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Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, nabij Hengeland 26, oprichten woning
• Bergen L, Kleefstraat 26, plaatsen dakkapel
•  Siebengewald, Gochsedijk 11, plaatsen 40 zonnepanelen als 

grondopstelling
• Siebengewald, Wethouder Breekstraat 8, oprichten erfafscheiding
• Well L, Moleneind 5a, oprichten logiesgebouw
• Wellerlooi, Tuinstraat 19a oprichten bedrijfswoning/opslagruimte

Ingediend, sloopmelding
•  Siebengewald, Calunastraat 10, verwijderen asbesthoudend 

materiaal uit woning
•  Siebengewald, Gochsedijk 56, verwijderen asbesthoudend 

materiaal uit woning
• Well L, Moleneind 5a slopen van een bijgebouw

Ontwerp, uitgebreide procedure
•  Well L, Vossenheuvel 4a, oprichten 2 recreatiewoningen (ter inzage 

25-11-2022 t/m 05-01-2023)

Onteigeningswet
Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Bergen (L) voor 
de uitvoering van het bestemmingsplan ‘Energielandgoed Wells Meer’. 
De burgemeester van de gemeente Bergen deelt mee dat, ingevolge 
artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet een afschrift van het 
koninklijk besluit van 6 oktober 2022, nr. 2022002175, ter inzage ligt 
(ter inzage van 25-11-2022 t/m 5-01-2023)

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.

Wijzigingen vervoer Arriva
Arriva voert met ingang van 11 december 2022 wijzigingen door in het 
Limburgse openbaar vervoer. Voor gemeente Bergen zijn de volgende 
wijzigingen belangrijk. 

Lijn 683 Scholierenlijn Well – Venlo
• geringe wijziging bij aankomst/vertrektijden 

Lijn 83 Nijmegen – Gennep – Venlo 
• geringe wijziging bij aankomst/vertrektijden 
• de halte Bosserheide (Elsterendijk) Well vervalt. 

Lijn 85 Siebengewald – Aff erden – Boxmeer 
Vanwege onvoldoende reserveringen vervalt de bediening op zaterdag 
én zondag met de vraagafhankelijke OV-lijntaxi. De vaste uitvoering 
op werkdagen met een 8-persoonsbus blijft ongewijzigd. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.arriva.nl.

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

Testbericht NL-Alert
Heeft u een mobiele telefoon, dan 
ontvangt u maandag 5 december 
een testbericht van NL-alert. NL-
Alert waarschuwt en informeert 
u bij acute noodsituaties. In een 
NL-Alert staat wat er aan de hand 
is, wat u moet doen en waar u meer 
informatie kunt vinden. 
Wanneer een NL-Alert?
NL-Alert wordt ingezet bij acute 
levens- en gezondheidsbedreigende 
situaties, zoals een grote brand, 
vervuild drinkwater of onverwacht 
noodweer. NL-Alert wordt niet 
ingezet om goederen of diensten te 
promoten of te verkopen.

Hoe ontvang ik NL-Alerts?
U ontvangt NL-Alerts op uw 
mobiele telefoon. Hier hoeft u niets 
voor te doen. Wanneer u een NL-
Alert op uw mobiel ontvangt, laat de 
telefoon een hard en doordringend 
alarmgeluid horen.
Meer informatie
Kijk daarvoor op www.nl-alert.nl. 
U kunt ook contact opnemen met 
Rijksoverheid:
-  via www.rijksoverheid.nl/contact 

of
-  bellen naar 1400 op werkdagen 

van 8.00 uur tot 20.00 uur (lokaal 
tarief).

5 december
Gewijzigde openingstijd
Maandag 5 december (pakjesavond) 
vervalt de avondopenstelling. Het 
Klant Contact Centrum is die dag tot 
17.00 uur geopend, de medewerkers 
zijn tot 17.00 uur bereikbaar. 

Dinsdag 6 december is het Klant 
Contact Centrum vanaf 8.30 uur 
geopend en zijn de medewerkers 
weer telefonisch bereikbaar. 

Energiehuis gesloten
Het Energiehuis is 5 december 
de hele dag gesloten. Vrijdag 9 
december is het geopend van 9.00 tot 
12.00 uur.

Geen spreekuur politie
Maandag 5 december is er ook géén 
spreekuur politie. Het eerst volgende 
spreekuur is maandag 12 december. 

Donderdag 15 december
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 

15 december 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. 

Collectieve aanvullende 
zorgverzekering en de Zorgvergelijker
Gemeente Bergen biedt, samen 
met zorgverzekeraars CZ en 
VGZ, een collectieve aanvullende 
zorgverzekering aan 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.

