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berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Spitsbrug 10, verwijderen dragende muur
• Bergen L, Paulus Potterstraat 5, oprichten kapsalon aan huis
• Siebengewald, Gochsedijk 59, oprichten bijgebouw
• Siebengewald, Nieuweweg 49, legaliseren kamerverhuur
• Well L, De Kamp 5, oprichten 8 vakantiewoningen
• Wellerlooi, Schaak 8, oprichten van een serre en werkplaats

Verlengingsbesluiten, aanvragen
• Bergen L, Oude Kerkstraat 11, plaatsen mestopslag
• Well L, Elsterendijk 2a, uitbreiden woonhuis

Ontwerp, uitgebreide procedure
•  Well L, Energielandgoed, oprichten 4 zonnevelden (ter inzage 20-10 

t/m 30-11-2022)

Wet ruimtelijke ordening
•  Vaststelling bestemmingsplan Kruisstraat 2 Wellerlooi, omzetten 

bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ inclusief omzetten bedrijfswoning 
naar burgerwoning. (ter inzage 06-10 t/m 16-11-2022)

•  Inzage ontwerp bestemmingsplan ‘Oude Bergse Heide Nieuw Bergen’. 
Dit plan maakt de realisatie mogelijk van 1 vrijstaande woning naast 
Oude Bergse Heide 7 (ter inzage 20-10 t/m 30-11-2022)

Wegenverkeerswet
Aanwijzing 20 openbare parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische auto’s (ter inzage 10-10 t/m 20 november 2022)
•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Kasteellaan 23a, Well
•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Klokkemakerstraat 32-34, Well
•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Gochsedijk 71, 

Siebengewald
•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Monseigneur Paredisstraat 1,

 Siebengewald
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Vlammertsehof 61, Bergen
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Eikstraat 1, Bergen
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Wezelstraat 9, Bergen
•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Van Meerlaerstraat 11, 

Bergen
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Den Asseldonk 2, Bergen
•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Irenestraat 16, A� erden

Algemene wet bestuursrecht
Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt bekend dat zij, gelet op artikel 
17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s, op 14 december wil overgaan tot 
vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg. 
Het herziene plan ligt tot en met 28 november 2022 ter inzage bij onder 
andere het Klant Contact Centrum Gemeente Bergen. Schriftelijke reacties 
naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 29 
november 2022 ingediend worden bij het bestuur van Veiligheidsregio 
Limburg-Noord. Kijk voor meer informatie op www.bergen.nl. 

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.

Najaarskermis Mosaïque

Sinds enkele dagen zijn de kermisexploitanten druk bezig met opbouwen 
in winkelcentrum Mosaïque in Nieuw Bergen. Vanaf vrijdag 21 oktober 
tot en met dinsdag 25 oktober is het immers najaarskermis. Elke dag ben 
je vanaf 15.00 uur welkom en kun je genieten van de diverse attracties. 

Besluit ligt ter inzage

Uitbreiding netwerk openbare laadpalen
In onze gemeente staan al diverse 
openbare laadpalen bij openbare 
parkeerplaatsen. Deze openbare 
laadpalen zijn bedoeld voor het 
opladen van elektrische auto's. 
Door de groei van het aantal 
elektrische auto’s stijgt ook de 
behoefte aan meer laadpalen.

Daarom hebben burgemeester 
en wethouders 20 openbare 
parkeerplaatsen in onze gemeente 
aangewezen als uitbreiding voor 
het opladen van elektrische 
auto’s. Het betreft 10 locaties: twee 
parkeerplaatsen naast elkaar waar 
telkens één laadpaal voor twee auto’s 
wordt geplaatst.

De locaties
•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte 

van de Kasteellaan 23a, Well
•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte 

van de Klokkemakerstraat 32-34, 
Well

•  Twee parkeerplaatsen ter 
hoogte van de Gochsedijk 71, 
Siebengewald

•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte 
van de Monseigneur Paredisstraat 
1, Siebengewald

•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte 
van de Vlammertsehof 61, Bergen

•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte 
van de Eikstraat 1, Bergen

•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte 
van de Wezelstraat 9, Bergen

•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte 
van de Van Meerlaerstraat 11, 
Bergen

•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte 
van de Den Asseldonk 2, Bergen

•  Twee parkeerplaatsen ter hoogte 
van de Irenestraat 16, A� erden

Keuze voor locaties
De bovenstaande locaties zijn 
zorgvuldig gekozen:
-  Er blijven in de directe omgeving 

voldoende parkeerplaatsen over 

voor niet elektrische auto’s.
-  Op deze locaties hebben de 

meeste bewoners en bezoekers 
pro� jt van de parkeerplaatsen 
voor elektrische auto’s.

Inzage 
Het besluit met bijlagen ligt van 10 
oktober tot 21 november 2022 ter 
inzage. Iedereen kan de stukken 
inzien tijdens de openingstijden 
van het Klant Contact Centrum, 
Raadhuisstraat 2 in Bergen. U kunt 
het besluit met bijlagen ook inzien 

op Overheid.nl. 

