
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Wet ruimtelijke ordening
•  Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2018, 1e Herziening, 

waarin geconstateerde gebreken en aanvullingen aan de juridische 

regeling heeft plaatsgevonden (ter inzage van 22-12-2022 t/m 

01-02-2023).

Algemene plaatselijke verordening Bergen
Vuurwerkvrije zone jaarwisseling 2022-2023
Gelet op artikel 2.3.6. van het Vuurwerkbesluit en artikel 2:73, eerste 

lid van de Algemene plaatselijke verordening Bergen (APV), heeft het 

college van burgmeester en wethouders van Gemeente Bergen (L) 

het Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zone jaarwisseling 2022-2023 

vastgesteld. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken 

op de volgende aangewezen plaats: De Samensprong en directe 

omgeving te Nieuw Bergen. Dit besluit treedt in werking op 31 

december 2022 om 18:00 uur en vervalt op 1 januari 2023 om 02:00 

uur.

Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Bergen (L)
•  Burgemeester en wethouders hebben besloten het Besluit 

beschermd wonen en opvang gemeente Bergen (L) 2022 te wijzigen 

met ingang van 1 januari 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.

Verenigingen en instanties

Zijn uw contactgegevens nog correct?
Het is belangrijk dat (contact)gegevens van uw vereniging in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)) correct 

zijn opgenomen. Gemeente Bergen gebruikt de gegevens uit 

het Handelsregister voor correspondentie. Bijvoorbeeld bij 

correspondentie over subsidie. Zijn de gegevens van uw organisatie, 

vereniging of bedrijf bij de KVK verouderd, dan kunt u wel eens 

belangrijke berichtgeving vanuit de gemeente mislopen. 

Gemeentegids
In de digitale gemeentegids kunnen inwoners gegevens van 

verenigingen, instellingen en organisaties opzoeken. Verwerk 

wijzigingen van contactgegevens daarom ook in de gemeentegids. 

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

Gooi (frituur)vet niet door gootsteen 
of toilet, maar recycle het!
Weet u dat gebruikte 
frituurvetten en -oliën een 
tweede leven kunnen krijgen? 
Gooi overtollig (frituur)vet 
daarom niet weg via de gootsteen 
of het toilet, maar lever het in op 
een inzamelpunt. 

Zeker in de maand december 
gebruiken inwoners veel vet bij 
het bakken van oliebollen, bij het 
fonduen of gourmetten. 

Schade
Het (frituur)vet kan zorgen voor 
een verstopt riool en het verstoord 
de zuiveringsprocessen van 
afvalwater. Het verhelpen van 
verstoppingen en het reinigen van 
afvalwater is een kostbare zaak. 
Door gebruikt vet in te leveren bij 
een inzamelpunt maken onder 
andere de waterschappen minder 
kosten. En daar heeft iedereen 
baat bij. Recycle het daarom, net 
als plastic, glas en oud papier. 

Inzamelpunten 
Ook kleine olie- en vetrestjes 
die na het bakken of braden in 
de pan achterblijven, kunnen 
serieuze problemen in het riool 
opleveren. Limburg heeft ongeveer 

120 inzamelpunten voor gebruikt 
(frituur)vet. 

In onze gemeente kunt u gebruikt 
(frituur)vet onder andere inleveren 
bij het Milieupark Heukelom.

Vuurwerk afsteken: de afspraken
De jaarwisseling komt er weer 
aan. Voor sommigen een periode 
om naar uit te kijken, het is 
immers het enige moment dat 
men consumentenvuurwerk mag 
afsteken. Anderen ervaren juist 
overlast van vuurwerk.

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.

Afsteken
Vuurwerk mag afgestoken worden 
vanaf 31 december 2022, 18.00 uur 
tot 1 januari 2023, 02.00 uur. Buiten 
deze tijden is vuurwerk afsteken 
strafbaar. 

Vuurwerkvrije zone
De omgeving van de Samensprong 
aan de Pieter de Hooghstraat in 
Nieuw Bergen is aangewezen als 
vuurwerkvrije zone. Vuurwerk 
afsteken is hier ook tijdens de 
jaarwisseling niet toegestaan. 

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) 
bereiken.

-  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:
-  Dinsdag 27 tot zaterdag 

31 december, van 13.30 tot 
22.00 uur 

-  Zaterdag 31 december, van 09.30 
tot 17.00 uur

Buiten deze tijden kunt u overlast 
melden bij de politie via 0900 – 
8844.

