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berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• Bergen L, Burgemeester Douvenstraat 22, verbouw woning
•  Bergen L, De Flammert 1039, oprichten tijdelijke noodopvang 

asielzoekers
•  Bergen L, Lindenlaan ong., aanleg tijdelijk werkterrein 

dijkversterking
•  Bergen L, Siebengewaldseweg 101, plaatsen zonnepanelen als 

grondopstelling
• Bergen L, Murseltseweg 45, verhoging goot/nok
• Bergen L, Murseltseweg 47, verhoging goot/nok
• Well L, ’t Leuken 16c, oprichten schuilstal
• Wellerlooi, Heerenvenweg 1, plaatsen pui in woning
• Wellerlooi, Venweg 3, oprichten bijgebouw

Ingediend, sloopmelding
•  A� erden, Dorpsstraat 54, gedeeltelijk slopen van onderdelen van 

een pand
• Bergen L, Burgemeester Douvenstraat 22, slopen aanbouw woning 
• Well L, St. Vitusstraat 37, verwijderen asbesthoudend materiaal

Algemene wet bestuursrecht
•  Burgemeester en wethouders hebben mandaat verleend aan het 

college van B&W van de gemeente Venlo, met de bevoegdheid 
tot het verlenen van ondermandaat en ondertekeningsmandaat, 
voor de uitvoering van de Subsidieregeling Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering 2023 Noord-Limburg.

Wet ruimtelijke ordening
•  Well L, ontwerp bestemmingsplan ‘Brouwerstraat 12’. Dit 

bestemmingsplan regelt het vervallen van 1 bouwkavel (ter inzage 
van 15-12-2022 t/m 25-01-2023)

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.

Onderzoek mobiliteitsarmoede 
Gemeente Bergen vindt het, net als de andere gemeenten in Noord-
Limburg, belangrijk dat iedereen kan komen op de plaatsen waar 
je moet of wilt zijn. Dat kan de supermarkt zijn, het ziekenhuis 
of gewoon, bij iemand een kop ko�  e drinken. Al deze zaken zijn 
belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. 

Onderzoek
Medewerkers van Stichting Zet gaan daarom met 
inwoners uit Noord-Limburg in gesprek en vragen 
naar de ervaringen, tips en opmerkingen met en 
over (openbaar) vervoer. In onze gemeente wordt 
het onderzoek uitgevoerd in Wellerlooi. 

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

Autobanden: u kunt ze inleveren 
bij Milieupark Heukelom
Autobanden zonder velg kunt u 
gratis inleveren bij Milieupark 
Heukelom. Autobanden mét 
velg kunt u tegen betaling 
inleveren. 

Tractorbanden en 
vrachtwagenbanden kunt u niet 
aanbieden bij het milieupark. 
Lever bij voorkeur geen 
kapotgesneden autobanden in.

Geen kapot gesneden banden
Kapot gesneden autobanden 
kunnen niet meer worden 
hergebruikt. Levert u 
kapotgesneden autobanden aan 
dan bedragen de kosten € 3,00 per 
autoband. 

Kosten
•  U kunt maximaal vijf autobanden 

zonder velg per keer inleveren 
(gratis). De banden moeten heel, 
niet kapotgesneden, zijn.

•  Voor autobanden met velg en 
kapotgesneden autobanden 
betaald u € 3,00 per autoband.  

Legitimeren
Neem bij het aanbieden van afval 
altijd een legitimatiebewijs (rijbewijs, 
paspoort of identiteitskaart 
afgegeven in de gemeente Bergen) 
mee. Bent u niet ingeschreven als 
inwoner van de gemeente Bergen, 
kunt (of wilt) u zich niet legitimeren, 
dan betaalt u voor alle aangeboden 
afvalsto� en € 37,50 (per aanbieding 

met een maximum van twee m3). 

Meer informatie
over het inzamelen van afval leest u 
op https://www.bergen.nl/afval.

