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Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• Bergen L, Bargapark 17, kappen 1 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.

Ontwerp-omgevingsvergunning vier 
zonnevelden ligt ter inzage
Op de innovatieboulevard van Energielandgoed Wells Meer zijn onder 
andere testvelden voor zonnepanelen gepland. Op deze velden is het 
mogelijk om innovatieve toepassingen te testen van zonnepanelen 
in combinatie met landbouw. Gemeente Bergen heeft eind juli een 
aanvraag ontvangen om vier zonnevelden te realiseren. 

Testvelden
De zonnepanelen op deze testvelden komen op hoge, open 
constructies te liggen. De hoogte varieert van 2 tot 10 meter. Op die 
manier kan de grond onder de zonnepanelen worden gebruikt voor 
andere doeleinden, bijvoorbeeld fruitteelt. Met de testvelden wordt 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor dubbel ruimtegebruik. Op 
welke hoogte moeten zonnepanelen liggen om dubbel ruimtegebruik 
mogelijk te maken? Welke gewassen zijn geschikt om onder 
zonnepanelen te groeien, hoeveel ruimte hebben ze nodig om goed te 
kunnen groeien?  

Ter inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning voor de vier zonnevelden ligt 
tot en met 21 september 2022 ter inzage. U kunt de stukken tijdens 
openingstijden inzien bij het Klant Contact Centrum.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen tot en met 21 september 2022 een 
zienswijze indienen. Dat kan mondeling of schriftelijk. Deze 
zienswijzen worden behandeld en meegenomen in de de� nitieve 
omgevingsvergunning. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze of de 
stukken die ter inzage liggen kunt u contact opnemen 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.

Gezellig én lekker: lunchen bij het OCB
Het Ontmoetingscentrum Bergen 
(OCB) in de Edith Steinkapel in 
Nieuw Bergen brengt mensen bij 
elkaar. Iedere inwoner van de 
gemeente Bergen, die behoefte 
heeft aan sociaal contact en graag 
andere mensen wil ontmoeten, is 
van harte welkom. Coördinator 
Carlos Grol nodigt wethouder 
Claudia Ponjee uit om eens een 
kijkje te komen nemen en gezellig 
een hapje mee te eten.

Het is een gezellige boel 
als wethouder Ponjee op 
donderdag 25 augustus het OCB 
binnenloopt. Onder het genot 
van een kop ko�  e en een praatje 
wachten de aanwezigen tot ze 
aan tafel kunnen. Iedere dinsdag 
en om de week op donderdag 
kookt een enthousiaste groep 
vrijwilligers een gezonde, warme 
maaltijd van verse ingrediënten. 
Daarnaast faciliteert het OCB 
verschillende andere activiteiten, 
zoals spelletjes spelen, kaarten, 
breien en creatieve middagen.

‘Het OCB is een initiatief van 

de parochie H. Petrus, samen 
met de KBO en de Zonnebloem, 
en onderdeel van de Stichting 
Welzijnsbevordering Bergen 
(SWB)’, vertelt Grol. ‘We brengen 
mensen samen en geven ze zo 
het gevoel dat ze erbij horen. Dat 
ze, nog steeds, deel uitmaken 
van de gemeenschap.’
Lees het hele artikel op www.
bergen.nl/gezellig-en-lekker-
lunchen-bij-het-ocb. 

Vrijwilligers gezocht
Om ervoor te zorgen dat er 
iedere week weer een heerlijke, 
gezonde en verse maaltijd op 
tafel staat, is het OCB op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers die 

het bestaande, enthousiaste 
team komen versterken. ‘We 
zoeken mensen die iets kunnen 
betekenen in de keuken. Van 
het koken van maaltijden tot 
het schillen van aardappelen 
en het snijden van groenten, tot 
het dekken van de tafel en het 
serveren van het eten’, legt Grol 
uit. ‘Het maakt niet uit hoe vaak 
je komt meehelpen, zolang je 
het maar leuk vindt om onder de 
mensen te zijn! Het zou vooral 
mooi zijn als het team wordt 
aangevuld met jonge mensen.’
Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met het OCB 
via (0485) 34 66 73 voor meer 
informatie.

