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berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• Bergen L, Rijksweg 10, oprichten 8 appartementen

• Well L, ’t Leuken 16c, oprichten dierenverblijf

• Wellerlooi, Heerenvenweg 7, aanbouw t.b.v. voerkeuken

Ingediend, melding brandveilig gebruik
• Well L, Vossenheuvel 10-220, brandveilig gebruik restaurant

• Wellerlooi, Westerweg 1, brandveilig gebruik kantine

Wet milieubeheer
Meldingen activiteitenbesluit
• Wellerlooi, Heerenvenweg 7, realiseren aanbouw t.b.v. voersysteem

Wet ruimtelijke ordening
•  Vaststelling bestemmingsplan Rimpelt 27a-31 A� erden L, 

deels omzetten van de bestemming ‘horeca’ naar ‘wonen’ en 

het vastleggen van bestaande (bedrijfs)woningen binnen de 

bestemming ‘horeca’ (ter inzage van 27-10 t/m 7-12-2022). 

•  Vaststelling bestemmingsplan Daem van Kekenstraat 10 Bergen L, 

omzetten bestemming ‘Agrarisch met waarden’ naar ‘Gemengd’, 

waarbij de bestaande zorgboerderijfunctie gehandhaafd blijft (ter 

inzage van 27-10 t/m 7-12-2022).

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.

Dijkversterking Nieuw Bergen

Blijf op de hoogte!
In Nieuw Bergen is Waterschap Limburg bezig met de eerste 

werkzaamheden voor het project ‘dijkversterking Nieuw Bergen’.  

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Meld u dan aan 

voor de digitale nieuwsbrief van Waterschap Limburg. Dat kan via de 

website van Waterschap Limburg, www.waterschaplimburg.nl/email. 

Bij het aanmelden kunt u aangeven welke (dijkversterkings)informatie 

u wilt ontvangen.

Welkom bij Gemeente Bergen
 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 
openingstijden:
- maandag van 15.00 tot 17.00 uur
- vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Een afspraak maken is slim, dan is voor u de juiste adviseur aanwezig.

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

Afval in de natuur: geen gezicht!
De herfst, met mooie 
paddenstoelen die uit de grond 
schieten, gekleurde bladeren die 
van de bomen vallen.  Een mooi 
jaargetijde waar we graag van 
genieten tijdens een wandeling 
of � etstocht in de natuur. Het is 
dan jammer als dat mooie beeld 
wordt verstoord door zwerfafval. 

We zien het nog te vaak: blikjes, 
pet� esjes, bananenschillen, lege 
chipszakken die her en der in de 
bermen liggen. We gooien het soms 
zonder nadenken weg. Dat kan 
anders, zwerfafval in de bossen, 
bermen en sloten, dat hoort niet. 
Het ziet er lelijk uit en het levert 
ook risico’s op. Beesten raken 
verstrikt in verpakkingen en bekers, 
koeien, paarden en schapen eten 

per ongeluk plastic en blikjes 
tussen het gras op.

Lang aanwezig
Het afval blijft ook nog eens heel 
lang aanwezig in het milieu. 
Een bananenschil ligt 1 jaar, een 
sigarettenpeuk 2 tot 12 jaar en 
vervuilt bovendien het grondwater. 
Kauwgom blijft 20 jaar achter, een 
blikje al snel 50 jaar en een plastic 
� esje en andere plastics blijven 
oneindig achter in de natuur. 

Wat kunt u doen?
Zwerfafval  hoort niet in de natuur. 
Om zwerfafval én overlast te 
voorkomen, vragen we u om uw 
afval in de  afvalbakken te gooien. 
Komt u geen afvalbak tegen? Neem 
het afval dan mee naar huis. Zorg 

daarom dat u altijd iets bij u heeft 
om het afval in te doen.  

Bergen Natuurlijk Schoon
Zo houden we samen onze 
gemeente netjes én dragen we 
allemaal ons steentje bij aan 
schone bossen en buitengebieden. 
Want een schone buitenruimte is 
prettig vertoeven voor iedereen.

Gespreksgroep ‘ik heb ‘n partner 
in het verzorgingstehuis’ 
Woont uw partner niet langer 
thuis? Worstelt u met emoties van 
verdriet, rouw en schuldgevoel? 
Of komt u lastige situaties tegen? 
Dan kan lotgenotencontact iets 
voor u zijn. 

Steunpunt Mantelzorg Bergen 
organiseert een gespreksgroep voor 
mantelzorgers met een partner 
in het verzorgingstehuis. Een 
gespreksgroep voor mensen die net 
als u mantelzorger zijn, mensen die 
begrijpen waar u  het over heeft en 
waar u ervaringen mee kunt delen. 
Deze gespreksgroep is speci� ek 
voor mensen met een partner in 
het verzorgingstehuis. 