Het adres van Milieupark Heukelom 
is Heukelom 27, 5851 AA A� erden. 
De openingstijden zijn:
• vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
• zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

Vrijwilligers, bedankt!
Woensdag 7 december was het de 
Nationale Dag van de Vrijwilliger. 
Op deze dag werden vrijwilligers 
in heel Nederland in het zonnetje 
gezet. Ook Gemeente Bergen wil 
dit moment graag gebruiken om 
alle vrijwilligers in de gemeente 
hartelijk te bedanken voor het 
geweldige werk dat ze doen!

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Voor 
de mensen of organisatie die ze 

helpen, maar ook zeker voor de 
gemeente. Gemeente Bergen is 
dan ook ontzettend blij met alle 
vrijwilligers en de bergen werk 
die zijn ieder jaar weer verzetten. 
Daarom zeggen we, vanuit de grond 
van ons hart: vrijwilliger, bedankt 
voor wie u bent en wat u doet!

Ook vrijwilliger worden?
Wilt u ook graag als vrijwilliger 
aan de slag, maar weet u nog niet 

hoe? Kijk dan voor meer informatie 
en inspiratie op www.bergen.nl/
vrijwilliger-worden. 

Energietoeslag 2022

Aanvragen kan nog tot 1 januari
Heeft u de eenmalige 
energietoeslag van € 1300,- al 
aangevraagd? Nee, dan kan dat 
nog tot 1 januari 2023. 

Huishoudens met een laag 
inkomen kunnen deze eenmalige 
energietoeslag aanvragen. Dat doet 
u via het aanvraagformulier op www.
bergen.nl/energietoeslag. Naast het 
ingevulde aanvraagformulier moet 
u ook een aantal bewijsstukken 
aanleveren zoals bijvoorbeeld een 
kopie van uw identiteitsbewijs. 

Inkomensgrens
U komt in aanmerking voor de 
eenmalige energietoeslag 2022 als 
uw inkomen per maand niet meer 
bedraagt dan:   

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het invullen 
van uw aanvraag? Twijfelt u of 
u in aanmerking komt voor de 
energietoeslag? Neem dan contact 
op met het Klant Contact Centrum 
van Gemeente Bergen via (0485) 34 

83 83. U kunt ook contact opnemen 
met de Vincentiusvereniging 
Bergen via (06) 27 13 09 72 of 
vincentiusbergen@gmail.com.

Aanvragen kan nog tot 1 januari
Let op: u kunt de energietoeslag 

nog aanvragen tot 1 januari 
2023. Aanvragen die later 
worden ingediend, worden 
niet meer in behandeling 
genomen. Wacht dus niet te 
lang met het aanvragen van de 
energietoeslag!

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.256,07 € 1.397,27

Samenwonend/getrouwd € 1,794, 39 € 1.892,80

Bovenstaande bedragen zijn zonder vakantiegeld, volgens de criteria per 1 juli 2022. 
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Vuurwerk afsteken: een overzicht
De jaarwisseling komt er weer 
aan. Voor sommigen een periode 
om naar uit te kijken, aangezien 
dit het enige moment is dat men 
consumentenvuurwerk mag 
afsteken. Anderen ervaren juist 
overlast van vuurwerk.

Vuurwerk mag afgestoken worden 
vanaf 31 december 2022, 18.00 uur 
tot 1 januari 2023, 2.00 uur. Buiten 
deze tijden is vuurwerk afsteken 
strafbaar. 

Houd rekening met elkaar
Niet iedereen vindt vuurwerk leuk 
of kan tegen het knallen. Om een 
veilige en feestelijke jaarwisseling 
voor alle inwoners te waarborgen, 
is het belangrijk dat iedereen zich 
aan de regels houdt. Gooi dus geen 
vuurwerk naar anderen of dieren 
en houd u aan de afsteektijden.

