
Gemeente 
berichten

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
• A� erden L, A� erdse Heide 42, kappen vier bomen
•  A� erden L, Dorpsstraat 37, plaatsen van een schutting aan de 

straatkant
•  Bergen L, Oude Kerkstraat 32, ophogen van een bouwperceel tbv 

woningbouw
• Bergen L, De Flammert 1043, kappen grove den
• Well L, Bosserheide 6, het houden van een B&B Wellthuis
• Wellerlooi, Schaak 6, het berkenboom kappen

Ingediend, sloopmelding
•  Bergen L, Gerardus Mandersstraat 8, verwijderen asbesthoudende 

materialen uit woning
•  Bergen L, Herckenrathstraat 14, verwijderen asbesthoudende 

materialen uit woning
•  Siebengewald, Anjerstraat 8, verwijderen asbesthoudend materiaal 

uit woning
•  Siebengewald, Vrij 5, verwijderen asbesthoudende dak- en 

gevelplaten

Verleend, reguliere procedure
•  A� erden L, Dorpsstraat 54, verbouwen van een pand tot 4 

appartementen
•  Bergen L, Lindenlaan ongenummerd, aanleggen van een tijdelijk 

werkterrein tbv dijkversterking
• Wellerlooi, Tuinstraat 10a, oprichten van een bijgebouw bij woning
• Well L, Vossenheuvel 10, oprichten van 8 vakantiewoningen

Ingetrokken, reguliere procedure
• A� erden L, Groene Streep 6 nabij, oprichten twee 
bedrijfsgebouwen

Ontwerp, uitgebreide procedure
•  Bergen L, Lindenlaan 6, brandveilig gebruik woonzorgcomplex (ter 

inzage 24-02-2023 t/m 06-04-2023)

Wet ruimtelijke ordening
•  Bestemmingsplan Oude Bergse Heide (naast huisnummer 7) is 

vastgesteld. Besluit van de raad van 13 februari 2023. Dit plan 
maakt de realisatie van 1 woning mogelijk. Inzage van 23 februari 
t/m 5 april 2023.

•  Voorbereidingsbesluit horecagelegenheden voor diverse locaties. 
Besluit van de raad van 13 februari 2023.. Een herziening van het 
bestemmingsplan wordt voorbereid. Inzage vanaf 15 februari 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.

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

Dump geen afval
Afval wordt de afgelopen tijd 
regelmatig gedumpt naast de 
container achter de Lidl bij het 
Mosaique in Nieuw Bergen. Het 
dumpen van afval is slecht voor het 
milieu. Bovendien zorgt het voor 
een hoop onnodig opruim werk. Dit 
is erg vervelend.

Wie kan afval in deze container 
kwijt?
De container is uitsluitend bedoeld 
voor de bewoners binnen Mosaïque 
die een afvalpasje hebben en geen 
gebruik maken van een groene en 
grijze afvalcontainer.

Handhaving
Samen zijn we verantwoordelijk 
voor een schone leefomgeving. 
Ziet u dat iemand afval dumpt 

naast de container? Meld dit dan bij 
de gemeente via boa@bergen.nl. 
De komende tijd zal er extra 
toezicht zijn bij de container. 

Tijdelijke crisisnoodopvang wordt 
verlengd met drie maanden
De tijdelijke crisisnoodopvang 
op het oude zwembadterrein 
in Nieuw Bergen blijft nog drie 
maanden open. Dit heeft het 
college van burgemeester en 
wethouders vorige week besloten.

Vanaf het begin is gesteld dat de 
crisisnoodopvang er komt voor drie 
maanden, met de mogelijkheid 
om één keer te verlengen met nog 
eens drie maanden. De eerste drie 
maanden zitten er bijna op.

De gemeente heeft gesproken met 
alle betrokken partijen: politie, 
brandweer, boa’s, straatcoaches, 
zorginstanties en COA. Maar 
natuurlijk ook met een afvaardiging 
van de direct omwonenden, de 
verenigingen en bedrijven op De 
Flammert en de dorpsraad Nieuw 
Bergen. 

Positieve signalen
Vanuit al deze hoeken komen 
positieve signalen over de 
crisisnoodopvang. Onder andere 
daarom heeft het college besloten 
om de opvang nog drie maanden 

open te houden. Dit onder dezelfde 
voorwaarden als voorheen: 
maximaal 90 mensen en alleen 
gezinnen.

Hoe nu verder?
De crisisnoodopvang blijft open tot 
31 mei 2023. Daarna is het terrein 
weer beschikbaar voor andere 
activiteiten. Tot die tijd blijven 
gemeente en betrokken partijen met 

elkaar in contact om waar nodig bij 
te sturen en eventuele signalen snel 
op te pakken. 

