
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• Wellerlooi, Gielenkamp ong.,plaatsen woonunit
•  Siebengewald, Kreeftenheide 14, oprichten carport met berging en 

kappen boom
• Well L, Sterrenbos 10, kappen van 1 esdoorn
• Siebengewald, Vrij 19, kappen van 100 bomen
• Bergen L, Aijen 2, 5854 PR, kappen van 1 kastanjeboom
• Siebengewald, Kanunnik Geurtsstraat 2, kappen van 1 boom
• Well L, Grotestraat 36, kappen van 3 bomen
• Bergen L, Van Straelenstraat 18, kappen van 1 boom
• Bergen L, Aijen 2, oprichten bijgebouw
• Siebengewald, Beekheuvel nabij 2b, herinrichting Eckeltsebeek
• Wellerlooi, Kruisstraat 21, legaliseren parkeerplaats

Ingediend, sloopmelding
•  Siebengewald, Kreeftenheide 24, verwijderen asbesthoudende 

materialen
•  Wellerlooi, Paaldijk 8, verwijderen asbesthoudende materialen uit 

woning
•  Well L, Hoogveldseweg 4, verwijderen asbesthoudend dakmateriaal 

van schuur
•  Bergen L, Holshaeg 1, verwijderen asbest van woning en schuur en 

slopen woning

Verleend, reguliere procedure
• Bergen L, Fazantstraat 8, bouw carport
• Siebengewald, Kreeftenheide 3, kappen van 1 kersenboom
• Bergen L, Bargapark 49, oprichten tattoostudio

Wet ruimtelijke ordening
•  Vooraankondiging bestemmingsplannen Wellerlooi, Tuinstraat 7A,

Siebengewald, Gochsedijk 11, Well L, Kevelaarsedijk 5, Well L, 
Elsterendijk 2, Wellerlooi, Meerseweg 6, A� erden L, A� erdse Heide 42 
en Bergen L, Aijen 4A en 4D. Er liggen geen stukken ter inzage.

Meer informatie over deze bekendmakingen
De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende 
rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op www.bergen.nl. Neem 
voor meer informatie contact op met het Klant Contact Centrum.

Werkzaamheden dijkovergang Bergen
Woensdag 9 september is 
Gemeente Bergen begonnen met de 
werkzaamheden aan het � etspad bij 
de dijkovergang in de Kerkstraat in 
Bergen. 

Het doel van de werkzaamheden 
is het verbeteren van de 
verkeersveiligheid voor overstekende 
� etsers op die plek.  Gemeente 
Bergen heeft in overleg met 
Dorpsraad Bergen en een externe 
verkeerskundige het ontwerp voor de 
nieuwe oversteek gemaakt.

Nieuwe oversteek
Als de werkzaamheden zijn afgerond 
dienen � etsers uit de richting 
Bergen de Kerkstraat ruim vóór 
de dijkovergang over te steken. 
Vervolgens kunnen zij hun weg 
vervolgen via het dubbelzijdig 
� etspad over de dijk richting Nieuw 
Bergen. 

Gedeeltelijke afsluiting
Vanwege de werkzaamheden is 
het noodzakelijk om de weg drie 
weken, op werkdagen tussen 7.00 
en 16.30 uur, aan één zijde af te 
sluiten. Het verkeer wordt dan met 
een verkeerlicht langs het werkvak 
geleid. 

Tijdens het aanbrengen van de 
markering is het ook noodzakelijk 
om de weg één dag geheel af te 
sluiten. Wanneer de afsluiting 
gaat plaatsvinden is afhankelijk 
van de werkzaamheden en de 
weersomstandigheden. Tijdens 
deze afsluiting wordt een 
omleiding ingesteld. 

Welkom bij Gemeente Bergen
Vanwege het coronavirus is onze dienstverlening aangepast en 
werken wij alleen op afspraak. Een afspraak kunt u telefonisch 
maken via het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of via 
wwww.bergen.nl/afspraak.

 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 Bergen is op afspraak open.

Contact
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

Blijf op de been
Bent u nog zeker op de been? Test 
het tijdens de vitaliteitsbijeenkomst 
van Bergen Beweegt Natuurlijk, 
FysioHolland en JIPA. Samen 
organiseren ze voor de 
70-plussers uit A� erden een 
vitaliteitsbijeenkomst. 