Overlast kan zijn dat vuurwerk 
wordt afgestoken op tijden 
dat dit niet mag, 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.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
bergen.nl/vuurwerk en op 
rijksoverheid.nl/onderwerpen/
vuurwerk. 
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Gewijzigde openingstijden 
rondom Kerst en Nieuwjaar
Rondom Kerst en Nieuwjaar zijn 
er aangepaste openingstijden 
en zijn de medewerkers beperkt 
bereikbaar. 

Tussen Kerst en Nieuwjaar
Het Klant Contact Centrum is 
dinsdag 27 december tot en met 
vrijdag 30 december op afspraak 
open en telefonisch bereikbaar van 
8.30 uur tot 12.30 uur. 

U kunt een afspraak maken
•  telefonisch via het Klant Contact 

Centrum: (0485) 34 83 83 of 
14 0485

•  via www.bergen.nl/afspraak.
Medewerkers van Gemeente 
Bergen zijn in deze periode tot 
12.30 uur telefonisch bereikbaar. 

Maandag 9 januari 2023
Vanwege de interne 
Nieuwjaarsbijeenkomst is het 
gemeentehuis maandag 9 januari 
2023 tot 12.30 uur gesloten. De 
medewerkers zijn vanaf 12.30 uur 
weer telefonisch bereikbaar. De 
balies Burgerzaken zijn tussen 
16.00 en 19.00 uur geopend.  

Energiehuis 
Het Energiehuis is vrijdag 23 
december gesloten tot en met 
vrijdag 6 januari. Vanaf maandag 
9 januari 2023 is het Energiehuis 
weer geopend:
•  elke maandag van 15.00 tot 17.00 

uur
•  elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Maak bij voorkeur een afspraak, 
dan is de juiste energieadviseur 
voor u aanwezig.

Milieupark Heukelom 
Het Milieupark Heukelom is 
zaterdag 24 december en zaterdag 
31 december gewoon geopend van 
9.00 tot 15.00 uur.

Spreekuur politie
Het spreekuur van de politie 
vervalt maandag 26 december 
(Tweede Kerstdag) en maandag 2 
januari 2023. Het eerst volgende 
spreekuur is maandag 9 januari.

Meldingen
Voor dringende meldingen 
buiten de openingstijden kunt 
u een bericht inspreken via het 
telefoonnummer van het Klant 
Contact Centrum, (0485) 34 83 83. 

Een melding in de openbare 
ruimte kunt u online doen via 
www.bergen.nl/melding-
openbare-ruimte. Daar kunt u 
ook de voortgang van de melding 
bekijken.

Afvalkalender 2023
Op de meeste adressen is de 
afvalkalender 2023 inmiddels 
bezorgd. Heeft u dinsdag 27 
december nog geen afvalkalender 
ontvangen? Neem dan contact op 
met Streekpost Maasstad Gennep, 
telefoon  (0485) 51 76 24. Zij zorgen 
dat u er alsnog een ontvangt. 

Ophaalroutes huisvuil
Ook in 2023 wordt het afval 
ingezameld in de oneven weken. 
De eerste inzameling is in week 1, 
2 tot en met 4 januari.

Meer informatie
Op www.bergen.nl/afval staat alle informatie over (de inzameling van) afval. 

Kledingcontainers afgesloten
De kledingcontainers in onze gemeente worden vrijdag 30 december 
afgesloten. Ze worden ná de jaarwisseling weer geopend. Wij verzoeken 
u vriendelijk (maar dringend) om in deze periode géén zakken met 
kleding bij de containers achter te laten. 

Opruimen van vuurwerkafval
Begin het nieuwe jaar met een schone straat en ruim vuurwerkafval op!

Giet eerst water over de vuurwerkresten om te voorkomen dat brand 
ontstaat in uw vuilniszak of container. Vuurwerk kan namelijk nog 
onverwacht lang gloeien. Veeg vervolgens de resten bij elkaar en 
doe het in een zak. De zakken met afval kunt u weggooien in de 
restafvalcontainer.