Vragen over de crisisnoodopvang?
Op www.bergen.nl staat een lijst met 
veel gestelde vragen en antwoorden 
over de crisisnoodopvang. 
Staat uw vraag er niet tussen? Neem 
dan contact op via (0485) 34 83 83 of 
info@bergen.nl. 

Lammetjesdagen 2023
Hoera! Bij de schaapskooi aan de 
Ceresweg in Nieuw Bergen zijn 
heel veel lammetjes geboren. Kom 
ze met eigen ogen bekijken tijdens 
de lammetjesdagen op woensdag 
8 maart en zondag 12 maart.

Tijdens de lammetjesdagen opent 
de schaapskooi haar deuren voor 
het publiek. Van 14.00 tot 17.00 
uur bent u van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen. De 
schaapsherder is aanwezig om u 
meer te vertellen over de schapen 
en lammetjes en het verzorgen 
van de dieren.  Een bezoek aan de 
schaapskooi is niet compleet zonder 
de lammetjesroute! Tijdens deze 
korte wandeling leren kinderen (en 
hun ouders) meer over schapen, 
heidebeheer en natuur.

Kleurwedstrijd
Ook dit jaar kunnen kinderen weer 

meedoen met de kleurwedstrijd in 
het teken van de lammetjesdagen. 
Illustrator Cindy Brans heeft 
hiervoor een gloednieuwe 
kleurplaat ontworpen. U vindt de 
kleurplaat:
•  Op onze website: 

www.bergen.nl/schaapskooi; 
•  Tijdens de lammetjesdagen bij 

de schaapskooi;
• In het gemeentehuis.

Kleur de kleurplaat zo mooi 
mogelijk in en lever hem vóór 
maandag 17 april in bij het 
gemeentehuis. Vergeet niet om uw 
contactgegevens op de achterkant 
van de kleurplaat te schrijven. 
Alle deelnemers krijgen een leuke 
herinnering én maken kans op een 
mooie prijs. De kleurplaten komen 
te hangen in de werkkamer van de 
burgemeester.
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Twijfels over de WOZ-waarde?
De WOZ-waarde is van invloed 
op onder andere de hoogte van 
de onroerendezaakbelasting, 
de waterschapshe�  ng en het 
eigenwoningforfait. Daarom 
wilt u zeker weten dat de WOZ-
waarde klopt. 

Belastingsamenwerking 
Gemeenten en Waterschappen 
Limburg, BsGW, stelt de WOZ-
waardes vast van alle woningen en 
bedrijfspanden in onder andere 
gemeente Bergen. 

Neem contact op met BsGW
Vindt u dat de WOZ-waarde van 
uw woning te hoog is ingeschat 
of twijfelt u over de vastgestelde 
waarde? Neem dan contact op 
met BsGW, (088) 8420 420. BsGW-
taxateurs geven graag toelichting 
en beoordelen kosteloos of de 
WOZ-waarde correct is vastgesteld. 
Bezwaar maken is dan vaak niet 
meer nodig. Dit bespaart veel tijd 
en kosten.

Aanslagbiljet BsGW
De WOZ-waarde staat op 

het jaarlijkse aanslagbiljet 
voor de gemeentelijke- en 
waterschapsbelastingen. Dat 
ontvangt u via de BsGW, per post of 

digitaal in uw berichtenbox. Meer 
informatie over uw aanslag en de 
WOZ-waarde kunt u lezen op 
www.bsgw.nl. 

De Groene Rivier

Wat gebeurde er in 2022? 
En wat kunt u in 2023 verwachten?

In het plangebied De Groene 
Rivier in Well komen een aantal 
grote ontwikkelingen samen. 
We zien buiten nu nog niets van 
grootschalige werkzaamheden 
maar achter de schermen gebeurt 
van alles. 

Waterschap Limburg heeft in 
de nieuwsbrief van afgelopen 
december een jaaroverzicht 
geplaatst met de belangrijke 
momenten in 2022 en een kleine 
doorkijk naar de toekomst. Het 
volledige jaaroverzicht kunt u lezen 
op de website van Waterschap 
Limburg. 

Eén project
Een van de belangrijkste 
momenten was de instemming 
van de Stuurgroep om de 
Gebiedsontwikkeling Groene Rivier 
Well in één project op te starten: 
rivierverruiming, dijkversterking, 
beekherstel en gebiedsinrichting 

worden gelijktijdig uitgevoerd. 
Daarnaast is er in 2022 onder 
andere een veldonderzoek naar 
beschermde diersoort uitgevoerd 
en is de sterkte van de muur van 
de begraafplaats in Oud Well 
onderzocht. 