Valpreventie
Er is een stijging onder het aantal 
ouderen dat in Nederland valt. 
Soms met ernstige gevolgen van 
dien. “Dat willen we natuurlijk 
voorkomen. Ter voorbereiding 
op de valpreventiecursus Blijf 
op de been organiseren we deze 
vitaliteitsbijeenkomst. Tijdens 
deze bijeenkomst ontvangen de 
70-plussers uit A� erden informatie 
over de Blijf op de been cursus. 
Én ze kunnen deelnemen aan 
verschillende tests om een 
inschatting te maken van hun 
valrisico”, aldus beweegcoach Dien.

Blijf ook op de been
Heeft u interesse? Kom dan 
maandag 28 september naar 

Iedershuus (Kapelstraat 7a) 
in A� erden en doe mee. De 
bijeenkomst start om 14.00 uur en 
deelname is gratis. Meer weten? 
Neem contact op met beweegcoach 
Dien van Dinter via dien@
bergenbeweegtnatuurlijk.nl. 

Bergen Beweegt Natuurlijk
Bergen Beweegt Natuurlijk is een 
project waarin Gemeente Bergen, 
verenigingen en organisaties 
samenwerken zodat sportieve 
en gezonde initiatieven een 
kans krijgen om zich op de kaart 

te zetten. Daarnaast helpt het 
beweegteam van Bergen Beweegt 
Natuurlijk u graag bij het vinden van 
een passende sport of een gezonde 
leefstijl. Kijk voor meer informatie 
op www.bergenbeweegtnatuurlijk.

Verenigingen en organisaties

Vraag voor 1 oktober subsidie aan
Verenigingen en organisaties 
kunnen voor 2021 in aanmerking 
komen voor subsidie. De aanvraag 
hiervoor moet uiterlijk 1 oktober 
2020 worden ingediend. 

Verordening en regeling
In de Algemene 
Subsidieverordening staan de 
algemene voorwaarden voor het 
verlenen van subsidies en hoe u 
subsidie kunt aanvragen. 
In de subsidieregelingen is meer 
praktische informatie uitgewerkt, 
bijvoorbeeld welke activiteiten 
voor een bijdrage in aanmerking 
komen en hoe deze subsidie wordt 

berekend.

Aanvraagperiode
De subsidies moeten uiterlijk 1 

oktober 2020 worden aangevraagd. 
De aanvraagformulieren 2021 kunt 
u downloaden via www.bergen.
nl/subsidie2021 of telefonisch 
opvragen bij het Klant Contact 
Centrum.
Aanvraagformulieren die te laat 
binnenkomen, neemt Gemeente 
Bergen niet in behandeling. 

Vragen?
Neem dan telefonisch contact op 
met het Klant Contact Centrum, 
(0485) 34 83 83 of 14 0485.
Meer informatie en de 
aanvraagformulieren vindt u op 
www.bergen.nl/subsidie2021 
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Vraag attentie voor mantelzorger aan
Een mantelzorger zorgt 
langdurig en intensief voor een 
partner, familielid of kennis met 
gezondheidsbeperkingen. Hij/zij 
is geen professionele hulpverlener, 
maar heeft wel een persoonlijke 
band met degene voor wie hij/zij 
zorgt.

Kent u een mantelzorger die een 
attentie verdient? Als deze in de 
gemeente Bergen woont, kunt u dit 
bij de gemeente aanvragen.

Aanvragen
Vul de bon op deze pagina volledig 
in en stuur deze vóór 16 oktober 
naar:
Gemeente Bergen
t.a.v. mantelzorgondersteuner
Antwoordnummer 31
5800 VK Bergen

U kunt de kaart ook deponeren 
in de brievenbus bij het 
gemeentehuis of mailen naar: 
mantelzorgondersteuning@
bergen.nl.

Dag van de Mantelzorg
Vrijdag 6 november bezorgen 
vrijwilligers uw attentie ter 
gelegenheid van de Dag van de 
Mantelzorg bij de mantelzorger 
thuis.

Mantelzorgers in het zonnetje
Gemeente Bergen organiseert 
deze actie om de mantelzorgers 

in het zonnetje te zetten. De actie 
is mede mogelijk dankzij de inzet 
van vrijwilligers die de attentie 
overhandigen. Voor vragen kunt 
u contact opnemen met het Klant 
Contact Centrum van Gemeente 
Bergen, telefoon (0485) 34 83 83 of 
14 0485.
Aanvragen van de attentie kan tot 
uiterlijk 16 oktober 2020

Gemeenteraad en 
commissies vergaderen
De gemeenteraad en de 
commissies vergaderen weer in 
het gemeentehuis, in de raadzaal. 
Daarbij houden ze uiteraard 
rekening met de richtlijnen en 
voorzorgsmaatregelen van het 
RIVM. Zo is de inrichting van de 
raadzaal gewijzigd waardoor er 
ruimte is voor 1,5 meter afstand. 

