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Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Berkenkamp 5, oprichten garage

• A� erden L, Dorpsstraat 36, wijzigen bestemming naar wonen

• Bergen L, Paulus Potterstraat 5, oprichten kapsalon

• Siebengewald, Heidestraat 5, oprichten garage

• Siebengewald, Koekoek 1, renoveren dakconstructie stal

• Well L, De Kamp 11, oprichten keerwand

Ingediend, sloopmelding
• A� erden L, Bleijenbeek 10, slopen 2 bijgebouwen

• A� erden L, Rimpelt 12, verwijderen asbest

• Siebengewald, Koekoek 1, verwijderen asbest

• Wellerlooi, Rijksweg-Zuid 18, slopen overkapping

Algemene wet bestuursrecht
Burgemeester en wethouders hebben de volgende beleidsregels 
vastgesteld:
•  Participatiefonds voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 

Bergen 2022

•  Diplomazwemmen voor kinderen uit gezinnen met een laag 

inkomen Bergen 2022

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit
• A� erden L, Rimpelt 33, realisatie toilet-/douchegebouw

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

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Well
Van eind september tot eind oktober 2022 staat het 
onderzoekscentrum borstkanker op het parkeerterrein aan de 
Grotestraat in Well. Vrouwen uit Well en Wellerlooi worden voor 
deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd.

Meer informatie
Bevolkingsonderzoek Nederland is op werkdagen tussen 9.00 en 
17.00 uur bereikbaar via 088 00 01 340. Of kijk op 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

Gespreksgroep ‘Omgaan met verlies’
Heeft u een dierbare verloren en wilt u hier graag over in gesprek 
met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt? 

De gespreksgroep ‘Omgaan met verlies’ komt iedere eerste donderdag 
van de maand bij elkaar, van 10.30 tot 12.00 uur in Den Asseldonk. 
De eerstvolgende bijeenkomst is  donderdag 6 oktober. Bij de 
gespreksgroep ontmoet u anderen die een dierbare hebben verloren. 

Wilt u eens een kijkje komen nemen? Neem dan contact op met:
• Eefke Lommen, Steunpunt Mantelzorg Bergen (L)

o  mantelzorgondersteuning@bergen.nl
o  (06) 52 66 93 59

• Marjo Raijmakers, maatschappelijk werker bij Synthese
o  m.raijmakers@synthese.nl
o  (06) 47 81 20 60

Welkom bij Gemeente Bergen
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

Wethouder Martijn Buijsse stelt zich voor
De wereld een beetje mooier 
maken. Dat is waar Martijn 
Buijsse zich als wethouder sterk 
voor maakt. Op dinsdag 12 juli 
is de 41-jarige VVD’er benoemd 
tot wethouder van de gemeente 
Bergen. In deze editie van 
Maasduinen Courant stelt hij zich 
graag aan u voor.

Vertel eens wat over jezelf. 
Wie ben jij?
“Ik ben Martijn Buijsse, sinds 
enkele maanden wethouder van 
de gemeente Bergen. Daarvoor 
was ik vier jaar wethouder bij 
de gemeente Boekel. Ik woon 
zelf ook in Boekel. Daar heb ik 
een soort mini-boerderijtje, met 
schapen, kippen en twee poezen. 
Verder vind ik het heerlijk om 
te hardlopen en geniet ik graag 
van het leven, de natuur en mijn 
familie.”

Wat vind jij als wethouder 
belangrijk?
“Ik wil graag de wereld een 
klein beetje mooier maken. 
Zowel letterlijk mooier, door 
aandacht te hebben voor de 
natuur en het landschap. Maar 
ook � guurlijk, door de wereld 
sociaal rechtvaardiger te maken. 
Ik ben van boerenafkomst. Door 
de jaren heen heb ik gezien dat 
er vaak meer aandacht is voor de 
tegenstellingen tussen boeren en 
hun omgeving, in plaats van de 

overeenkomsten. En dit kun je 
natuurlijk breder trekken naar ook 
andere sectoren en groepen. Deze 
polarisatie tegengaan en mensen 
samenbrengen, om samen te 
werken naar een gezamenlijk doel: 
dat is wat mij drijft.”

Waar ga jij je voor inzetten?
“De kracht van Bergen ligt 
in de natuur, in de prachtige 
en waardevolle gebieden die 
Nationaal Park de Maasduinen 
kent. Maar ook in de bestaande 
economie, onze ondernemers, 
inclusief de land- en tuinbouw. 
Die krachten wil ik bundelen 
en verstevigen. Samen met de 
ondernemers. Op deze manier 
vormen we samen een sterke basis 
voor de toekomstige economie in 
de gemeente.”

