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Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
•  Bergen L, Hermelijnsingel 31, plaatsen erker/tijdelijk opslagunit en 

kappen 3 bomen 

• Bergen L, Kerkstraat 11, plaatsen dakkapel

• Siebengewald, Boterdijk 65, kappen van 6 bomen 

• Siebengewald, Grensweg 21, renoveren/aanpassen dak van woning

•  Siebengewald, Ericaweg ong., oprichten woning en plaatsen tijdelijke 

woonunit

• Well L, Kasteelsehof ong., oprichten terraswoning 

Ingediend, sloopmelding
•  Bergen L, Groenekruissingel 14, verwijderen asbesthoudende 

dakplaten van berging 

• Bergen L, Holshaeg 1, slopen schuur 

• Bergen L, Kampweg 8a, verwijderen asbesthoudend materiaal

•  Siebengewald, Kloosterweg 7/9/11 en Nieuweweg 34/36, verwijderen 

asbesthoudende dakplaten van bergingen 

Verleend, reguliere procedure
• Bergen L, Aijen 2, kappen van 1 boom 

• Bergen L, Aijen 4a, verplaatsen ingang 

• Bergen L, Van Straelenstraat 18, kappen van 1 boom 

• Siebengewald, Vrij 19, kappen van 100 bomen 

• Well L., Sterrenbos 10, kappen van 1 boom 

• Well L, Vossenheuvel 10, oprichten 47 vakantiewoningen 

Algemene wet bestuursrecht 
•  Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020 – 2023 (ter inzage tot 21-

11-2020) 

•  Mandatering van het college van burgemeester en wethouders van 

Venlo tot aanwijzing van een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en 

Jeugdwet (ter inzage tot 26-11-2020)

Wet ruimtelijke ordening 
•  Ontwerp bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer en 

bijbehorende gecoördineerde ontwerp-omgevingsvergunningen en 

ontwerp watervergunning (ter inzage van 08-10-2020 t/m 18-11-2020)

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.

Rookmelders redden levens
De Nederlandse Brandwonden 
Stichting en Brandweer Nederland 
zijn de campagne ‘Rookmelders 
redden levens’ gestart om het 
aantal slachto� ers van een 
woningbrand te beperken. 

Hang rookmelders op in uw woning
Wist u dat u maar drie minuten 
hebt om te vluchten wanneer er 
brand uitbreekt? Het is daarom 
van het grootste belang dat uw 
rookmelders op de juiste plaats 
hangen. 
Plaats op elke verdieping in de 
vluchtweg een rookmelder. Het 
is nóg veiliger als u ook in elke 
slaapkamer een rookmelder hebt. 
Zo wordt u snel gewaarschuwd en 

kunt u uw huis op tijd verlaten bij 
brand. 

Koppelbare rookmelders
Veiligheid voor alles? Plaats dan 
koppelbare rookmelders. Zodra er 
ergens in huis brand ontstaat, gaan 
alle rookmelders in uw woning af. 
Waar hangen uw rookmelders?

Testen
Test maandelijks of de rookmelder 

nog werkt. In de meeste gevallen 
zit een testknop op de rookmelder. 
Het kan helpen om hiervoor 
een vast moment in te plannen, 
bijvoorbeeld telkens de eerste 
maandag van de maand.

Per 1 juli 2022 verplicht
Op die datum is het voor alle 
woningen in Nederland verplicht 
op elke etage in de gang of hal een 
rookmelder te plaatsen. 

Meer informatie
Meer informatie leest u op de 
websites:
https://brandwondenstichting.nl
https://www.brandweer.nl
https://rookmelders.nl

Herstelhuis Venray
In het Herstelhuis in Venray 
kunnen mensen met psychische 
problemen die vastlopen in hun 
eigen huis, leven en/of omgeving, 
maximaal 14 dagen bijkomen. Even 
afstand nemen en rust vinden. 

Voor inwoners van heel 
Noord-Limburg 
Je kunt maximaal 2 weken in het 
Herstelhuis verblijven als je even 
uit een stressvolle thuissituatie wil 
of bijvoorbeeld zwaar overprikkeld 
bent en rust nodig hebt. Het 
huis is heel kleinschalig met vier 
kamers. De medewerkers zijn 
ervaringsdeskundigen die weten 
wat het is om een ontwrichtende 
periode mee te maken. Je hebt 
geen indicatie of verwijzing nodig 
en je hoeft alleen een minimaal 
bedrag te betalen voor het 
avondeten. Wil je ’s nachts graag 

thuis slapen en overdag in het 
Herstelhuis verblijven, dan kan 
dat ook. Tijdens je verblijf kun 
je gaan en staan waar je wil. Het 
Herstelhuis is er voor de inwoners 
van Noord-Limburg.

