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berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
•  A� erden L, Dorpsstraat 36, wijzigen bestemming van bedrijf 

naar wonen

• Well L, Vossenheuvel 4a, wijzigen bestemming t.b.v. recreatie

• Well L, Grotestraat 74 wijzigen bestemming t.b.v. wonen

• Wellerlooi, Gielenkamp ong., oprichten van 4 woningen

Ingediend, sloopmelding
• Bergen L, Heidestraat 5, slopen garage

• Siebengewald, Processieweg 30 verwijderen schuur

•  Well L, Grotestraat 16, verwijderen asbesthoudend materiaal uit 

woning

• Well L, Papenbeek 76a, verwijderen asbesthoudend materiaal

• Well L, Papenbeek 80, verwijderen asbesthoudend materiaal

Wet ruimtelijke ordening
•  Ontwerp bestemmingsplan rotonde Well, aansluiting 

N271 – Wezerweg (ter inzage van 29-09 t/m 9-11-2022)

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘Mosaïque-Keulerstraat’, de 

bestemming wordt gewijzigd van ‘Centrum’ naar ‘Wonen’ 

(ter inzage van 29-09 t/m 09-11-22)

Wet geluidhinder
•  Well L, Moleneind 7, ontwerp besluit hogere toelaatbare 

grenswaarden (ter inzage van 29-09 t/m 9-11-2022)

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 20 oktober 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. 

Verduurzamen: 
alle fi nanciële regelingen op een rij
Wilt u uw woning verduurzamen en wordt u maar geen wijs uit de 

verschillende � nanciële regelingen? Om u op weg te helpen hebben 

we alle landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen op een 

rij gezet. Gaat u bijvoorbeeld de spouwmuur isoleren? Kijk dan eens 

naar de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 

(ISDE). Of wilt u zonnepanelen aanscha� en? Ook hiervoor hebben we 

de � nanciële regelingen op een rij staan.

Kijk voor het complete overzicht op: 

https://www.verduursamen2030.nl/

subsidies

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

Heropening vliegbasis De Peel
Defensie wil vliegbasis De Peel 
bij Venray heropenen. Door de 
verslechterde veiligheidssituatie 
in de wereld moet Defensie meer 
oefenen. Hierdoor neemt het 
aantal militaire vluchten toe. Op 
dit moment heeft Defensie weinig 
ruimte om het aantal vluchten 
uit te breiden. Heropening van 
vliegbasis De Peel helpt om dit 
ruimtegebrek op te lossen.

Luchthavenbesluit
Voor de heropening is een 
luchthavenbesluit nodig. Hiervoor 
is veel overleg nodig tussen 
Defensie, regionale en lokale 
overheden, omwonenden en andere 
belanghebbenden. Uit eerder 
overleg blijkt dat er behoefte is aan 
zogenaamde belevingsvluchten. 
Met deze vluchten krijgen 
omwonenden van de voormalige 
vliegbasis een indicatie van het 
geluid van de vliegtuigen en de 
impact daarvan op de leefomgeving.

Belevingsvluchten
Maandag 17 oktober (reservedag is 
dinsdag 18 oktober) voert een F-35 
van de Koninklijke Luchtmacht 
belevingsvluchten uit in de 
omgeving van vliegbasis De Peel. 
De vliegroutes komen zoveel als 
mogelijk overeen met de routes die 
na de voorgenomen heropening van 
het vliegveld worden gevlogen.
6 oktober: informatiebijeenkomst

Donderdag 6 oktober organiseert 
Defensie een informatiebijeenkomst 
over de belevingsvluchten. Sprekers 
van Defensie, het Nederlands 
Lucht- en Ruimtevaartcentrum 
(NLR) en onderzoeksbureau 
Invior geven tekst en uitleg over de 
belevingsvluchten, geluidsmetingen 
en het belevingsonderzoek. Ook 
heeft u gelegenheid tot het stellen 
van vragen. De bijeenkomst vindt  
plaats in het gemeentehuis Venray, 
Raadhuisstraat 1 Venray, van 
19.00 en 21.00 uur (deze 
bijeenkomst kunt u ook via 
livestream volgen, kijk hiervoor op 
venray.raadsinformatie.nl).