Zet mantelzorgers in het zonnetje
Donderdag 10 november is 
de Dag van de Mantelzorg. 
Deze landelijke dag wordt 
georganiseerd om mantelzorg 
onder de aandacht te brengen en 
mantelzorgers in het zonnetje te 
zetten.

Gemeente Bergen waardeert haar 
mantelzorgers enorm en biedt 
daarom de mogelijkheid om een 
mantelzorgcompliment en/of 
mantelzorgattentie aan te vragen.

Mantelzorgattentie
Kent u een mantelzorger en wilt 
u graag laten zien hoezeer u deze 
persoon waardeert? Vraag dan 
een mantelzorgattentie aan. De 
mantelzorger in kwestie krijgt op 
de Dag van de Mantelzorg een 
leuke verrassing.
U vraagt de mantelzorgattentie 
aan door een aanvraagkaart in te 
vullen. U kunt de aanvraagkaart 
ophalen bij de huisartsen in 
A� erden, Well en Nieuw Bergen en 

bij de bibliotheek in Nieuw Bergen. 
Of knip de aanvraagkaart op deze 
pagina uit en vul hem in.  
Stuur de ingevulde kaart 
vóór maandag 24 oktober 
naar Gemeente Bergen, t.a.v. 
mantelzorgondersteuner, 
antwoordnummer 31, 5800 VK 
Bergen. U kunt de kaart ook in de 
brievenbus van het gemeentehuis 
stoppen.

Mantelzorgcompliment
Krijgt u mantelzorg en wilt u 
uw mantelzorger(s) bedanken? 
Vraag dan vóór 1 november het 
mantelzorgcompliment aan bij de 
gemeente. Dit is een geldbedrag 
van € 50,- dat u kunt gebruiken 
om uw mantelzorger(s) in het 
zonnetje te zetten. U bepaalt zelf 
hoe u het geldbedrag inzet om uw 
mantelzorger(s) te bedanken.
U vraagt het mantelzorg-
compliment digitaal aan via www.
bergen.nl/mantelzorgcompliment. 
U kunt het aanvraagformulier 

ook ophalen in het gemeentehuis 
of telefonisch aanvragen bij 
het Klant Contact Centrum 
via (0485) 34 83 83. Stuur het 
ingevulde formulier vóór 1 
november naar Gemeente Bergen, 
t.a.v. mantelzorgondersteuner, 
antwoordnummer 31, 5800 VK 
Bergen. U kunt het formulier 
ook in de brievenbus van het 
gemeentehuis stoppen.

Meer informatie
Heeft u hulp nodig bij 
het aanvragen van de 
mantelzorgattentie en/of het 
mantelzorgcompliment? Neem 
dan contact op met het Klant 
Contact Centrum via (0485) 
34 83 83 of stuur een mail naar 
mantelzorgondersteuning@
bergen.nl. 
Kijk voor meer informatie over 
mantelzorg in de gemeente Bergen, 
de mantelzorgattentie en het 
mantelzorgcompliment op 
www.bergen.nl/mantelzorg.

Aanvraagkaart mantelzorgattentie 

Knip 'm uit en zet iemand in het zonnetje!

Energietoeslag verhoogd met € 500,-
Huishoudens met een laag 
inkomen kunnen een eenmalige 
energietoeslag aanvragen. Dit 
is een bedrag van € 800,- per 
huishouden. Per 1 september 
2022 wordt dit bedrag verhoogd 
met € 500,-. Lees hier wat dit voor 
u betekent.

Heeft u de eenmalige energietoeslag 
van € 800,- al ontvangen? Dan 
hoeft u niets te doen. U krijgt 
de extra € 500,- vanzelf op uw 
rekening. U hoeft geen (nieuwe) 
aanvraag in te dienen. Heeft u 
de eenmalige energietoeslag nog 

niet aangevraagd? Dan kunt u dit 
alsnog doen op www.bergen.nl/
energietoeslag. Vanaf 1 september 
vraagt u automatisch zowel de 
€ 800,- als de extra € 500,- aan. U 
hoeft dus maar één aanvraag in te 
dienen. 

