
Communicatieplanning Mooi Bergen  

Wie praat wanneer mee over wat? 

Communicatie Algemeen 

Participatiegroepen 

- Meedenk- en Meetekengroep 

- Klankbordgroep 

- Q-team  

- Q-team Plus 

- Omwonenden Binnenhof 

Communicatiekanalen 

Website www.mooibergen.nl, nieuwsbrief Mooi Bergen (kan men zich voor aanmelden via de 

site), gemeentekrant, gemeentelijke social media, persberichten. Mogelijkheid om de eerdere 

permanente presentatie in de bibliotheek van Bergen te hervatten moet nog worden 

besproken met de bibliotheek. 

 

Planning algemeen 

 

Harmonielocatie 

Fase: Voorbereidingsfase bestemmingsplan 

Participatieniveau: Raadplegen (ter inzage leggen) alle inwoners 

Belangrijke momenten/data: 

Ter inzagelegging voorontwerp bestemmingsplan ‘de 7 dorpelingen’  

- 6 april: Inloopavond voor alle inwoners (aankondigen via gemeentekrant, social 

media en pers) 



- vanaf 6 april digitaal inzien en in het gemeentehuis en in de bibliotheek voor alle 

inwoners (aankondigen via gemeentekrant, social media en pers) 

Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan ‘de 7 dorpelingen’ 

- 31 mei wandeling/presentatie voor raads- en commissieleden. 

- vanaf 8 juni digitaal inzien en in het gemeentehuis voor alle inwoners (aankondigen 

via gemeentekrant, social media en pers) 

 

Ontwerp Openbare ruimte 

Fase: Ontwerpfase 

Participatieniveau: co-creëren, coproduceren (door meedenk- en meetekengroep) en 

raadplegen na ter inzagelegging (voor alle inwoners/belanghebbenden) 

Belangrijke momenten/data: 

- 31 mei: wandeling voor raads- en commissieleden door het gebied. Bij de 

verschillende plandelen wordt gestopt voor een korte presentatie (eventueel met 3D 

brillen en 360 graden views) over de ontwikkelingen en de nieuwe inrichting van de 

openbare ruimte. 

- Vanaf 7 september ontwerp openbare ruimte digitaal in te zien en op papier in het 

gemeentehuis voor alle inwoners (aankondigen via gemeentekrant, social media en 

pers).  

- Rond 7 september (nog te plannen) Inloopavond/wandeling door gebied: voor alle 

inwoners  

- Optioneel: in september avond organiseren voor raadsleden en inwoners om in 

gesprek te gaan over Dorpsplein en ontwerp Openbare ruimte 

 

Dorpsplein 

Fase: Ontwerpfase 

 

Participatieniveau: meebeslissen voor select aantal inwoners in Q-team Plus (het vaste Q-

team Mooi Bergen wordt incidenteel uitgebreid met 5 inwoners, blind gekozen uit 

aanmeldingen via oproep in de media) en informeren en raadplegen (ter inzage leggen) 

van het ontwerp voor alle inwoners 

 

Belangrijke momenten/data: 

- 9 mei: Presentatie drie á vier ontwerpen Dorpsplein aan Q-team Plus 

- 17 mei: Q-team Plus maakt keuze uit de ontwerpen 

- Tussen 9 en 17 mei Openbare presentatie in de bibliotheek van de ontwerpen 

voor alle inwoners  

- 31 mei: wandeling voor raads- en commissieleden door het gebied. Bij de 

verschillende plandelen wordt gestopt voor een korte presentatie (eventueel met 3D 

brillen en 360 graden views) over de ontwikkelingen en de nieuwe inrichting van de 

openbare ruimte. 

- vanaf 7 september digitaal inzien en in het gemeentehuis voor alle inwoners 

(aankondigen via gemeentekrant, social media en pers). 