Kerstbomen inleveren
Kerstmis moet nog komen… Maar wanneer u na de feestdagen de 
kerstboom gaat opruimen kunt u deze tot donderdag 12 januari 08.00 
uur inleveren op de volgende locaties:

• Aijen: bij het kapelletje
• A� erden: Heijmanspark, ter hoogte van de skatebaan
• Bergen: op het kerkplein
• Nieuw Bergen: op het grasveld in de Pieter Breughelstraat
• Siebengewald: op het plein bij De Klaproos
• Well: bij de sportvelden achter het kerkhof
• Wellerlooi: op het kerkplein

Kerstbomen die op andere locaties liggen haalt de buitendienst niet op. 
Verwijder lampjes en andere versieringen en lever uw kerstboom aan 
zonder mand of pot. Ander groenafval op deze locaties inleveren is niet 
toegestaan. 

Gemeente maakt vaart met valpreventie
Gemeente Bergen is een koploper op het gebied van positieve gezondheid. 

Hierbij wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid 
van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. 

Stevig Staan
Het valpreventieprogramma ‘Stevig Staan’ voor ouderen past goed 
binnen deze gedachtegang. Dit programma richt zich op preventie, de 
aangesloten partijen willen voorkomen dat ouderen ten val komen. 
Daarbij focust het programma niet alleen op spierkracht en conditie, 
maar ook op andere aspecten van de positieve gezondheid. De 
deelnemers verlagen het risico op vallen, zitten beter in hun vel en 
kunnen langer (zelfstandig) blijven meedoen in de samenleving. 

De aanpak in Bergen
Hoe het programma er in de gemeente Bergen precies uit gaat zien, is 
nog niet bekend. Dit wordt de komende weken verder uitgewerkt. Begin 
2023 wordt ‘Stevig Staan’ o�  cieel in onze gemeente afgetrapt met een 
lokale startbijeenkomst. Daarna kunnen geïnteresseerde inwoners zich 
voor het programma inschrijven.

Meer informatie over het programma kunt u lezen op de website van 
Stevig Staan, www.stevigstaan.nu.

Tarieven gemeentelijke 
belastingen in 2023
In de vergadering op 13 
december heeft de gemeenteraad 
de tarieven van de gemeentelijke 
belastingen 2023 vastgesteld. 
Deze tarieven gelden met ingang 
van 1 januari 2023. Hieronder 
een overzicht van de meest 
voorkomende belastingen.

Onroerend zaakbelasting
Elk jaar wordt de WOZ-waarde 
van objecten vastgesteld, deze 
WOZ-waarde is bepalend voor 
de onroerend zaakbelasting. In 
2023 betaalt de eigenaar van een 
woning 0,08744% van de WOZ-
waarde. 
Een voorbeeld:
Bedraagt de WOZ-waarde van de 
woning € 300.000,- , dan bedraagt 
de onroerend zaakbelasting 
0,08744% van € 300.000,- = € 262,-. 
Voor eigenaren en gebruikers van 
andere objecten, bijvoorbeeld 
bedrijfspanden, gelden andere 
tarieven. 

Afvalstoff enheffi  ng en 
Reinigingsrecht
Het vastrecht is, in vergelijking met 
2022, niet verhoogd en bedraagt € 
127,-. De tarieven voor het ledigen 
van de Gft- en restafvalcontainer 
zijn wel verhoogd vanwege hogere 
verwerkingskosten van het afval. 
De tarieven voor het ledigen in 
2023 staan in de tabel. 

Rioolheffi  ng
De rioolhe�  ng 2023 is vastgesteld 
op € 261,35. 

BsGW
Gemeente Bergen neemt deel 
aan de Gemeenschappelijke 
Regeling Belasting 
samenwerking Gemeenten en 
Waterschappen (BsGW). De 
uitvoering van de bovenstaande 
verordeningen is ondergebracht 
bij de BsGW. Dit betekent dat 

u begin 2023 van de BsGW 
een aanslag ontvangt voor de 
gemeentelijke belastingen.  

Meer informatie
Meer informatie over alle 
gemeentelijke belastingen kunt 
u lezen op www.bergen.nl/
belastingen.

Gft-container 25 liter € 4,16

Gft-container 80 liter € 5,76

Gft-container 140 liter € 7,48

Restafvalcontainer 40 liter € 5,03

Restafvalcontainer 80 liter € 6,61

Restafvalcontainer 140 liter € 8,97

Restafvalcontainer 240 liter € 12,91
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