Aanvragen 1 november
Let op: u kunt de energietoeslag 
nog aanvragen tot 1 november 
2022. Aanvragen die later worden 
ingediend, worden niet meer in 
behandeling genomen. Wacht dus 
niet te lang met het aanvragen van 
de energietoeslag!

Hulp nodig?
Voor hulp met uw aanvraag kunt 
u van 7 september tot en met 31 
oktober iedere woensdagmiddag 
binnenlopen bij Bibliotheek Bergen 
in Nieuw Bergen. Tussen 15.30 en 
17.00 uur helpen vrijwilligers van 
Humanitas u graag verder met uw 
aanvraag.

U kunt ook contact opnemen met 
het Klant Contact Centrum van 
Gemeente Bergen via (0485) 34 83 
83 of met de Vincentiusvereniging 
Bergen via (06) 27 13 09 72 of 
vincentiusbergen@gmail.com. 
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Regelingen voor kinderen met 

Energiehuis Bergen (L)

Keulerstraat 1

5854 BV Bergen

T (0485) 34 83 83

Dé plek waar je ideeën met ons 

kunt delen en informatie en 

advies over duurzame energie 

kunt krijgen. Het is mogelijk 

om een afspraak te maken via 

onderstaande gegevens.

VerduurSAMEN2030

verduursamen2030@bergen.nl

bergen.nl/verduursamen2030 

  VerduurSAMEN2030

  VerduurSAMEN2030

Energielandgoed Wells Meer

wellsmeer@bergen.nl

energielandgoedwellsmeer.nl

  Energielandgoed Wells Meer

Onderdeel van

College besluit 
extra middelen 
vrij te maken 
witgoedactie
In juni ging de witgoedactie van start. Binnen 
deze actie was er ruimte voor 100 inwoners om 
deel te nemen. In totaal hebben 219 inwoners 
zich ingeschreven. Om deze reden heeft er een 
gewogen loting plaatsgevonden en hebben 100 
inwoners de kans gehad om hun oude apparaat in 
te ruilen voor een energiezuinig apparaat. 

Het college van B&W heeft besloten om middelen 
vrij te maken om de overige 119 inwoners ook te 
kunnen voorzien van een energiezuinig apparaat. 

Alle inwoners die zich binnen het inschrijftermijn 
hebben aangemeld en voldoen aan de voorwaarden 
ontvangen via een brief bericht dat zij alsnog een 
energiezuinig apparaat mogen uitzoeken bij een 
van de deelnemende ondernemers. 

Let op: het is niet meer mogelijk je aan te melden 
voor deze actie.

laag inkomen verruimd
Huishoudens met een laag 
inkomen kunnen in de gemeente 
Bergen gebruik maken van 
verschillende regelingen. 
Denk aan het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur, Stichting 
Leergeld De Stuwwal en het 
participatiefonds. 
Sinds 1 september 2022 komen 
gezinnen met een inkomen 
tot 130% van de geldende 
bijstandsnorm in aanmerking 
voor deze regelingen.

Met het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur kunnen kinderen en 
jongeren uit gezinnen met 
weinig geld toch lid worden van 
een (sport)vereniging of dans-, 
muziek-, theater- of kunstlessen 
volgen. 

Via Stichting Leergeld De Stuwwal 
krijgen ouders een bijdrage in de 
schoolkosten van hun kinderen tot 
18 jaar. 

Met het participatiefonds 
ontvangen huishoudens een 

geldbedrag per persoon, waarmee 
zij kunnen meedoen met 
maatschappelijke, educatieve en 
culturele activiteiten. En met de 
zwemlesregeling kunnen kinderen 
tussen de 5 en 18 jaar hun 
zwemdiploma A en B halen.