Bezwaar
Wanneer u belanghebbende 
bent, kunt u van 10 oktober tot 21 
november 2022 een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders, Postbus 140, 5854 ZJ 
Bergen. Als u een bezwaarschrift 
heeft ingediend, kunt u de 
voorzieningenrechter om een 
voorlopige voorziening vragen 
(postbus 950, 6040 AZ Roermond).

Rookmelders redden Levens
Ook dit jaar vinden in oktober 
in het hele land de  ‘Nationale 
Brandpreventieweken’ plaats. Dit 
jaar heeft de campagne als thema 
‘Rookmelders Redden Levens’.  

Rookmelderverplichting
Om bij brand eerder veilig buiten te 
zijn, dient er op elke woonetage ten 
minste één werkende rookmelder 
te hangen. Vanaf 1 juli 2022 is dat 
wettelijk verplicht voor iedere 
etage waar zich een verblijfsruimte 
of afgesloten ruimte bevindt. Bij 
voorkeur wordt de rookmelder in de 
vluchtweg geplaatst. 

Rookmelders testen, zo gepiept
Het is belangrijk om elke maand 
de rookmelder(s) in huis te testen. 
Op die manier kan er worden 
gecontroleerd of de melder werkt 
wanneer het écht nodig is. De 
brandweer raadt iedereen aan om 
een vast moment in de maand te 

kiezen,  bijvoorbeeld op de eerste 
maandag van elke maand of na het 
buiten zetten van het oud-papier. 
Zet voor dat speci� eke moment een 
herhaalde herinnering in de agenda 
of telefoon. 

Stof tot nadenken
Om te voorkomen dat stofdeeltjes 
in de rookmelder(s) terecht komen 
en ervoor zorgen dat deze onnodig 
afgaan óf juist niet afgaan wanneer 
het écht nodig is, is het belangrijk 
regelmatig de melder(s) schoon te 

maken. Dit kan door voorzichtig 
de stofzuigermond langs de 
rookmelder(s) te halen of deze af 
te nemen met een licht vochtig 
doekje. 

Houdbaarheidsdatum
Rookmelders hebben een 
houdbaarheidsdatum. Op de 
achterkant van de rookmelders staat 
wanneer de houdbaarheidsdatum 
verloopt. Noteer de datum in de 
agenda of telefoon zodat deze tijdig 
vervangen kan worden. Voorkom 
schijnveiligheid en vervang oude 
rookmelders op tijd.

Meer informatie
Werkende rookmelder(s) helpen 
bij het tijdig vluchten bij brand. 
Bovengenoemde handelingen en 
tips dragen niet alleen bij aan de 
eigen veiligheid, maar ook aan die 
van dierbaren. Meer informatie is 
de vinden op www.rookmelders.nl. 
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Online bijeenkomsten voor mantelzorgers 
Als uw naaste ziek wordt en zorg nodig heeft, dan kan dat uw 
relatie veranderen. Naast ouder, kind of partner bent u ook opeens 
zorggever. Maar hoe gaat u eigenlijk om met die nieuwe rol? Wat 
betekent dat voor uw relatie? En hoe kunt u hiermee omgaan? De 
Steunpunten Mantelzorg uit Noord en Midden-Limburg bieden 
digitaal bijeenkomsten aan over de praktische en mentale gevolgen: 
wie doet wat en hoe gaat u hiermee om?

- Online bijeenkomst ‘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 ‘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.

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

Wat mag wel/ niet in de textielcontainer?
Soms is het niet helemaal duidelijk wat er nu wel of juist niet in de 
textielcontainer mag. De laatste tijd zien we dat er vaak dekbedden, 
kussens en tuinkussen in de textielcontainer zit. Dit is echter geen 
textiel! Dekbedden en kussens kunt u als grofvuil aanbieden op het 
milieupark. In onderstaand schema kunt u zien wat er wel en niet in 
de textielcontainer mag.

Inzameling textiel
In de gemeente Bergen zamelen enkele verenigingen in samenwerking 
met de gemeente textiel in. In elk dorp staan textielcontainers die door 
verenigingen beheerd worden en die hier een vergoeding voor ontvangen. 

Te veel afval is minder opbrengst voor vereniging
Hoe meer textiel er in een container komt, hoe hoger de vergoeding voor 
de verenigingen. Met de inzameling van textiel, sponsort u een plaatselijke 
vereniging. Is het textiel in de container te veel vervuild met afval dan 
kan het niet meer hergebruikt worden en moet het als restafval afgevoerd 
worden. Dit gaat ten koste van de inzamelvergoeding voor de vereniging. 

Meer informatie over de inzameling van textiel en ander afval kunt u 
lezen op  www.bergen.nl. 