Bijwonen
Wilt u de raadsvergadering of (een 
van) de commissievergaderingen 
volgen? Dat kan het gemakkelijkst 
digitaal, via de vergaderagenda 
op www.bergen.nl. Wilt u 
de vergadering persoonlijk 

bijwonen? Stuur dan een e-mail 
naar gri�  e@bergen.nl. Zonder 
aanmelding wordt u helaas niet 
toegelaten.   

Inspreken
Wilt u inspreken bij een van de 
commissievergaderingen of de 
raadsvergadering? Stuur dan 
uiterlijk 17 september 2020 voor  
12.00 uur een berichtje naar 
gri�  e@bergen.nl. 

De vergaderdata
•  Gemeenteraad, maandag 21 

september, 19.00 uur
•  Commissie Ruimte en 

Economie, woensdag 23 
september, 19.30 uur 

•  Commissie Bestuur en 
Financiën, donderdag 24 
september, 19.30 uur 

De geplande 
commissievergadering 
Samenleving van 22 september 
gaat niet door.

De agenda’s
Op www.bergen.nl, via 
vergaderagenda, kunt u de 
agenda’s van de bovenstaande 
vergaderingen en de daarbij 
behorende documenten inzien. 

Fietsroute Wings of Freedom
De � etsroute Wings of Freedom 
verbindt de Duitse gemeente Weeze 
met de gemeenten Bergen, Gennep 
en Mook en Middelaar. U kunt kiezen 
uit vier routes, variërend tussen de 
30 en 40 kilometer. Ze lopen via het 
� etsknooppuntennetwerk aan de 
Duitse en de Nederlandse kant van 
de grens, zo � etst u gemakkelijk en 
ontspannen van het ene naar het 
andere knooppunt. 

Aircrashlocaties
De route leidt langs 28 locaties 
in de vier gemeenten waar 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vliegtuigen zijn neergestort of een 
noodlanding hebben gemaakt. Bij 
deze locaties staan borden met 
achtergrondinformatie over het 
type vliegtuig, de bemanning en de 
oorzaak van het neerstorten of de 
noodlanding. 

Monument
Aan de Ontginningsweg in Nieuw 
Bergen staat een monument dat 
herinnert aan de gebeurtenissen. Het 
heeft de vorm van een vleugel van 
de Britse Lancaster-bommenwerper 
met het registratienummer 'ED449'. 
Deze werd 12 maart 1943 door een 
Duitse nachtjager neergehaald. Dit  
monument is een van de mogelijke 
startpunten van de � etsroute.

Meer informatie
De folder over de Aircrashroute 
Wings of Freedom is verkrijgbaar 
bij toeristische centra in de vier 
gemeenten. De folder kunt u ook 
downloaden via www.archiefwell.nl. 
Het project Wings of Freedom is een 
initiatief van de Werkgroep Wings 
of Freedom en is mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van Rabobank, 
Provincie Limburg, Gemeente Weeze 

(Duitsland), Gemeente Gennep, 
Gemeente Mook en Middelaar en 
Gemeente Bergen.

Afkoppel loont!
In samenwerking met het Waterschap Limburg heeft Gemeente 
Bergen een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld die het afkoppelen 
van regenwater van het riool extra aantrekkelijk maakt. Kijk voor de 
voorwaarden op www.bergen.nl/subsidie-afkoppelen-regenwater/. 
Door het afkoppelen wordt regenwater niet langer afgevoerd naar het 
riool maar blijft het daar, waar het valt. 

Aanmelden 
Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar afkoppelen@bergen.nl of 
bel met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485 om u aan 
te melden. Geef daarbij uw naam, adres en telefoonnummer door. Onze 
medewerker komt dan bij u langs en u krijgt een gratis adviesgesprek.

Minder verharding, meer groen
Door meer groen in uw tuin, kan de bodem het water goed vasthouden. 
Bestraat daarom zo weinig mogelijk. Met minder bestrating en meer 
groen, blijft het regenwater ook daar, waar het valt.

Meer informatie
Meer informatie leest u op www.bergen.nl/subsidie-afkoppelen-
regenwater/ en de website www.waterklaar.nl. Een mooie groene én 
klimaatvriendelijke tuin ligt binnen handbereik!

Bedankt dat je 
er bent! 

Een attentie voor jou als mantelzorger 

Aan mantelzorger(s): 
Dhr./mw.
Adres 
Woonplaats 
Telefoon

Van aanbieder: 
Dhr./mw.
Telefoon 

Persoonlijke boodschap: 
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