
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, Dorpsstraat 54, verbouw pand tot 4 appartementen
• Bergen L, Bargapark 62, oprichten aanbouw met verdieping
•  Bergen L, nabij De Flammert 1041, oprichten tijdelijke noodopvang 

asielzoekers
• Bergen L, Pieter Mondriaanstraat 8, wijzigen gevel woning
• Bergen L, Vogellaan 3, plaatsen dakkapel
• Well L, nabij Grotestraat, versterken brug
•  Wellerlooi, Looierweg 2, plaatsen zonnepanelen als 

grondopstelling

Ingediend, sloopmelding
•  Bergen L, Aijen 7, verwijderen asbesthoudend dakmateriaal van 

woning
• Bergen L, Kampweg 2, slopen van een bijgebouw
•  Bergen L, Von Flodor� straat 15, verwijderen asbesthoudende plaat 

van zolder

Verleend, uitgebreide procedure
•  Bergen, Rijksweg 27, plaatsen Ad Blue installatie bij tankstation (ter 

inzage van 18-11 t/m 29-12-2022)

Wet ruimtelijke ordening
•  A� erden L, Dorpsstraat 36 t/m 42, Ontwerpbestemmingsplan, de 

bestemming wordt gewijzigd van ‘Horeca’ & ’Bedrijf’ naar ‘Wonen’ 
(ter inzage van 17-11 t/m 28-12-2022)

•  Well L, Moleneind 2a, Voorbereidingsbesluit voor de locatie 
Moleneind 2a in Well (ter inzage van 12-11 t/m 23-12-2022)

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

Cursus 'Happy in je lijf'
Zaterdag 26 november start de cursus 'Happy in je lijf'. Tijdens deze 
cursus leert u lichaam en geest in balans te brengen en te houden. Het 
is een aanvulling op de eerdere cursus 'Herstellen doe je zelf'. 
Gemeente Bergen biedt deze cursus gratis aan in samenwerking met 
Francis Janssen. Voor meer informatie kunt u bellen met Francis, 
06 301 45 104 of mailen naar francisense@gmail.com.

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

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

Mantelzorgers in het zonnetje gezet
Donderdag 11 november was de Dag 
van de Mantelzorg. Een mooie dag 
om mantelzorgers te bedanken voor 
het waardevolle werk dat ze doen. 

Mantelzorgers zorgen langdurig 
en onbetaald voor een naaste. 
Bijvoorbeeld omdat deze chronisch 
ziek is of een beperking heeft. 
Inwoners konden de afgelopen 
maanden een mantelzorgattentie 
aanvragen voor een mantelzorger 
in hun omgeving. In totaal zijn in 
onze gemeente ruim 420 aanvragen 
binnengekomen voor zo’n 350 
mantelzorgers.

Vrijwilligers
Een groep enthousiaste 

vrijwilligers heeft de attenties 
afgelopen donderdag 
rondgebracht. Ook wethouder 

Claudia Ponjee heeft verschillende 
mantelzorgers met een attentie 
kunnen verrassen.

Groot onderhoud aan fi etspad Hengeland
Gemeente Bergen is bezig met 
grootschalig onderhoud van het 
� etspad naast de Groene Streep 
in A� erden. De werkzaamheden 
duren 3 tot 4 weken. Het � etspad is 
de verbinding tussen Hengeland en 
� etsknooppunt 43 ter hoogte van 
de onverharde weg Nieuw Erf. 

Bereikbaarheid
De weg Groene Streep blijft tijdens 
de werkzaamheden gewoon 

beschikbaar voor verkeer. De 
� etsverbinding wordt tijdens 
de werkzaamheden afgesloten. 
Aanwonenden blijven bereikbaar 
en worden per brief verder  
geïnformeerd.

Werkzaamheden
De huidige verharding wordt 
opgebroken en vervangen door 
een nieuw en breder � etspad van 
grauwacke (halfverharding). 

Weersomstandigheden
De werkzaamheden zijn sterk 
afhankelijk van het weer. Bij 
onvoldoende droog weer 
worden de werkzaamheden 
verplaatst naar een later 
tijdstip.