Vuurwerkvrije zone
Voor de jaarwisseling 2022-2023 is 
de omgeving van de Samensprong 
aan de Pieter de Hooghstraat in 
Nieuw Bergen aangewezen als 
vuurwerkvrije zone. Vuurwerk 
afsteken is hier ook tijdens de 
jaarwisseling niet toegestaan. 
Het college van B&W heeft deze 
vuurwerkvrije zone ingesteld 
vanwege overlast en schade die 
de afgelopen jaren tijdens de 
jaarwisseling is veroorzaakt. 

Handhaving
De politie, boa’s en straatcoaches 
controleren in de dagen 
voorafgaand en na a� oop van de 
jaarwisseling op het afsteken van 
vuurwerk buiten de toegestane 
afsteektijden en op illegaal (knal)
vuurwerk.

Melden
-  In geval van een (levens) 

gevaarlijke situatie bel 112.

-  Heeft u last van vuurwerk dat 
wordt afgestoken? Dan kunt u dit 
melden via (0485) 34 83 43,
telefonisch of via een 
Whatsappbericht. U kunt dit 
nummer tijdens de vastgestelde 
tijden (zie verder in dit artikel) 
bellen. 

-  Wilt u een anonieme melding 
doen van opslag, handel 
en transport van illegaal 
vuurwerk, vernielingen of 
vuurwerkbommenmakers, 
kijk dan op de website 
meldmisdaadanoniem.nl. 

-  Schade aan gemeente-
eigendommen kunt u melden via 
bergen.nl/meldingen.

De meldlijn
Heeft u last van vuurwerk dat 
wordt afgestoken? Dan kunt u dit 
melden via (0485) 34 83 43,
telefonisch of via een 
Whatsappbericht. 

Overlast kan zijn dat er vuurwerk 
wordt afgestoken op tijden dat 

dit niet mag, er vernielingen 
worden gepleegd of groepen 
jongeren rondhangen die 
overlast veroorzaken. Meldingen 
worden door de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren (BOA's) 
van de gemeente Bergen 
opgevolgd. De BOA’s kunnen 
niet garanderen dat elke melding 
wordt opgepakt, ze doen echter 
hun uiterste best.

De meldlijn is opengesteld van 
dinsdag 27 december tot zaterdag 
31 december. Meldingen van 
13.30 tot 22.00 uur lopen via 
deze lijn met uitzondering van 
zaterdag 31 december: dan lopen 
meldingen van 09.30 tot 17.00 uur 
via deze lijn. Buiten deze tijden 
kan overlast gemeld worden bij de 
politie via: 0900 – 8844.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
bergen.nl/vuurwerk en op 
rijksoverheid.nl/onderwerpen/
vuurwerk. 

Afwijkende openingstijden en 
digitale dienstverlening
Gemeente Bergen is bezig met werkzaamheden aan het digitale systeem. 
Dat heeft enkele gevolgen:
-  Maandag 19 december zijn de balies van Burgerzaken gesloten. U kunt die 

dag bijvoorbeeld geen paspoort of rijbewijs komen aanvragen of afhalen. 
-  Ook de avondopenstelling tot 19.00 uur vervalt. 
-  Vanaf vrijdag 16 december tot en met maandag 19 december is het 

ook niet mogelijk om een digitale aanvraag te doen, bijvoorbeeld het 
doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een uittreksel. 

Dinsdag 20 december staan we weer voor u klaar. 

Politiespreekuur
Vanwege de werkzaamheden vervalt ook het politiespreekuur op 
maandag 19 december. 
Bedankt voor uw begrip. 

Inschrijving voor pachtkavels
Gemeente Bergen biedt landbouwkavels aan voor geliberaliseerde 
pacht voor de periode van één jaar. 

Deze kavels liggen in het Wells Meer te Well en de totale oppervlakte 
bedraagt 110 hectare. De gemeente verpacht deze kavels als één blok. De 
pachtprijs bedraagt € 800,- per hectare, in totaal € 88.000,-.

Interesse?
Agrarische ondernemers die in aanmerking willen komen voor de pacht, 
kunnen tot en met  31 december 2022 een e-mail sturen naar 
info@bergen.nl.