Iets voor jou?
Zou het Herstelhuis iets voor jou 
zijn of ken je iemand die hiermee 
geholpen zou zijn? Neem contact 
op. Het Herstelhuis is gevestigd in 
het voormalige verzorgingstehuis 
Schuttersveld, Bergweg 2, kamer 86 
in Venray, tel: 0478 – 20 15 26. 
Er is iedere dag (ook in het 
weekend) iemand aanwezig van 

12.00 tot 20.00 uur.

Herstelhuis Venray bestaat alweer 
1 jaar! Ze hebben het afgelopen 
jaar al behoorlijk wat gasten mogen 
ontvangen. Van velen ontvingen 
ze mooie reacties: “Ik werd er écht 
gehoord en gezien en voelde me 
veilig”, “Ik heb mooie inzichten 
gekregen”, “Ik moest niets, maar 
kreeg goede ondersteuning bij wat 
ik graag wilde”. 

Meer informatie
lees je op de website van 
Herstelhuis Venray, https://
zelfregie.nl/herstelhuis-venray/

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

Aandacht voor elkaar
“De coronacrisis is voor velen 
van ons een moeilijke periode. 
Familieleden of kennissen zijn 
ziek geworden of overleden. 
Anderen verloren hun baan. En 
allemaal hebben we te maken 
met beperkende maatregelen. Zo 
kunnen diploma-uitreikingen, 
familiebijeenkomsten, 
theatervoorstellingen, vakanties en 
andere zaken die het leven mooi 
maken, niet doorgaan.

Helaas is deze moeilijke periode 
voorlopig nog niet voorbij. Daarom 
is op 6 oktober een campagne 
‘Aandacht voor elkaar’ gestart. 
Het is een landelijk initiatief 
om nog meer naar elkaar om te 
kijken. Om aandacht te geven aan 
elkaars verdriet, teleurstelling en 
onzekerheid. En ook om vooruit 
te kijken: hoe helpen we elkaar 
door deze periode heen en er weer 
bovenop? Meer informatie is te 
vinden op aandachtvoorelkaar.nl

Sinds de uitbraak van corona 
zijn in het hele land allerlei 

hartverwarmende initiatieven 
ontstaan waarbij we er voor elkaar 
zijn. Ook in onze gemeente kennen 
we dergelijke initiatieven. Zo 
krijgen bijvoorbeeld onze ouderen 
in het project ‘Uw welzijn is onze 
zorg’ een tablet in bruikleen; 
daarmee kunnen zij contact maken 
met familie en makkelijker hulp 
inroepen. Of kunnen inwoners 
van A� erden met een ‘rode kaart’ 
achter hun raam kenbaar maken 

dat ze hulp nodig hebben.
Eigenlijk hebben we in onze 
dorpen altijd al veel aandacht 
voor elkaar. We letten op elkaar 
en staan voor elkaar klaar. Maar 
als het meer of anders kan, is dat 
natuurlijk altijd welkom. Ik draag 
alle initiatieven een warm hart 
toe!”

Manon Pelzer,
burgemeester
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Landschapsvisie Maasdal Bergen
75 jaar Verenigde Naties
Na jaren vol oorlog kwamen in 1945 landen vanuit de gehele wereld bij 
elkaar en spraken af: dit nooit meer. Dit resulteerde in de oprichting van 
de Verenigde Naties (VN). 

In 2020 zijn we 75 jaar verder en vrede en veiligheid is voor veel mensen 
op aarde nog ver te zoeken. Daarom is het tijdens het 75e jubileum van 
de VN tijd om de balans op te maken. 

Invullen enquête
Naar wat voor toekomst willen we toe werken? Liggen we daarvoor 
op schema? Wat zijn voor u aandachtspunten waar de VN en vooral 
Nederland binnen dit verband zich hard voor zou moeten maken? Wat 
voor acties zijn er nog nodig om dichter tot deze toekomst te komen? 
Denk mee en vul de enquête in (dit duurt ongeveer 1 minuut): 
https://un75.online/?lang=dut.
Door mee te doen helpt u de VN de prioriteiten voor nu en voor de 
toekomst te bepalen.

In de week van 19 t/m 24 oktober staat onder andere de Nederlandse 
Vereniging voor de Verenigde Naties stil bij dit jubileum. Kijk voor meer 
informatie https://nvvn.nl/.