Aanmelden
Wilt u een van de 
informatiebijeenkomsten 
bijwonen? Meld u dan aan via 
informatiedepeel@mindef.nl 
met vermelding van naam en 
woonplaats en op welke locatie u de 
bijeenkomst wilt bijwonen.

Meer informatie
Wilt u meer lezen over de 
voorgenomen heropening van 
vliegbasis De Peel? Kijk dan 
op https://www.defensie.nl/
onderwerpen/luchthavenbesluiten/
luchthavenbesluit-de-peel/
heropening-de-peel

Ontwerpen voor waterpaviljoen 
Seurenheide tentoongesteld
Hoe gaat het waterpaviljoen in 
Seurenheide er straks uitzien? 
Bezoek van 17 t/m 23 oktober de 
tentoonstelling in MFC De Buun 
in Well, bekijk de drie mogelijke 
ontwerpen en geef uw advies!

Gemeente Bergen, in 
samenwerking met Architectuur 
Lokaal, schreef in mei 2022 een 
prijsvraag uit onder architecten. 
Deelnemers werden gevraagd 
om een onderscheidend 
ontwerpvoorstel in te dienen voor 
het waterpaviljoen in Seurenheide. 
Zo’n 120 architecten maakten van 
deze mogelijkheid gebruik. 

De jury - bestaande uit wethouder 
Antoon Splinter van Gemeente 
Bergen, Franz Ziegler van Ziegler 
Branderhorst, Juliette Hofman van 
DRU Industriepark, Marjan van 
Capelle van Kuiper Compagnons 
en Goof Lukken van � e Business of 
Fun - koos uit al deze inzendingen 
de volgende drie visies:
•  ISOTROOP, � omas 

Boerendonk (MUTUAL atelier), 
in samenwerking met Daniel 
Arce Chu (MUTUAL atelier);

•  Faunapaviljoen - Seurenheide, 
Chris van den Berk (Solid 
Architecture bv)

•  PARAPENTE, Tomas Dirrix 
(Atelier Tomas Dirrix)

Geef uw advies!
De drie architecten hebben de 
afgelopen maanden hun visie 
uitgewerkt tot een ontwerp met 
begroting. Van 17 t/m 23 oktober 
kunt u deze ontwerpen bekijken in 
de tentoonstelling in MFC De Buun, 
Kasteellaan 25 in Well. 
Heeft u op- of aanmerkingen over 
een ontwerp? Dan kunt u die 
tijdens de tentoonstelling delen. 
Ook kunt u aangeven welk ontwerp 
uw voorkeur heeft en waarom. Alle 
opmerkingen worden verzameld en 
aan de jury aangeboden, voordat 
zij de winnaar van de prijsvraag 
aanwijst.

De tentoonstelling is te bezoeken 
op:
• Maandag: 12.00 – 17.00 uur
• Dinsdag: 9.00 – 17.00 uur
• Woensdag: 18.00 – 22.00 uur
• Donderdag: gesloten
• Vrijdag: 18.00 – 22.00 uur
• Zaterdag: 13.00 – 20.00 uur
• Zondag: 11.00 – 18.00 uur

Winnend ontwerp
De jury kiest naar verwachting 
in november 2022 een winnend 
ontwerp. De gemeente wil 
dit ontwerp realiseren en de 
vervolgopdracht aan de winnaar 
verstrekken.

 (Foto: Ministerie van Defensie)
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Drieluik online bijeenkomsten voor mantelzorgers
Thema ‘veranderende relaties’
Als jouw naaste ziek wordt en zorg nodig heeft, dan kan dat jullie 
relatie veranderen. Naast ouder, kind of partner ben je ook opeens 
zorggever. Maar hoe ga je eigenlijk om met die nieuwe rol? Wat 
betekent dat voor je relatie? En hoe kun je hiermee omgaan? De 
Steunpunten Mantelzorg uit Noord en Midden-Limburg bieden een 
digitaal drieluik aan over de praktische en mentale gevolgen: wie 
doet wat en hoe ga je hiermee om?

•  Online bijeenkomst 1 ‘Wat kun je doen voor je relatie?’
  Algemene informatie over veranderende relaties en het verhaal van 

een ervaringsdeskundige.
 Datum : woensdag 19 oktober 
 Tijd : 19:00 uur tot ongeveer 20:00 uur.