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

Zien wat Enexis doet in Wells Meer?
Op het Energielandgoed gaat Enexis 
Netbeheer samen met TenneT 
(netbeheerder hoogspanning) een 
Transformatorstation bouwen. Wilt 
u weten hoe dit eruit komt te zien? 
Of meer informatie? Neem dan een 
kijkje op de Project Atlas van Enexis 
Netbeheer. Met foto’s neemt Enexis 
u mee in de plannen. De informatie 
op deze Project Atlas wordt 
regelmatig voorzien van updates. 

Kijk voor meer informatie 
op enexis.projectatlas.app/
hoogspanningsstation-wellsmeer of 
ga naar de pagina via de QR code:

Reconstructie Meindert Hobbemastraat
Gemeente Bergen is begonnen 
met de uitvoering van de 
reconstructie van de Meindert 
Hobbemastraat in Nieuw Bergen. 
De komende weken komt er 
nieuwe bestrating, groen en 
een nieuw rioolsysteem, waarin 
neerslag wordt afgekoppeld.

In overleg met bewoners
Het wegdek en het rioolstelsel 
van de Meindert Hobbemastraat 
zijn � ink verouderd: een 
reconstructie is nodig. De 
gemeente heeft het afgelopen 
jaar in nauw overleg met de 
bewoners van de straat gewerkt 
aan een ontwerp voor de nieuwe 
straat.

Verkeersmaatregelen
Om de hinder voor bewoners 

en omgeving zo klein 
mogelijk te maken, worden 
de werkzaamheden in 6 fases 
uitgevoerd. Per fase wordt het 
werkvak afgesloten voor verkeer. 
Woningen blijven te voet en per 
� ets altijd bereikbaar.

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie over de 
werkzaamheden en planning op 
www.bergen.nl. Heeft u vragen, 
neem dan contact op met het Klant 
Contact Centrum, (0485) 34 83 83 
of info@bergen.nl.
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Blije gezichten en volle magen 
bij Burgemeestersontbijt
Vier leerlingen van iedere 
basisschool in de gemeente 
Bergen waren vorige week te gast 
in het gemeentehuis voor het 
Burgemeestersontbijt. Samen met 
burgemeester Manon Pelzer konden 
ze daar genieten van een gezond, 
maar vooral lekker ontbijt. 

Een gezond ontbijt is erg belangrijk! 
Daarom konden de kinderen bij 
het Burgemeestersontbijt kiezen uit 
verschillende gezonde producten. 
Bruin brood, zuivel zoals halfvolle 
melk en yoghurt, eieren, tomaten, 
appels en muesli: de keuze was 
reuze. Maar vooral de crackers met 
appelstroop vielen goed in de smaak. 
En dat was maar goed ook, want: “Ik 
heb vanmorgen nog niks gegeten, ik 
vond het zo spannend!”, aldus één 
van de leerlingen.

Vragenrondje
Na het ontbijt mochten de leerlingen 
vragen stellen aan de burgemeester. 
Van “Hoeveel kost het om alles in 
de gemeente te onderhouden?” 

tot “Doet u straks mee met onze 
gymles?”. Maar ook “Is het leuk om 
burgemeester te zijn?” en “Hoe 
word je eigenlijk burgemeester?”. 
Burgemeester Pelzer heeft alle vragen 
zo goed als mogelijk beantwoord.

Rondleiding
Eén van de kinderen vroeg of 
het mogelijk was om een kleine 
rondleiding te krijgen door het 

gemeentehuis. Natuurlijk kon dat! 
De leerlingen namen een kijkje in de 
werkkamer van de burgemeester en 
in de raadzaal. Ook maakten ze een 
foto op de stoelen van het college én 
mochten ze zelf voelen hoe zwaar de 
ambtsketen eigenlijk is. “Best zwaar!” 
volgens de kinderen.
Met blije gezichten en volle magen 
gingen de leerlingen weer terug naar 
school.

Tijdelijke crisisnoodopvang

Werkzaamheden van start
Gemeente Bergen is begonnen 
met de voorbereidende 
werkzaamheden op en rondom 
het oude zwembadterrein. 
Deze werkzaamheden zijn 
bedoeld om de locatie en de 
omgeving gereed te maken voor 
de opbouw en inrichting van de 
tijdelijke crisisnoodopvang. Denk 
bijvoorbeeld aan het uitzetten van 
het terrein en het plaatsen van 
rijplaten. Mogelijk worden aan het 

eind van de week al de eerste units 
geplaatst. 