Meer informatie 
Heeft u hierover vragen, wilt 
u meer informatie? Neem dan 
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.

De Zorgvergelijker
Komt u niet in aanmerking 
voor de collectieve aanvullende 
verzekering van Gemeente Bergen? 
Ook dan kan het voordelig zijn 
om over te stappen op een andere 
zorgverzekering. U kunt uw huidige 

zorgverzekering nog tot 1 januari 
2023 opzeggen. 
De Zorgvergelijker kan u 
helpen om uit te zoeken of uw 
zorgverzekering nog wel bij u past. 
U vult uw wensen en voorkeuren 
in, bijvoorbeeld of u een bril 
draagt, regelmatig fysio nodig 
heeft of vaak buiten Nederland 
reist. De Zorgvergelijker toont u 
verschillende zorgverzekeringen, 
die bij uw wensen aansluiten. Heeft 
u een passende zorgverzekering 
gevonden? Dan kunt u deze 
gemakkelijk en snel via de 
Zorgvergelijker aanvragen. U 
vindt de Zorgvergelijker op www.
datgeldtvoormij.nl/bergen.

Gratis adviesgesprek
Kijkt u liever samen met een 
adviseur? Vraag dan een gratis en 
vrijblijvend adviesgesprek aan bij 
Gemeente Bergen. De adviseur 
kijkt samen met u of u de best 
passende zorgverzekering heeft. 
Kunt u beter overstappen, dan 

zorgt de adviseur dat dit in de 
laatste weken van het jaar wordt 
geregeld. Ook is het mogelijk om in 
het gesprek te kijken naar andere 
(gemeentelijke) regelingen. U kunt 
een adviesgesprek aanvragen via 
www.datgeldtvoormij.nl/bergen. 

Meer fysiotherapie nodig? 
Heeft u dan de best passende 
zorgverzekering?
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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. Het is mogelijk 

om een afspraak te maken via 

onderstaande gegevens.

VerduurSAMEN2030

verduursamen2030@bergen.nl

bergen.nl/verduursamen2030 

  VerduurSAMEN2030

  VerduurSAMEN2030

Energielandgoed Wells Meer

wellsmeer@bergen.nl

energielandgoedwellsmeer.nl

  Energielandgoed Wells Meer

Onderdeel van

Wethouders van drie 
gemeenten onderteke-
nen een Green Deal
Maandag 21 november is er door de wethouders 
van de gemeenten Bergen, Gennep en Land van 
Cuijk, platform AgriFood Tech en de Industriële 
Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg een 
Green Deal ondertekend. Met de Green Deal 
spreken de partijen het doel uit zich samen in 
te zetten om de energietransitie op de bedrij-
venterreinen sneller te laten verlopen, duur-
zaam ondernemen te stimuleren en de terrei-
nen klimaatbestendig in te richten. 

De Green Deal is weer een nieuwe stap binnen 
de samenwerking in de regio. Ondernemers 
staan vaak voor dezelfde uitdagingen. Door met 
elkaar en met de gemeente verduurzamings-
projecten op te zetten en elkaar te inspireren 
hoeft niet iedereen voor zich opnieuw het wiel 
uit te vinden. Want samen kom je uiteindelijk 
verder dan alleen. 

VerduurSAMEN2030 ging laatst in gesprek met 
de parkmanager van bedrijventerrein de Flam-
mert in de gemeente Bergen. Lees het volledige 
interview met Ben op 
VerduurSAMEN2030.nl/DeFlammert

Werkgroep ‘Well aan de slag met Energie’ 
ontvangt subsidie om dorpsgenoten 
te helpen met verduuzamen
De energie-werkgroep ‘Well aan de slag met Energie’ van het Wells Forum gaat 
dorpsgenoten die het goed kunnen gebruiken helpen bij het nemen van kleine 
energiebesparende maatregelen. Hiervoor hebben ze bij LSA subsidie aangevraagd en 
ontvangen. 
De werkgroep gaat het volgende doen:
• Een informatieve flyer verspreiden met handige energiebespaartips
•  Klusteams opzetten die helpen bij het aanbrengen van energiebesparende 

maatregelen.
•  Het beschikbaar stellen van basiskluspakketten voor huishoudens die 

zelfstandig aan de slag willen met verduurzamen bij zichzelf en/of bij 1 of 
meerdere huishoudens

Wil je helpen met het uitvoeren van deze activiteiten of ontvang je graag hulp bij het 
verduurzamen door middel van bezoek van een klusser of door het ontvangen van een 
basiskluspakket? Of weet je iemand die hulp nodig heeft. Meld je aan door een mail te 
sturen naar wellsforum.warmtebeeld@gmail.com

Update Energielandgoed Wells Meer
Netbeheerder Enexis gaat samen met  TenneT (netbeheerder hoogspanning) een 
transformatorstation bouwen op het Energielandgoed Wells Meer. Maar wat houdt dat in?