Meer informatie of aanmelden
De gespreksgroep vindt elke 
derde donderdag van de maand 
plaats van 9.30 uur tot 11.00 uur 

in Maasduinen Staete. De eerst 
volgende bijeenkomst is donderdag 
17 november. Wilt u meer 
informatie of zich aanmelden? 
Neem dan contact op met Eefke 

Lommen, Steunpunt Mantelzorg 
Bergen (L):
•  e-mail: mantelzorgondersteuning@

bergen.nl
• telefoon: 06 52 66 93 59

Een hennepplantage in de buurt
Weet u waar u mee te maken kunt 
krijgen als er een hennepplantage 
in de buurt actief is? Wat de 
gevolgen kunnen zijn voor u, uw 
gezinsleden en leefomgeving?

•  Stroomstoringen in de buurt 
doordat er illegaal stroom wordt 
afgetapt

•  Brand- en instortingsgevaar door 
onprofessioneel aangelegde 
installaties

•  Afvoer van chemische sto� en op 
uw grond, met veel milieuschade 

en hoge kosten tot gevolg
•  Gevaarlijke sto� en in uw 

drinkwater door dumpingen van 
drugsafval

•  Ontplo�  ngsgevaar in geval van 
een XTC-lab

•  Brand door oververhitting en 
kortsluiting

•  Instortingsgevaar door onkundige 
aanpassingen aan de woning 

•  Aantasting van de gezondheid 
door water-lekkage en 
vergiftiging door gassen en 
pesticiden

Meld verdachte situaties
Het is belangrijk niet weg te kijken 
en verdachte situaties en signalen 
te melden via de politie (0900 
8844) of Meld Misdaad Anoniem 
via meldmisdaadanoniem.nl / 
0800 7000. 



Donderdag 3 november 2022 - Pagina 7

Nieuwsbrief tijdelijke crisisnoodopvang
Tijdens de laatste raadsvergadering heeft een meerderheid van de 
gemeenteraad aangegeven het college te steunen bij hun plannen om 
een tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers te realiseren op het 
oude zwembadterrein in Nieuw Bergen. 

Met deze steun heeft het college de� nitief besloten dat de opvang er komt.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken rondom de tijdelijke 
crisisnoodopvang? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Deze 
telkens verschijnt niet op een vaste dag of na een bepaalde tijd. Maar 
telkens als er iets nieuws te melden is. 

Aanmelden
Wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Meld u dan 
aan via info@bergen.nl. De eerste nieuwsbrief is inmiddels uitgebracht en 
kunt u lezen op www.bergen.nl/tijdelijke-crisisnoodopvang-asielzoekers. 

Is uw kind goed zichtbaar op de fi ets?
Vorig weekend is de klok verzet. Het is weer eerder donker. Maar ook 
’s ochtends, als de jeugd naar school � etst, kan het nog schemerig zijn. 

Kinderen en jongeren hebben vaak niet in de gaten hoe slecht ze te 
zien zijn door andere weggebruikers als ze zonder licht door het donker 
� etsen. Want: ik zie het andere verkeer zelf toch prima? 

Daarom werken scholen, gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, ANWB 
en politie actief samen in de � etsverlichtingscampagne ‘AAN in het 
donker’. Kijk voor meer informatie over de campagne, de acties voor het 
onderwijs en de regels voor � etsverlichting op www.rovl.nl/campagnes/
� etsverlichting. 

Gemeente ruimt herfstbladeren op
Aan de boom zijn de herfstbladeren prachtig, maar op de grond 
kunnen al die bladeren nog wel eens lastig zijn. Zeker in een groene 
gemeente als Bergen. Gemeente Bergen werkt daarom samen met een 
aannemer om de bladeren zo goed en snel mogelijk te ruimen.

De bladruimers kijken steeds waar veel bladeren liggen en gaan daar aan 
de slag. De dorpskernen, paden en wegen, ook in het bos, hebben hierbij 
de prioriteit vanwege de veiligheid. Later komen ook de gazons aan de 
beurt.

Geen bladbakken
In de gemeente Bergen staan geen bladbakken. We zien namelijk vaak in 
andere gemeenten dat deze bakken ook worden gebruikt voor snoei- en 
tuinafval en zelfs zwerfafval. 

Bodemverbeteraar
De geruimde bladeren gaan naar een lokale plantenkweker, deze gebruikt 
de bladeren als bodemverbeteraar. Het is dan ook belangrijk dat er zo 
weinig mogelijk ander afval tussen de bladeren zit. Daarom heeft de 
gemeente ervoor gekozen om de bladeren in samenwerking met een 
aannemer te ruimen.

Wat kunt u zelf doen?
Bladeren uit uw eigen tuin kunt u gratis (onbeperkt) aanbieden bij 
Milieupark Heukelom. Kijk voor meer informatie over het milieupark en 
de openingstijden op de afvalkalender of www.bergen.nl bij afval.

Goed voor de natuur
Als de bladeren voor niet te veel overlast zorgen, kunt u ze natuurlijk ook 
laten liggen. Gevallen bladeren zijn namelijk erg goed voor de natuur. 