Burgemeester en wethouders 
stellen de gemeenteraad voor 
om de Landschapsvisie Maasdal 
Bergen vast te stellen. Doel 
van de landschapsvisie is een 
doorontwikkeling van het Maasdal 
naar een aantrekkelijk, vitaal 
landschap. 

Gemeente Bergen wil daarbij 
zorgvuldig omspringen met de 
hoge landschappelijke kwaliteit 
van het Maasdal. Die bestaat 
onder andere uit de Maasheggen, 
terras- en steilranden, kwelgeulen, 
beekdalen, oude wegen en 
laanbeplantingen. De visie gaat 
in de toekomst helpen bij het 
maken van keuzes en dient als 
inspiratiekader voor beleid. Hierbij 
blijft het belang van een gezonde 
agrarische bedrijfsvoering voor de 
gemeente voorop staan.

Zienswijzen
De conceptvisie is opgesteld 
in samenspraak met diverse 
overheden en organisaties. 
Vervolgens heeft het concept zes 
weken ter inzage gelegen. Er zijn 

ongeveer 50 zienswijzen ingediend. 
Deze hebben geleid tot extra inzicht 
bij de gemeente over wat er leeft 
bij betrokken inwoners, bedrijven, 
organisaties en overheden. 

Informatie
Lees meer over de 
Landschapsvisie Maasdal 
Bergen op www.bergen.nl/
landschapsvisiemaasdal.

Ontwerpbestemmingsplan en 
ontwerp-vergunningen 
Energielandgoed Wells Meer ter inzage
Woensdag 7 oktober zijn het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-

vergunningen gepubliceerd die voor Energielandgoed Wells Meer zijn 

opgesteld. De stukken liggen van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 18 

november ter inzage in het gemeentehuis. Om deze stukken fysiek in te zien, 

dient u telefonisch een afspraak maken via 0485-348 383. U kunt de stukken 

ook digitaal vinden via www.bergen.nl en via www.energielandgoedwellsmeer.

nl/bestemmingsplan. 

Graag hadden we op 27 oktober een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis 

willen organiseren over het Energielandgoed. Helaas hebben we op 8 oktober, 

op advies van de Veiligheidsregio 

Limburg-Noord, moeten besluiten 

om de informatiebijeenkomst niet 

door te laten gaan. In een eerder 

stadium hebben we, in verband 

met de coronamaatregelen, al 

besloten om extra services aan te 

bieden zoals de mogelijkheid om 

ook telefonisch of op afspraak een 

zienswijze in te dienen. Daarnaast 

houden we u via diverse kanalen 

op de hoogte. Mocht u vragen of 

opmerkingen hebben, neem dan 

gerust contact met ons op.

Laatste ontwikkelingen nieuwe 
energiecoöperatie Well
Op donderdagavond 24 september vond de tweede informatie-

bijeenkomst plaats voor de nieuwe energiecoöperatie in Well. Het animo 

is zo groot dat nagenoeg alle zonnepanelen op het dak van Garage van 

Wanroy zijn verdeeld. Door de grote belangstelling kan Wells Forum 

grote stappen zetten in het postcoderoosproject. Voornemen is om het 

gehele project voor het einde van dit jaar af te ronden. Dit houdt in dat 

de zonnepaneleninstallatie dit jaar wordt opgeleverd en tevens alle 

bijkomstige administratieve taken worden afgerond voor de start van 

2021. De bewoners waarvoor geen zonnepanelen meer beschikbaar 

zijn, worden op een wachtlijst geplaatst. Wells Forum overweegt bij 

voldoende interesse een tweede postcoderoosproject te starten. 

Gemeente Bergen sluit 
prestatieafspraken met 
woningcorporatie Destion 
Gemeente Bergen heeft eind 2019 prestatieafspraken met Destion 

gemaakt. Dit houdt onder andere in dat Destion de komende jaren alle 

woningen gaat voorzien van ten minste zes zonnepanelen. Er worden 

hiervoor geen kosten bij de huurder in rekening gebracht. Kunnen er meer 

zonnepanelen geplaatst worden, dan kost de bewoner dat slechts één 

euro per maand per paneel. De eerste groep bewoners werden afgelopen 

maanden geïnformeerd over het project. Tachtig procent van deze 

bewoners heeft ervoor gekozen om meer dan de zes panelen te plaatsen.

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. Je 

bent welkom op afspraak 

en er zijn verschillende 

inloopmomenten.

VerduurSAMEN2030

verduursamen2030@bergen.nl

bergen.nl/verduursamen2030 

  VerduurSAMEN2030

Energielandgoed Wells Meer

wellsmeer@bergen.nl

energielandgoedwellsmeer.nl

  Energielandgoed Wells Meer

Onderdeel van
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