Binnen het transformatorstation komt de opgewekte stroom van de zonnevelden en 
de windturbines samen. Ook zorgt het transformatorstation ervoor dat de stroom die 
bijvoorbeeld wordt opgewekt van de zonnepanelen op het 
landgoed, kan worden getransporteerd naar het nationale 
elektriciteitsnet. 

Wil je weten hoe dit eruit komt te zien? Of meer informatie? 
Neem dan een kijkje op de Project Atlas van Enexis Netbeheer 
enexis.projectatlas.app/hoogspanningsstation-wellsmeer.

Donderdag 15 december bijeenkomst 
‘Veilig de winter door’
Een woning goed en veilig 
verwarmen is goed voor zowel 
de gezondheid als voor het 
energieverbruik. Brandweer 
Limburg-Noord organiseert 
samen met Gemeente Bergen de 
bijeenkomst ‘Veilig de winter door’. 
Tijdens deze bijeenkomst delen we 
belangrijke tips om op een veilige 
manier uw woning te verwarmen.

Wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats 
donderdag 15 december 
aanstaande van 19.00 – 20.30 uur in 
de Brandweerkazerne Bergen, De 
Flammert 1026, 5854 NA Bergen.

Waarom?
Stoken met hout, olie, kaarsen en 
andere alternatieve manieren om 
het huis te verwarmen, verhoogt 
het risico op koolmonoxide. 
Koolmonoxide (CO), vaak ook 
’sluipmoordenaar’ genoemd, is 
een zeer giftig gas dat vrij komt bij 
onvolledige verbranding in de cv-
ketel, de open haard, houtkachel of 

een ander verbrandingstoestel. U 
ziet of ruikt het niet, maar wanneer 
u het inademt kan dit ernstige 
lichamelijke gevolgen hebben.

Hoe herkent u het?
Is er koolmonoxide in de 
ruimte, dan merkt u daar 
niets van. Wel krijgt u lichte 
griepverschijnselen. Een beetje 
hoofdpijn, misselijkheid, 
duizeligheid en mogelijk ook 
pijn op de borst. Twijfelt u of het 
een koolmonoxidevergiftiging is? 
Loop dan eens naar buiten. Als de 
klachten buiten minder worden, is 
dit een bevestiging dat het mogelijk 
met koolmonoxide te maken heeft.

Hoe voorkomt u het?
Tijdens de bijeenkomst gaan we 

uitgebreid op deze vraag in. We 
delen handige tips die u direct kunt 
toepassen. 

De belangrijkste regel is altijd: 
ventileer, controleer en alarmeer. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de 
bijeenkomst door een mail te 
sturen naar info@bergen.nl. Er 
kunnen maximaal 50 deelnemers 
aansluiten, dus wees er snel bij! 

De bijeenkomst gaat vanaf 10 
deelnemers door.

Vragen?
Voor vragen neem contact met ons 
op via: (0485) 34 83 83 of via: 
info@bergen.nl.

Vaststellen WOZ-waarde
BsGW vraagt om informatie

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg 
(BsGW) verwerkt de diverse belastingen van gemeenten en 
waterschappen, ook van Gemeente Bergen. Voor het vaststellen van 
de onroerendzaakbelasting bepaalt de BsGW ook de WOZ waarde van 
woningen en bedrijfspanden. 

Voor het vaststellen van de waarde van uw woning of bedrijfspand heeft 
de BsGW informatie nodig. Bent u bijvoorbeeld pas verhuisd, dan kunt 
u een brief van de BsGW ontvangen waarin ze meer informatie en foto’s 
van uw woning vraagt.

Uw medewerking is echter vrijwillig, u hoeft niet mee te werken aan het 
verzoek van de BsGW, u hoeft geen informatie te verstrekken of foto’s 
aan te leveren. 

Het gevolg kan zijn dat BsGW minder zorgvuldig de WOZ waarde van uw 
woning kan vaststellen. Met name bij achterstallig onderhoud kan dat in 
uw nadeel zijn.

Kijk op de volgende pagina voor de 
Begroting 2023 in één oogopslag.
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