Als alles naar verwachting verloopt, 
kan de opvanglocatie vanaf 
donderdag 1 december in gebruik 
worden genomen. Kijk voor meer 
informatie over de crisisnoodopvang 
op www.bergen.nl

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 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.

Collectieve aanvullende zorgverzekering 
voor mensen met een laag inkomen
Gemeente Bergen biedt, samen 
met zorgverzekeraars CZ en 
VGZ, een collectieve aanvullende 
zorgverzekering aan voor mensen 
met een laag inkomen en hoge 
medische kosten. Op die manier 
zijn mensen die chronisch ziek 
zijn of een beperking hebben, toch 
uitgebreid verzekerd.

Voordelen voor u
•   De gemeente betaalt mee aan uw 

zorgverzekering;
•   U voorkomt dat u onverwacht 

voor hoge zorgkosten komt te 
staan;

•   U krijgt een uitgebreide 
vergoeding voor onder 
andere brillen, fysiotherapie, 
tandartskosten en eigen bijdragen 
voor Wmo;

•   U heeft keuze uit verschillende 
aanvullende pakketten;

•   CZ en VGZ accepteren iedereen, 
zonder medische keuring;

•   Kinderen tot 18 jaar zijn gratis 
meeverzekerd.

Wanneer kunt u meedoen?
•   U woont in de gemeente Bergen (L);
•   U heeft een inkomen tot 120% van 

de bijstandsnorm.

Ook als u vermogen heeft, 
bijvoorbeeld een eigen huis of 

spaargeld, kunt u in aanmerking 
komen. 

Meer informatie
Neem contact op met het Klant 
Contact Centrum via (0485) 34 83 
83, 14 0485 of stuur een e-mail naar 
info@bergen.nl. Meer informatie 
vindt u ook op www.bergen.nl/
zorgverzekering.

Berichten over uw buurt
Altijd op de hoogte van besluiten in uw buurt
Wilt u op de hoogte blijven van besluiten over uw buurt zoals 
verkeersbesluiten, bouwplannen, vergunningen, meldingen, 
bestemmingsplannen en plaatselijke regelgeving? Besluiten die 
van invloed zijn op uw leefomgeving? Abonneer u dan op de 
e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’. Gemeente Bergen en andere 
overheidsorganisaties publiceren deze besluiten op de website 
Overheid.nl bij ‘Berichten over uw buurt’.

E-mailservice ‘Berichten over uw buurt’
U kunt de bekendmakingen van deze besluiten per e-mail ontvangen 
door u in te schrijven voor de e-mailservice ‘Berichten over uw 
buurt’. U ontvangt dan de gekozen berichten die door onder meer 
gemeenten, provincies en waterschappen via de website van 
Overheid.nl gepubliceerd worden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en voor het aanmelden van de gratis 
e-mailservice op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en blijf op 
de hoogte van besluiten in uw buurt.

Geen spreekuur politie
Maandag 21 november heeft de wijkagent géén spreekuur in het 
gemeentehuis. Het eerst volgende spreekuur is maandag 28 november, 
van 15.00 tot 19.00 uur. 
U kunt bij de wijkagent terecht voor onder andere een informatief 
gesprek of om iets aan de politie te melden, bijvoorbeeld overlast. U kunt 
op het politiespreekuur geen aangifte doen.

Voorkom CO-vergiftiging
Koolstofmonoxidevergiftiging, wat is het, en belangrijker, hoe voorkomt 
u het? De belangrijkste tips:
1. Ventileer uw woning 24 uur per dag.
2.  Laat uw verwarmingsbron ieder jaar controleren door een erkend 

vakman.
3.  Plaats een CO-melder. Als het dan toch een keer misgaat, wordt u in 

ieder geval op tijd gewaarschuwd. 

Kijk voor meer informatie over koolstofmonoxidevergiftiging en 
CO-melders op www.co-wijzer.nl. 

Kijk op pagina 8 voor een extra uitgebreide Energieupdate
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