Word burgerhulpverlener en red levens
In samenwerking met het 
Rode Kruis biedt de gemeente 
gratis reanimatiecursussen 
aan. Tijdens deze cursus 
leert u wat u kunt doen als er 
iemand een hartstilstand krijgt. 
Wanneer u de cursus hebt 
gevolgd kun u u aanmelden 
als burgerhulpverlener. Als 
burgerhulpverlener bent u 
aangemeld bij het oproepsysteem 
HartslagNu. U krijgt een oproep 
bij een hartstilstand in de buurt.

Wanneer en waar
-  Maandag 7 november 

(19:00 tot 22:00 uur)
-  Maandag 14 november 

(19:00 tot 22:00 uur)
-  Vrijdag 25 november 

(19:00 tot 22:00 uur) 
-  Woensdag 30 november 

(19:00 tot 22:00 uur)

Andere avonden, overdag of 
zaterdag is in overleg ook mogelijk 
bij voldoende animo. Daarvoor 
mailen naar: opleidingen.
maasduinen@rodekruis.nl en 
duidelijk vermelden dat het om de 
locatie Bergen gaat.

De cursus is fysiek en duurt 3 uur. 
Per cursus kunnen er minimaal 

4 en maximaal 6 personen 
deelnemen en is er één instructeur. 
De reanimatiecursus vindt plaats 
in de kantine op de gemeenteloods 
(De Flammert 1028, 5854 NA 
Nieuw Bergen L).

Voor het deelnemende aan de 
cursus dient u 18 jaar of ouder te 
zijn en in de gemeente Bergen te 
wonen. 

Kosten
Inwoners die al burgerhulpverlener 
zijn of zich na de cursus 
aanmelden als burgerhulpverlener 
krijgen de cursus vergoed van 

de gemeente. Er zitten dan geen 
kosten verbonden aan de cursus.

Inwoners die geen 
burgerhulpverlener willen 
worden willen we wijzen op de 
mogelijkheid om de cursus toch te 
volgen. De kosten zijn dan voor de 
persoon zelf en bedragen 55 euro. 
Het kan zijn dat de zorgverzekeraar 
de kosten van deze cursus 
(gedeeltelijk) vergoedt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en om u 
aan te melden op: bergen.nl/word-
burgerhulpverlener

Het is herfst! Mag u eikels, hout of 
mos sprokkelen voor uw herfststuk?
De donkere dagen komen er 
weer aan en de natuur maakt 
zich op voor de herfst. De 
eekhoorntjes zijn hun nootjes 
aan het verzamelen en de 
vogels verstoppen hun eikels 
in de grond. De paddenstoelen 
schieten uit de grond en de 
bladeren vallen van de bomen. 
Wat is de natuur momenteel mooi 
in al haar kleuren en vormen. In 
de herfst halen veel mensen de 
natuur naar binnen. De mooiste 
herfststukken worden gemaakt. 
Deze versiering wordt vaak uit 
de natuur gehaald. Maar mag dit 
eigenlijk wel?

Als gast in de natuur hebben wij 
de verantwoordelijkheid de natuur 
niet al te veel te verstoren. Voor een 
mooie wandeling bent u van harte 
welkom in de natuurgebieden die 
onze gemeente te bieden heeft. 
Maar wees er bewust van dat het 

niet toegestaan is om spullen mee 
te nemen uit de natuur. 

Paddenstoelen zijn bijvoorbeeld de 
bloemen van schimmels die onder 
de grond groeien. Plukt u deze dan 
kan een schimmel verdwijnen. 
Mos is een schuilplaats voor 
heel veel insecten. Neemt u dit 
mee dan verstoort u deze dieren. 
Raapt u noten, bramen en bessen, 
dan ontneemt u veel dieren hun 
wintervoedsel. Dit alles valt onder 
de noemer stroperij. Bij stroperij 

denken we vaak aan wild, aan 
het illegaal jagen op konijnen en 
reeën. Maar het meenemen van 
paddenstoelen of andere spullen 
uit het bos valt ook onder stroperij. 

De boswachters van de gemeente 
Bergen, Limburgs landschap, 
Staatsbosbeheer en de Groene 
Brigade zijn alert om te voorkomen 
dat natuurgebieden vernield 
worden. Samen beschermen we 
onze mooie natuurgebieden voor 
een mooi nieuw jaar.

Hogere 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. 
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. 

Wel textiel

Kleding

Schoenen (per paar samengebonden)

Gordijnen en vitrage

Lakens en dekens

Woontextiel (handdoeken, theedoeken, tafellakens etc.)

Grote lappen stof (groter dan 25x25 cm)

Kleine knu� els (schoon)

Accessoires (tassen, hoeden, handschoenen, (strop)dassen en riemen

Geen textiel

Nat, beschimmeld en met olie of verf vervuild textiel (hoort bij het 
restafval)

Tapijt, matten en vloerbedekking 

(Tuin)kussens, dekbedden en matrassen

Vulmateriaal van kussens of speelgoed en breigaren

Kleine lappen stof (kleiner dan 25x25 cm)

Knipselresten

Ko� ers
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