•  Online bijeenkomst 2 ‘Veranderingen binnen de partnerrelatie’
  Veranderingen binnen de partnerrelatie die mantelzorg met zich mee 

brengt en het verhaal van een ervaringsdeskundige. 
 Datum : woensdag 2 november 
 Tijd : 19.00 tot ongeveer 20.00 uur. 

•   Online bijeenkomst 3 ‘Veranderende relaties binnen het gezin/familie’
  Veranderende relaties binnen het gezin/familiesysteem, door Natalia 

Vermeulen, expert in familiezorg van Mantelzorg NL
 Datum : woensdag 16 november 
 Tijd : 19.00 ongeveer tot 20.00 uur.

Aanmelden kan per bijeenkomst via: 
mantelzorgondersteuning@bergen.nl. 
Deelnemers ontvangen enkele dagen voor de bijeenkomst een link. De 
bijeenkomsten zijn gericht tot de mantelzorger. Naast mantelzorgers zijn 
professionals ook welkom om deel te nemen. 

Heb je vragen neem dan gerust contact op met Eefke Lommen van 
Steunpunt Mantelzorg Bergen.
T: 06 – 52 66 93 59
E: mantelzorgondersteuning@bergen.nl

Maak met subsidie uw tuin Waterklaar!
Peter Uijttewaal is de 
Waterklaar-coach bij Gemeente 
Bergen. Hij geeft u graag tips 
om regenwater op te vangen in 
uw eigen tuin. Bovendien geldt 
hiervoor een aantrekkelijke 
subsidie. Plan dit najaar nog 
een gratis adviesgesprek in 
met Peter en bespreek welke 
maatregelen u kunt nemen.

Wanneer u regenwater opvangt 
in uw eigen tuin levert u een 
bijdrage aan het voorkomen van 
droogte en wateroverlast. U helpt 
niet alleen om de problemen 
rondom klimaatverandering te 
voorkomen, u creëert ook een 
� jne groene leefomgeving.

Afkoppelen
Door het afkoppelen van de regenpijp maakt u uw tuin Waterklaar. Het 
schone regenwater stroomt dan niet meer weg via het riool, maar zakt weg 
in de bodem. Er zijn verschillende manieren om het regenwater in een 
tuin af te koppelen en de tuin groener te maken, afhankelijk van uw eigen 
wensen en budget. De Waterklaar-coach geeft u graag tips en helpt u op 
weg. Een mooie groene tuin ligt binnen handbereik.

Vraag adviesgesprek aan
Wilt u ook afkoppelen? Maak dan een afspraak met Peter Uijttewaal, de 
Waterklaar-coach. Dat kan:
-  via e-mail, afkoppelen@bergen.nl of
-  via het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 

Peter geeft u tips en vertelt u meer over de 
subsidiemogelijkheden. Kijk voor meer informatie over de 
subsidieregeling in onze gemeente op www.bergen.nl, bij 
subsidie afkoppelen regenwater.

bijdrage aan het voorkomen van 
droogte en wateroverlast. U helpt 
niet alleen om de problemen 
rondom klimaatverandering te 
voorkomen, u creëert ook een 

Peter Uijttewaal, Waterklaar-
coach bij Gemeente Bergen, 
geeft u graag advies!

Gemeenteraad wordt om steun gevraagd 
om crisisnoodopvang te realiseren
Nieuw Bergen - Op dinsdag 4 
oktober heeft het college besloten 
om de raad op 17 oktober te vragen 
om steun voor de realisatie van 
de crisisnoodopvang op het oude 
zwembadterrein aan de Flammert 
in Nieuw bergen. Op maandag 19 
september maakte het college al 
bekend een onderzoek te verrichten 
naar de mogelijkheden voor de 
crisisnoodopvang van asielzoekers. 
In de aanloop naar de de� nitieve 
besluitvorming heeft het college 
gesprekken gevoerd met diverse 
belanghebbenden. Tijdens deze 
gesprekken zijn verschillende 
zorgen, vragen en opmerkingen 
gedeeld met het college. 

Regie pakken
Het pakken van de regie in dit 
vraagstuk was een zeer belangrijke 
beweegreden van het college om 
het onderzoek naar een mogelijke 
crisisnoodopvang te starten. 
Door zelf actief in te zetten op een 
crisisnoodopvang kan worden 
bijgestuurd door middel van het 
stellen van voorwaarden. Er wordt niet 

afgewacht tot er wellicht, door middel 
van spoedwetgeving, een verplichting 
wordt opgelegd aan het college.

