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Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Ingediend, reguliere procedure
•   Siebengewald, Vrij 21, kapvergunning
•  A� erden L, Hengeland 10, legaliseren parkeerplaats
•  Well L, Moleneind 12, kapvergunning
•  Well L, Sterrenbos 1a, kapvergunning
•  Well L, Moleneind 9, kapvergunning
•  Bergen L, Boermansstraat 5, kapvergunning
•  Wellerlooi, Tuinstraat 10a, oprichten van een bijgebouw bij woning
•  Well L, Wezerweg 3, kapvergunning
•   Siebengewald, Gaesdoncksestraat 39, plaatsen van een dakkapel op 

de voorgevel
•  Bergen L, Oude Kerkstraat 32, aanvragen van een inrit

Ingediend, melding brandveilig gebruik
•  Bergen L, De Flammert 1039, brandveilig gebruik noodopvang

Verleend, reguliere procedure
•   Siebengewald, Wethouder Breekstraat 8, oprichten van een 

erfscheiding

Ingetrokken, reguliere procedure
•  Bergen L, Kleefstraat 26, plaatsen van een dakkapel

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

(ter inzage 13-01-2023 t/m 23-02-2023)

Overig
•   Gelet op artikel 4.7 Wet open overheid: besluit tot het aanwijzen 

van een Woo-contactpersoon Gemeente Bergen (L). Dit besluit is in 
werking getreden met ingang van de eerste dag na bekendmaking en 
werkt terug tot 1 mei 2022.

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

Melding openbare ruimte
Heeft u een melding over 
bijvoorbeeld zwerfafval, 
rioolverstopping op 
gemeentegrond, ongedierte of 
onderhoud van plantsoenen? 
Meld dit dan bij Reppido, ga naar 
www.bergen.nl/meldingen.

Hoe werkt het?
Bij het doen van een melding in 
Reppido kiest u een categorie en 
subcategorie die u het beste bij 
uw melding vindt passen. U kunt 
ook een foto en omschrijving van 
de melding toevoegen. Als laatste 

geeft u de locatie door.
Het voordeel van Reppido is dat 
uw melding meteen bij de juiste 
persoon of personen terecht komt. 
Daarnaast kunt u zien of andere 
mensen al een soortgelijke melding 
hebben gedaan. Bovendien kunt u 
via Reppido de voortgang van uw 
melding volgen.

Andere meldingen 
Op www.bergen.nl/meldingen 
vindt u een directe link naar 
Reppido. Ook ziet u hier meer 
informatie over het doen van 

andere meldingen, zoals het 
melden van huiselijk geweld of 
mishandeling, een storing aan de 
openbare verlichting, verloren of 
gevonden voorwerpen, vernieling 
en vandalisme.

Spoedmelding
Wilt u buiten de openingstijden 
van het gemeentehuis een 
spoedmelding doen, bijvoorbeeld 
’s avonds of in het weekend? 
Bel dan naar het Klant Contact 
Centrum van Gemeente Bergen via 
(0485) 34 83 83. 

Trekpontje Reindersmeer uit de vaart

Het trekpontje op het 
Reindersmeer in Well is kapot 
en kan voorlopig niet worden 
gebruikt. De verwachting is dat het 

herstel enkele weken gaat duren.
Met het trekpontje kunt u 
de wandeling rondom het 
Reindersmeer inkorten van acht 

naar vier kilometer. Omdat het 
pontje uit de vaart is betekent 
dat voor de komende weken � ink 
doorstappen.

Militaire oefening

Van 16 t/m 20 januari 2023 vindt 
er een militaire oefening plaats 
binnen onze gemeente. De 
oefening wordt gehouden in het 
kader van opleiding en training 
voor militairen van de Koninklijke 

Landmacht. Praktisch gezien 
houdt dit in dat de militairen te 
voet en met voertuigen diverse 
verkennings-, en bewakingstaken 
uitvoeren; deze activiteiten vinden 
voornamelijk in de nacht plaats. 

Heeft u over deze oefening 
klachten? Neem dan contact op 
met de Sectie Communicatie van 
13 Lichte Brigade. Dit kan via 
e-mail: communicatie.13LTBRIG@
mindef.nl.
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Bergense bedrijven en 
ondernemers gezocht

Bedrijven en ondernemers uit 
de gemeente Bergen zijn op 
donderdag 16 maart van harte 
welkom op de vijfde editie van het 
Beroepenfeest van On Stage Land 
van Cuijk – Maasduinen. 

