers zijn opgeleid, 
kunnen vrouwen weer iedere 2 jaar 
worden uitgenodigd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u op 
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
uur contact opnemen met de 
informatielijn via (088) 00 01 
340. U kunt ook kijken op: www.
bevolkingsonderzoeknederland.nl. 

Bevolkingsonderzoek Nederland
Sinds 1 januari 2022 is 
Bevolkingsonderzoek 
Zuid doorgegaan als 
Bevolkingsonderzoek 
Nederland. Dit is onder meer
te zien aan het nieuwe logo 
van het (mobiele) 
onderzoekscentrum.

 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
Risico op brand in de natuur is groot
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 30 meter daarvan. 
Daarnaast is er een stookverbod.

Het is droog in de natuur. Het 
risico dat een natuurbrand 
ontstaat, is groot. Een natuurbrand 
kan zich in droge periodes snel en 
onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker 
bij harde wind. Terreineigenaren, 
natuurbeheerders en hulpdiensten 
zijn extra alert, maar vragen 
ook uw medewerking bij het 
voorkomen of beperken van 
natuurbranden. 

Wat kunt u doen?
•  Gooi afval in de afvalbak. Kan 

dat niet? Neem het afval dan mee 
en gooi het thuis weg. Een stuk 
glas waar de zon op schijnt kan 
namelijk brand veroorzaken.

•  Let op waar u uw auto parkeert. 
De katalysator, die vaak aan de 
onderkant van het voertuig zit, 
wordt erg heet. Staat uw auto 
in droog, hoog gras, dan kan 
dit hierdoor in brand vliegen. 
Parkeer ook niet op bospaden; 
brandweervoertuigen moeten vrij 
baan hebben.

•  Houd u aan de regelgeving voor 

open vuur in de natuur. Van 1 
maart tot en met 1 november 
geldt een rook- en stookverbod.

Kijk voor meer tips over het 
voorkomen van natuurbrand en 
over wat u kunt doen als er toch 
brand uitbreekt op 
www.brandweer.nl/onderwerpen/
natuurbrand. 
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Zwemmen in natuurwater 
Waar is het schoon en veilig?
Zwemwater.nl is de gezamenlijke website van Rijkswaterstaat, 
de provincies en de waterschappen. Op deze website staat 
actuele informatie over de hygiëne en veiligheid van o�  ciële 
buitenzwemplekken. Tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 
oktober, wordt de kwaliteit van dit zwemwater regelmatig gemeten en 
beoordeeld.

Offi  ciële buitenzwemplekken 
Op de website staat een kaart met alle o�  ciële zwemplekken in 
Nederland. Met daarbij de actuele gegevens over de kwaliteit van het 
water.

Het Eendenmeer kleurt paars

De heide staat weer in bloei! Ieder jaar, rond augustus en september, 
krijgen de heidevelden in Nationaal Park De Maasduinen hun 
kenmerkende paarse gloed. Ook de heidevelden rondom het 
Eendenmeer, aan de rand van Nieuw Bergen, kleuren weer prachtig 
paars. De perfecte tijd om op pad te gaan door de paarse velden!

Maakt u als vrijwilliger het verschil?
Ook mensen met een chronische ziekte, dementie of een beperking 
ontvangen graag bezoek. Zo’n bezoekje 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. Met uw bezoek kunt u ook een eventuele mantelzorger 
ontlasten.

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, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg: 

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

Vraag subsidie aan vóór 1 oktober
Verenigingen en organisaties 
die voor 2023 subsidie willen 
aanvragen, moeten hun aanvraag 
vóór 1 oktober 2022 indienen bij 
Gemeente Bergen.

In de subsidieregelingen van 
Gemeente Bergen staan de 
activiteiten die in aanmerking 
komen voor subsidie en hoe 
de hoogte van deze subsidie 
wordt berekend. Bekijk de 
subsidieregelingen op 
www.bergen.nl/subsidies. 

Aanvragen
Download het aanvraagformulier 
op www.bergen.nl/subsidies of haal 
het op bij het gemeentehuis. U kunt 
het aanvraagformulier, inclusief 
de benodigde documenten, dit 
jaar zowel schriftelijk als digitaal 
indienen. Kijk voor meer informatie 
op onze website.

Evaluatie subsidiebeleid
Gemeente Bergen evalueert dit 
jaar het subsidiebeleid. Samen 
met verenigingen, stichtingen, 

(ambtelijke) organisaties, 
gemeenteraad, bestuurders én 
inwoners bekijkt de gemeente hoe 
zij het subsidiebeleid het beste kan 
vormgeven.

Het is helaas niet mogelijk om 
het nieuwe subsidiebeleid vóór 
1 oktober 2022 in te voeren. 2023 
is dan ook een overgangsjaar. De 
gemeente bekijkt per aanvraag of 

de wijzigingen in het beleid van 
invloed zijn op die aanvraag. Is dat 
het geval, dan neemt de gemeente 
contact op met deze vereniging of 
organisatie.

Vragen?
Neem dan contact op met het Klant 
Contact Centrum van Gemeente 
Bergen via (0485) 34 83 83 of 
info@bergen.nl. 

Werkzaamheden N271 Wellerlooi - Well

Provincie Limburg voert 
binnenkort asfaltonderhoud 
uit op de N271. Het betreft het 
gedeelte tussen de Kruisstraat 
Wellerlooi en de rotonde bij Well.

De werkzaamheden beginnen 
vrijdagavond 2 september 19.00 
uur en duren (volgens planning) 
tot maandagochtend 5 september 
06.00 uur

Vóór vrijdag 2 september en ná 
maandag 5 september voert de 
provincie kleinere werkzaamheden 
uit. 

Bereikbaarheid
Vanaf vrijdag 2 september 19.00 

uur tot maandag 5 september 
06.00 uur is de N271 tussen de 
Kruisstraat Wellerlooi en de 
rotonde bij Well geheel afgesloten 
voor alle verkeer. Fietsers en 
brom� etsers kunnen wel gebruik 
maken van het � etspad. 
De Geysselberg en de Weideweg 
worden afgesloten voor alle 
verkeer, met uitzondering 
van het openbaar vervoer en 
de hulpdiensten. Provincie 
Limburg informeert de bewoners 
van de Geysselberg over de 
bereikbaarheid. 

Let op: Aan de Geysselberg en 
de Weideweg is een tijdelijk 
parkeerverbod van toepassing in 

de periode dat er gewerkt wordt!
Voor landbouwverkeer wordt een 
aparte omleiding ingesteld, deze 
wordt met bebording aangegeven.

Onvoorzien
Kunnen de werkzaamheden door 
onvoorziene omstandigheden niet 
uitgevoerd worden in het geplande 
weekend? Dan wordt uitgeweken 
naar vrijdagavond 9 september 
19.00 uur tot maandagochtend 
12 september 06.00 uur.

Meer informatie
•  https://www.limburg.nl/

onderwerpen/verkeer-vervoer/
provinciale-wegen/werken-weg/

• https://melvin.ndw.nu/public

In deze afbeelding is het werkgebied N271 in rood aangegeven, in blauw de afsluiting van de Weideweg en Geysselberg.
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