De bladruimers kijken steeds waar veel bladeren liggen en gaan daar aan 
de slag. De dorpskernen, paden en wegen, ook in het bos, hebben hierbij 
de prioriteit vanwege de veiligheid. Later komen ook de gazons aan de de prioriteit vanwege de veiligheid. Later komen ook de gazons aan de 

Regelingen voor gezinnen 
met laag inkomen 
Huishoudens met een laag 
inkomen kunnen in de 
gemeente Bergen gebruik 
maken van verschillende 
regelingen. Gezinnen met 
een inkomen tot 130% van 
de geldende bijstandsnorm 
komen in aanmerking voor de 
volgende regelingen.

Met het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur kunnen kinderen en 
jongeren uit gezinnen met 
weinig geld toch lid worden van 
een (sport)vereniging of dans-, 
muziek-, theater- of kunstlessen 
volgen. 

Via Stichting Leergeld De 
Stuwwal krijgen ouders een 
bijdrage in de schoolkosten van 
hun kinderen tot 18 jaar. 

Met het Participatiefonds 
ontvangen huishoudens een 
geldbedrag per persoon, 
waarmee zij kunnen meedoen 
met maatschappelijke, 
educatieve en culturele 
activiteiten. 

Met de Zwemlesregeling kunnen 
kinderen tussen de 5 en 18 jaar 
hun zwemdiploma A en B halen.

Deelnemen aan de samenleving
Al deze regelingen dragen 
eraan bij dat kinderen en 
jongeren uit gezinnen die 
het niet zo breed hebben, 
toch kunnen deelnemen in 
de samenleving. ‘Het is zo 
belangrijk dat kinderen de 
kans krijgen hun horizon 
te verbreden, vriendjes en 
vriendinnetjes te maken en 
hun talenten te ontwikkelen’, 
vindt wethouder Claudia 
Ponjee van Gemeente Bergen. 
‘Maar nu alles duurder wordt, 
wordt het voor steeds meer 
gezinnen moeilijk om hun 
kinderen deze kans te bieden.’

130% van de bijstandsnorm
Sinds september 2022 kunnen 
huishoudens met een inkomen 
tot 130% van de geldende 
bijstandsnorm kunnen gebruik 
maken van deze regelingen. Dat 
was eerder 110%. 

Kom ik in aanmerking?
Wilt u weten of u in aanmerking 
komt voor deze regelingen? 
Kijk dan op www.bergen.nl/
rondkomen. Of neem contact op 
met Gemeente Bergen via het 
Klant Contact Centrum (0485) 
34 83 83 of info@bergen.nl. De 
medewerkers van de gemeente 
helpen u graag verder. 

Future 2.0 start met nieuwe 
groep jongeren
Na een succesvolle eerste editie 
start het project Future 2.0 
op dinsdag 15 november met 
een nieuwe groep in Gennep. 
Jongeren uit Bergen en Gennep 
kunnen zich nog aanmelden tot 
en met vrijdag 11 november via 
www.projectfuture.nl. 

Project Future 2.0 is er voor 
jongeren van 16 tot 27 jaar met 
allerlei verschillende hulpvragen. 
Van het vinden van betaald werk 
of een passende opleiding, tot het 
opdoen van extra (werk)ervaring. 
Maar ook kinderen en jongeren 
die vastlopen op school of niet 
goed weten wat ze nou écht leuk 
vinden, kunnen bij het project 
terecht. 

Wat houdt het in?
Onder leiding van een 
jongerenwerker, trainer en 
jobcoach komen de jongeren 
elke week samen bij de Megafoon 
in Gennep. Daarnaast krijgen 
de deelnemers persoonlijke 
begeleiding en coaching en doen 
ze werkervaring op in de vorm 
van maatschappelijke diensttijd. 
Dit alles afgestemd op de eigen 
wensen en behoeften. 

“De benadering vanuit de coaches 
naar de deelnemers, waaronder 

mijn zoon, was positief! Wij 
hebben hem in de loop van de 
maanden zien veranderen in 
een jong persoon die een goede 
zelfre� ectie heeft, sociaal is en 
steeds beter weet wat hij wel 
en ook juist niet wil. Zijn leven 
heeft hij weer opgepakt en hij 
heeft inzicht gekregen dat hij zelf 
invloed heeft op zijn leven”, aldus 
de moeder van een deelnemer . 

Wat levert het op?
Na succesvolle afronding van het 
project ontvangen de jongeren 
een Maatschappelijke Diensttijd 

Traject (MDT) certi� caat. 
Hiermee kunnen de jongeren 
doorstromen naar het onderwijs 
(MBO-verklaring) of direct naar 
een werkplek (praktijkverklaring). 
Zo kunnen de deelnemers laten 
zien welke vaardigheden zij 
hebben ontwikkeld, welke kennis 
ze hebben opgedaan en welke 
bijdrage ze hebben geleverd aan 
de maatschappij.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over 
het project Future 2.0 op 
www.projectfuture.nl. 
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