Wil je nog iets kwijt aan de inwoners 
van de gemeente Bergen?
“Als wethouder wil je zo dicht 
mogelijk bij de inwoners en 
ondernemers staan. Maar soms 
is het lastig om bij de mensen die 
je nodig hebben, in de buurt te 
komen. Daarom wil ik iedereen 
vragen: wilt u iets met mij 
delen? Heeft u behoefte aan een 
persoonlijk gesprek? Maak dan 
een afspraak voor het maandelijks 
spreekuur via de website van de 
gemeente: 
www.bergen.nl/spreekuur-college. 
Ik hoor graag van u!”

Op de hoogte blijven van het werk 
van wethouder Martijn Buijsse? 
Volg hem dan op Facebook: 
@wethoudermartijnbuijsse | www.
facebook.com/martijnbuijssevvd. 

Waterstand van de Maas, informatie, 
vragen en antwoorden
Op de website van Gemeente 
Bergen kunt u meer lezen over 
de waterstand van de Maas. 
Onder andere over maatregelen 
die (landelijk) zijn en worden 
genomen om overstromingen te 
voorkomen. 

Daarnaast staan er vragen met 
antwoorden die betrekking 
hebben op een hoge(re) 
waterstand van de Maas. Hoe 
blijft u op de hoogte van actuele 
maatregelen, hoe kunt u zich 
voorbereiden? En concrete 
informatie over bijvoorbeeld de 
inzet van pendeldiensten. 

Hoogwaterkaart
Op de hoogwaterkaart staat, 
beknopt, de meest belangrijke 
informatie in de aanloop naar, 
tijdens een hoge(re) waterstand 

van de Maas. U kunt deze op de 
website downloaden. Lukt dat niet? 
Dan kunt u een geprinte versie van 
de hoogwaterkaart ophalen bij het 
Klant Contact Centrum. 

Waterschap Limburg maakt de 
Eckeltsebeek klimaatrobuust 
Waterschap Limburg neemt 
verschillende maatregelen in 
de Eckeltsebeek en een aantal 
zijbeken voor verbetering van de 
waterhuishouding. Een van die 
maatregelen is het vervangen 
van een duiker ter hoogte van de 
golfbaan Bleijenbeek. 

Afsluiting
Om de werkzaamheden veilig 

uit te voeren geldt de volgende, 
tijdelijke verkeersmaatregel:
-  Afsluiting van de straat 

Bleijenbeek, het gedeelte 
tussen de Berkenlaan en de 
Horsterbeekweg.

-  Afsluiting vanaf maandag 
10 oktober tot, naar 
verwachting, donderdag 20 
oktober.

-  Afsluiting geldt voor 

gemotoriseerd verkeer. 

Voetgangers en � etsers kunnen 
gebruik blijven maken van het 
� etspad. 

Meer informatie
Meer informatie over dit project 
kunt u lezen op 
www.waterschaplimburg.nl/
eckeltsebeek.
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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.

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.

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

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

Gemeente Bergen onderzoekt 
mogelijkheden voor 
crisisnoodopvang vluchtelingen
Gemeente Bergen onderzoekt 
de mogelijkheden voor 
het realiseren van een 
crisisnoodopvang voor 
vluchtelingen op het oude 
zwembadterrein aan de 
Flammert in Nieuw Bergen. 
Gekeken wordt of het mogelijk 
is om hier maximaal 90 mensen 
te huisvesten voor een periode 
van 3 maanden. 

Het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) heeft te 
weinig opvanglocaties. De 
asielzoekerscentra zitten vol. 
Veiligheidsregio Limburg-Noord 
heeft daarom de opdracht om 225 
vluchtelingen op te vangen voor 
3 maanden. Gemeente Bergen 
bekijkt de mogelijkheden om 
hieraan een steentje bij te dragen 
en zo de asielzoekerscentra en 
het aanmeldcentrum te ontlasten.

Nog geen besluit genomen
Voordat het college een besluit 

neemt of de crisisnoodopvang er 
komt of niet, gaan burgemeester 
en wethouders eerst in gesprek 
met belanghebbenden. De 
gesprekken met de verenigingen 
en bedrijven op bedrijventerrein 
de Flammert, dorpsraad 
Nieuw Bergen en direct 
omwonenden hebben inmiddels 
plaatsgevonden. 