Terugkoppeling gesprekken
In de week van 19 september 
hebben er diverse bijeenkomsten 
plaatsgevonden met 
belanghebbenden. Tijdens 
de bijeenkomsten met 
belanghebbenden is gebleken dat er 
brede steun is om regie te pakken en 
verantwoordelijkheid te nemen als 
gemeente. Direct belanghebbenden 
begrijpen over het algemeen goed 
de reden waarom de gemeente regie 
wil pakken. Wel hebben zij zorgen en 
zien zij risico’s bij de locatie, waarbij 
ze van de gemeente willen weten op 
welke wijze deze tot een minimum 
beperkt worden. 

Besluitvorming
Op dinsdag 4 oktober heeft het 
college besloten om de raad op 17 
oktober te vragen om steun voor de 
realisatie van de crisisnoodopvang 
op het oude zwembadterrein aan de 
Flammert in Nieuw bergen. 

Op donderdag 13 oktober, 
19:30 uur vindt er een extra 
commissievergadering plaats. 
Tijdens deze commissievergadering 
kunnen inwoners en 
belanghebbenden inspreken. 
Wilt u inspreken tijdens de 
commissievergadering? Stuur dan 
vóór woensdag 12 oktober, 19:30 uur 
een email naar gri�  e@bergen.nl. 

Op maandag 17 oktober wordt 
het voorstel van het college in de 
gemeenteraad besproken.

Nieuwsbrief
Blijft u graag op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen rondom de 
crisisnoodopvang? Meld u dan aan 
voor de nieuwsbrief. Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar 
info@bergen.nl. 

Meer informatie?
Voor meer informatie over de 
eventuele crisisnoodopvang kijk 
op: bergen.nl/crisisnoodopvang-
asielzoekers of bel naar 
(0485) 34 83 83. 

Dijkversterking Nieuw Bergen

Voorbereiding voor kabels en leidingen

Waterschap Limburg begint 
met de voorbereiding voor de 
dijkversterking in Nieuw Bergen. 
Die voorbereiding bestaat met name 
uit boringen waar de leidingen 
voor elektriciteit, water, telefoon en 
wellicht ook gas komen te liggen. 

De eerste werkzaamheden worden 
uitgevoerd in het gebied Kerkstraat, 
Daem van Kekenstraat, Lindenlaan 
en de Rijksweg. Een aannemer 
van de leidingbeheerders (Enexis, 
WML, Ziggo en KPN) voert de 
werkzaamheden uit. De direct 
betrokkenen ontvangen voordat de 
werkzaamheden beginnen een brief 
met informatie. 

De werkzaamheden
In de week van 10 oktober begint 
de aannemer met het aanvoeren 

van de materialen en het 
inrichten van het werkterrein. In de 
week van 17 oktober start hij met 
de volgende gestuurde boringen:
1.  tussen Kerkstraat en Daem van 

Kekenstraat;
2.  tussen Kerkstraat en 

Lindenlaan;
3.  onder de Rijksweg door. 

Het realiseren van de 
boringen duurt ongeveer één 
week. Aansluitend gaan de 
leidingbeheerders de nieuwe 
leidingen aanleggen. Op www.
bergen.nl staat een plattegrond 
met de locaties van de diverse 
werkzaamheden.

Waterleidingen
In dit gebied zijn de 
waterleidingen van WML toe 

aan vervanging. Tijdens de 
bovenstaande werkzaamheden 
worden daarom ook de 
waterleidingen vervangen. 

Planning en gevolgen
De werkzaamheden duren tot eind 
2022. Het is mogelijk dat tijdens 
de werkzaamheden voor korte 
tijd de nutsvoorzieningen worden 
onderbroken. Bewoners worden 
dan tijdig geïnformeerd.

Tijdens de gestuurde boringen 
en ook bij het vervangen 
van de waterleidingen treedt 
verkeershinder op. Tijdelijke 
verkeersmaatregelen voor 
gemotoriseerd verkeer worden 
met borden aangegeven. Aan 
� etsers en voetgangers wordt altijd 
doorgang verleend. 
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