Voorwaarden en meer informatie
Op www.bergen.nl staat een plattegrond van de pachtkavels. Daarnaast 
informatie over de voorwaarden en de selectievolgorde. Heeft u vragen 
of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact 
Centrum, (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. 

Tijdelijke crisisnoodopvang: wat kan ik doen?
Verschillende inwoners hebben bij de gemeente aangegeven iets te 
willen doen voor de asielzoekers in de tijdelijke crisisnoodopvang op 
het oude zwembadterrein in Nieuw Bergen. Bijvoorbeeld in de vorm 
van vrijwilligerswerk of het inzamelen van spullen.

Op donderdag 1 december is de tijdelijke crisisnoodopvang 
opgeleverd. Op die dag kwamen ook meteen de eerste asielzoekers 
op de opvanglocatie aan. Momenteel verblijven er 37 mensen in de 
crisisnoodopvang. Inwoners die graag een steentje willen bijdragen aan 
de opvang van deze asielzoekers, kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden 
als vrijwilliger of benodigde spullen doneren.

Aanmelden als vrijwilliger
Als vrijwilliger kunt u bijvoorbeeld helpen met de catering, zoals het 
klaarzetten en weer opruimen van het eten en drinken en het nalopen 
van de voorraad. Maar misschien vindt u het ook leuk om een activiteit 
te organiseren voor de asielzoekers of bijvoorbeeld een Nederlandse les 
te geven. In overleg met de locatiemanager en de coördinator van de 
vrijwilligers is van alles mogelijk!

Wilt u ook als vrijwilliger een handje helpen bij de opvang van de 
asielzoekers? Meld u dan aan via dit formulier: bit.ly/vrijwilligers-
crisisnoodopvang-bergen. U kunt ook contact opnemen met de 
gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. 

Inzamelen van spullen
Wilt u spullen inzamelen of doneren voor de asielzoekers? Kijk dan 
eerst even op de lijst op www.bergen.nl/inzameling aan welke spullen 
op dit moment behoefte is. Zo verzamelen we alleen spullen die de 
asielzoekers ook echt kunnen gebruiken.

Heeft u spullen die op deze lijst staan en wilt u die ter beschikking stellen 
aan de crisisnoodopvang? Neem dan contact op met de opvanglocatie 
via vrijwilligers-noodopvangbergen@intelligentsecurity.nl.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de tijdelijke crisisnoodopvang op 
www.bergen.nl/tijdelijke-crisisnoodopvang-asielzoekers.

Atelier Tomas Dirrix wint 
prijsvraag waterpaviljoen
De prijsvraag voor het 
waterpaviljoen bij de 
Waterboulevard Maaspark Well 
is gewonnen door Atelier Tomas 
Dirrix. De jury was unaniem in 
haar enthousiasme over het plan 
Parapente. 

Zij vond dat de landschappelijke 
inpassing, architectuur en 
exploitatie van het voorstel 
overtuigend in evenwicht zijn. De 
gemeente Bergen is van plan om een 
vervolgopdracht te verstrekken aan 
Atelier Tomas Dirrix met de intentie 
om diens winnende ontwerp 
daadwerkelijk uit te voeren.

Prijsvraag
Gemeente Bergen heeft de 
prijsvraag afgelopen mei 
uitgeschreven. Er werden 121 visies 
ingezonden, drie daarvan zijn 
uitgewerkt tot een ontwerp. Deze 

ontwerpen zijn afgelopen oktober 
tentoongesteld in MFC De Buun 
in Well. Bezoekers konden hun 
opmerkingen en voorkeur delen 
met de jury. Deze heeft uiteindelijk 
gekozen voor het ontwerp van 
Atelier Tomas Dirrix. De locatie van 
het toekomstige waterpaviljoen 

is bij de trappenpartij die het 
Leukermeer en zwemplas 
Seurenheide met elkaar verbindt.

Meer informatie over het winnende 
ontwerp kunt u lezen op de website 
van Architectuur Lokaal, 
www.arch-lokaal.nl.
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