On Stage brengt zo’n 800 vmbo-
leerlingen uit de regio in contact 
met een grote diversiteit aan lokale 
beroepen. De leerlingen kunnen 
zich zo op een feestelijke manier 
oriënteren op hun toekomst. De 
beroepsbeoefenaars krijgen de 
kans om jongeren uit de regio 
te laten kennismaken met hun 
werk en kunnen hun passie voor 
hun vakgebied delen met de 
werknemers van de toekomst.

Hoe werkt het?
Het project On Stage begint op 

school. De leerlingen krijgen 
opdrachten om zichzelf en 
hun interesses beter te leren 
kennen. Op de website van 
On Stage oriënteren ze zich 
op de aangemelde bedrijven. 
Vervolgens bereiden ze zich 
voor op het Beroepenfeest: 
een fysieke ontmoeting met 
de beroepsbeoefenaars. Dit 
evenement vindt plaats op 
donderdag 16 maart, van 12.00 tot 
16.00 uur bij Pica Mare Gennep.

Is er een klik? Dan wisselen de 
beroepsbeoefenaar en de leerling 
hun contactgegevens uit. Tijdens 
de Doe Dagen, op dinsdag 28 
en donderdag 30 maart, gaan 
de leerlingen op werkbezoek bij 
de twee ondernemers waarmee 
ze een “match” hadden. Tijdens 

dit bezoek kunnen de jongeren 
zelf ervaren wat het werk precies 
inhoudt.

Aanmelden 
Al 200 beroepsbeoefenaars 
hebben zich aangemeld voor 
het Beroepenfeest. Maar er 
is altijd ruimte voor meer 
bedrijven uit de regio! Van 
kapper tot horecaondernemer, 
van hondentrimmer tot 
kledingverkoper, van bloemist tot 
ICT-er; alle beroepen zijn welkom. 

Bent of kent u een ondernemer 
of bedrijf die zeker niet in dit 
rijtje mag ontbreken? Kijk dan 
snel op de website van On Stage 
voor meer informatie en het 
aanmeldformulier: www.
landvancuijkmaasduinenonstage.nl. 

Energietoeslag 2023
De energietoeslag van 2022 kunt u niet meer aanvragen. In 2023 
komt er een nieuwe energietoeslag. Wanneer hier meer over bekend 
is, informeren we u hierover.

Gezinnen met een laag inkomen konden tot 31 december 2022 
de energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Dit was een bedrag 
van € 1.300 per huishouden, als tegemoetkoming op de stijgende 
energiekosten.

Dit jaar komt er een nieuwe energietoeslag. Wat de energietoeslag van 
2023 inhoudt, weten we nog niet precies. Gemeente Bergen werkt de 
energietoeslag op dit moment verder uit. We houden u op de hoogte!

Meer mogelijkheden voor digitale aanvragen
Vanaf nu is het mogelijk om meer zaken digitaal te regelen met de 
gemeente. Naast de aangifte van verhuizing, is het nu bijvoorbeeld ook 
mogelijk om uw afschrift burgerlijke stand of uw Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) digitaal aan te vragen. Maar bijvoorbeeld ook een 
vermissing reisdocument en toestemming reisdocument minderjarigen 
kunnen digitaal aangegeven worden. Een digitale aanvraag doen, kan via 
de website van de gemeente Bergen.

De komende tijd zullen er nog meer zaken gedigitaliseerd worden. 
Uitvaartondernemers kunnen binnenkort de aangifte van overlijden 
digitaal melden. Het blijft mogelijk om dergelijke aanvragen fysiek in 
het gemeentehuis te doen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de 
website van gemeente Bergen of via (0485) 34 83 83.

Aantal inwoners ongeveer gelijk

Het aantal inwoners van A� erden en Well is per 1 januari 2023 iets 
gedaald. In de overige kernen was sprake van een (kleine) stijging. In 
vergelijking met 1 januari 2022 wonen er op 1 januari van dit jaar vier 
inwoners meer in de gemeente Bergen. 

2021 2022 2023

A� erden L 2.132 2.146 2.117

Bergen L 5.240 5.257 5.260

(Nieuw Bergen, Bergen en Aijen)

Siebengewald 2.059 2.061 2.083

Well L 2.484 2.445 2.440

Wellerlooi 1.192 1.194 1.207

Totaal aantal inwoners 13.107 13.103 13.107

Top negen 
meest gelikete 
foto’s van 
Instagram 2022
Het hele jaar door delen we 
verschillende foto’s op de 
gemeente Bergen Instagram. 
Zo delen we foto’s van de 
mooie natuur die onze gemeente 
kent, maar bijvoorbeeld ook 
van bijzondere momenten. 
Onderstaand ziet u de negen 
meest gelikete foto’s door 
inwoners van de gemeente 
Bergen.
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