2023: er staat veel op de planning
In 2023 staat er veel te gebeuren. 
Vanaf februari 2023 starten 
er bijvoorbeeld diverse 
voorbereidende onderzoeken 
(o.a. bodemonderzoeken, 
grondwaterstanden en 
archeologische onderzoeken) 
waarmee we belangrijke 
informatie verzamelen over het 
gebied. In maart zullen er diverse 
documenten ter inzage worden 
gelegd waarop u een zienswijze 
kunt indienen. Hiervoor wordt 
ook een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. Hierover informeren 
we u later. Tot slot organiseren we 
in 2023 diverse ontwerpsessies en 

omgevingswerkgroepen. Samen 
met o.a. bewoners en ondernemers 
gaan we aan de slag met de 
ontwerpen voor het gebied. Op 
de website van het waterschap 
vindt u hierover binnenkort meer 
informatie.

Meer informatie
Informatie over de Groene 
Rivier kunt u lezen op de website 
van Waterschap Limburg 
(www.waterschaplimburg.nl/
gebiedsontwikkeling-well) en op 
de website van Gemeente Bergen. 
(www.bergen.nl/groene-rivier) 

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen van De Groene 
Rivier? Abonneer u dan op de 
nieuwsbrief van Waterschap 
Limburg. Dat kan via de website 
van Waterschap Limburg, 
https://www.waterschaplimburg.
nl/contact/informatie-maat-per/.

Provinciale Staten- en 
waterschapsverkiezingen
Op woensdag 15 maart zijn de Provinciale Staten- en 
waterschapsverkiezingen. Door te stemmen bepaalt u wie er in de 
Provinciale Staten en in het algemeen bestuur van het waterschap 
komen. 

Vóór 1 maart ontvangt u de stempas(sen) voor deze verkiezingen in 
uw brievenbus. U krijgt een aparte stempas voor Provinciale Staten en 
voor het waterschap. Bewaar de stempas(sen) goed, want zonder kunt 
u niet stemmen.

Nieuwe stempas aanvragen
Heeft u geen stempas ontvangen, of bent u hem per ongeluk 
kwijtgeraakt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan:
• Tot vrijdag 10 maart via het digitale formulier op onze website;
•  Tot dinsdag 14 maart 12.00 uur via (0485) 34 83 83 of aan de balie 

van het gemeentehuis.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Provinciale Staten- en 
waterschapsverkiezingen op: www.bergen.nl/provinciale-staten-en-
waterschapsverkiezingen-2023. Hier ziet u ook op welke locaties u op 
woensdag 15 maart kunt gaan stemmen.

Richtlijnen partijpromotie
Wilt u campagne voeren voor een deelnemende partij? Bekijk 
dan de richtlijnen voor partijpromotie op www.bergen.nl/
partijpromotie-2023. 

Maak met subsidie uw tuin Waterklaar!
Peter Uijttewaal is de Waterklaar-coach bij Gemeente Bergen. Hij 
geeft u graag tips om regenwater op te vangen in uw eigen tuin. 

Bovendien geldt hiervoor een aantrekkelijke subsidie. Plan dit 
voorjaar nog een gratis adviesgesprek in met Peter en bespreek welke 
maatregelen u kunt nemen. 

Afkoppelen
Door het afkoppelen van de regenpijp maakt u uw tuin Waterklaar. 
Het schone regenwater stroomt niet meer weg via het riool, maar zakt 
weg in de bodem. Hiermee levert u een bijdrage aan het voorkomen 
van droogte en wateroverlast. Daarnaast helpt u niet alleen om de 
problemen rondom klimaatverandering te voorkomen, u creëert ook een 
� jne groene leefomgeving.

Tips voor het afkoppelen
Er zijn verschillende manieren om het regenwater in een tuin af te 
koppelen en de tuin groener te maken, afhankelijk van uw eigen wensen 
en budget. De Waterklaar-coach geeft u graag tips en helpt u op weg. Een 
mooie groene tuin ligt binnen handbereik.

Vraag adviesgesprek aan
Wilt u advies? Bespreken of afkoppelen voor uw tuin een optie is? Maak 
dan een afspraak met Peter Uijttewaal, de Waterklaar-coach. Dat kan:
- via e-mail, afkoppelen@bergen.nl of
- via het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83

Peter geeft u tips en vertelt u meer over de subsidiemogelijkheden. 
Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling in onze gemeente op 
www.bergen.nl, bij subsidie afkoppelen regenwater.
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