Inloopavond
Op donderdag 22 september is 
daarnaast nog een inloopavond 
voor alle andere geïnteresseerden 
in de gemeente. Heeft u vragen, 
zorgen of opmerkingen over 
de crisisnoodopvang en wilt 
u hierover in gesprek met het 
college? Loop dan binnen op 
donderdagavond, tussen 19.30 en 
21.00 uur, in het gemeentehuis, 
Raadhuisstraat 2 in Nieuw 
Bergen.

Hoe verder?
Het college verzamelt alle 

vragen, zorgen en opmerkingen 
en neemt deze mee in het 
besluit om wel of geen tijdelijke 
crisisnoodopvang voor 
vluchtelingen te realiseren op 
het oude zwembadterrein. Over 
dit besluit gaat het college in 
overleg met de gemeenteraad. 
Naar verwachting wordt in 
oktober de� nitief besloten of de 
crisisnoodopvang er komt of niet.

Als vrijwilliger een steentje 
bijdragen
Mocht de crisisnoodopvang er 
inderdaad komen, dan zoekt 
Gemeente Bergen weer naar 
mensen die als vrijwilliger een 
handje willen helpen bij de 
opvang van vluchtelingen. Heeft 
u interesse? Dan kunt u zich 
al melden bij de gemeente via 
(0485) 34 83 83 of info@bergen.
nl. Als de crisisnoodopvang er 
daadwerkelijk komt, neemt de 
gemeente contact met u op voor 
meer informatie.

Donderdag 6 oktober bijeenkomst: 
Well aan de slag met Energie
Woon je in Well en heb jij vragen als; Hoe 
krijg ik m’n energierekening omlaag? Wie kan 
mij helpen? Wat kan ik met die warmtescan 
van m’n huis doen? Wie heeft er ervaring met 
een warmtepomp? Kom dan op donderdag 
6 oktober naar de bijeenkomst: Well aan de 
slag met Energie in de Buun. De bijeenkomst 
start om 19.30 uur. Inloop is vanaf 19.00 uur.

Van het dorp. Voor het dorp! Vanuit het 
Wells Forum is een groep enthousiaste 
dorpelingen aan de slag gegaan met 
Energie. De ervaringen willen ze graag met 
andere Wellenaren delen. Daarom deze 
bijeenkomst. VerduurSAMEN2030 is ook 
aanwezig om vragen te beantwoorden. 
Kom jij ook? 

Aanmelden is niet nodig, maar wel handig. 
Stuur een mailtje naar
Wellsforum.warmtebeeld@gmail.com
Hier kun je ook alvast je vragen stellen. 
Vind je het leuk om op de hoogte te blijven 
van alle activiteiten van deze groep? 
Volg ze dan op Facebook 
@Well aan de slag met Energie

Maandag 26 september introductiebijeenkomst 
postcoderoosproject gemeentewerf
Het postcoderoosproject op het dak van de 
gemeentewerf aan de Flammert te Bergen kan 
van start. Om deze reden is er op maandag 
26 september een introductiebijeenkomst 
gepland in de gemeenteloods voor 
geïnteresseerden. Inloop is vanaf 19.30 uur. 
De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Wat is een postcoderoosproject?
Als je wel zonne-energie wilt opwekken, maar 
je kunt of wilt geen zonnepanelen op jouw 
eigen dat plaatsen, dan kun je gebruikmaken 
van de postcoderoosregeling. Je koopt 
een deel van de zonnepanelen van een 

postcoderoosproject en wordt lid van de lokale 
Energiecoöperatie.

De agenda
1.  Voorstellen initiatiefnemers en 

samenwerking
2.  Organisatiestructuur 

Energiecoöperatie Limburg
3.  Energieopwekking Zonnedak 

Gemeentewerf Bergen
4.  Stappenplan project Zonnedak 

Gemeentewerf Bergen
5.  Waarom een collectief Zonnedak?

6.  SCE-regeling: toelichting
7.  Financieel plaatje
8.   Hoe kun je deelnemen?
9. Vragen en sluiting 

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via 
Ger Koch: gerkoch05@gmail.com of via 
Energiecoöperatie Limburg U.A. 
info@energiecooperatielimburg.nl. 
Inwoners van Nieuw Bergen, Bergen, Aijen, 
Afferden, Siebengewald en Well kunnen 
meedoen aan deze postcoderoos. 

Mogelijke inrichting van het oude zwembadterrein.
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