Deelnemen in de samenleving
Al deze regelingen dragen eraan 
bij dat kinderen en jongeren uit 
gezinnen die het niet zo breed 
hebben, toch kunnen deelnemen 
in de samenleving. 

‘Het is zo belangrijk dat kinderen 
de kans krijgen hun horizon 
te verbreden, vriendjes en 
vriendinnetjes te maken en hun 
talenten te ontwikkelen’, vindt 
wethouder Claudia Ponjee van 
Gemeente Bergen. 
‘Maar nu alles duurder wordt, 
wordt het voor steeds meer 
gezinnen moeilijk om hun 
kinderen deze kans te bieden.’

130% van de bijstandsnorm
Daarom heeft Gemeente Bergen 

besloten om de kindregelingen 
voor gezinnen met een laag 
inkomen te verruimen. 

Vanaf 1 september 2022 kunnen 
huishoudens met een inkomen tot 
130% van de geldende bijstands-
norm gebruik maken van deze 
regelingen. Voorheen was dit 
110%. 

Neem contact op!
‘Deze percentages zullen veel 
mensen niets zeggen. Inwoners 
die niet zeker weten of ze in 
aanmerking komen voor de 
regeling, kunnen dan ook contact 
opnemen met de gemeente via 
(0485) 34 83 83 of info@bergen.nl', 
benadrukt wethouder Ponjee. 
‘De medewerkers van de 
gemeente kijken graag met hen 
mee!’

Meer weten?
Meer informatie over de 
regelingen is te vinden op 
www.bergen.nl/rondkomen.

Starterslening voor de aankoop van uw 
eerste huis
In de gemeente Bergen kunt u een starterslening krijgen voor de aankoop 
van uw eerste woning. Met deze lening leent u op een verantwoorde 
manier nét dat beetje extra, waardoor u uw eerste huis toch kunt kopen.

De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en 
het bedrag dat u bij uw bank kunt lenen. De belangrijkste voorwaarden 
van de starterslening staan op de website van het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederland (SVn): www.svn.nl/gemeente/bergen.

Aanvragen
U vraagt de starterslening aan bij de gemeente. Dit doet u door een brief 
te sturen, met daarin in ieder geval de volgende informatie:
• Het adres van de aan te kopen woning;
• De koopsom of aanneemsom;
• Hoeveel geldt u wilt lenen met de starterslening;
• Uw huidige woonadres;
• Of u momenteel een woning huurt of thuiswoont;
• Uw telefoonnummer en wanneer we u kunnen bereiken.
De gemeente neemt vervolgens contact met u op over de vervolgstappen.

Update 
Energielandgoed 
Wells Meer
Het Energielandgoed Wells Meer bevindt zich 
in de ontwikkelfase. In deze fase bereiden we 
de realisatie van het Energielandgoed voor: 
activiteiten die nodig zijn om over te kunnen 
gaan tot de volgende fase, de bouw van het Energielandgoed, de bouwfase. 

Op de website van het Energielandgoed Wells Meer lees je een update over de belangrijke 
ontwikkelingen van het project.

Voor de update ga naar: 
energielandgoedwellsmeer.nl/nieuws/39685-update-energielandgoed-wells-meer

Maandag 26 september introductie-
bijeenkomst postcoderoosproject 
gemeentewerf
Het is zover! Na een lange voorbereidingstijd van de dak eigenaar, VerduurSAMEN2030, 
Wells Forum en Energiecoöperatie Limburg U.A. kunnen we mededelen dat er van start 
wordt gegaan met het Zonnedak Gemeentewerf Bergen aan de Flammert te Bergen.
Op maandag 26 september vindt de introductiebijeenkomst plaatst in de gemeenteloods 
aan de Flammert te Bergen. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang van de bijeenkomst om 20.00 uur. 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via Ger Koch: gerkoch05@gmail.com
of via Energiecoöperatie Limburg U.A. info@energiecooperatielimburg.nl
Voor meer informatie en de agenda kijk op: 
verduursamen2030.nl/introductiebijeenkomst-postcoderoosproject-gemeentewerf
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