
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 08 september 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1. 0296 BO Opknappen Slotkwartier “De 

Lamoraal op de schop”. 
Het college besluit in te stemmen met: 
• Het uitvoeringsplan “De Lamoraal op de 

schop”; 
• Het begrotingsvoorstel over de invulling 

van de stelpost; 
• ISV bodem in te zetten voor ISV 

algemeen ten behoeve van uitvoering 
werkzaamheden Slotpark; 

• € 40.000 beschikbaar te stellen uit het 
ISV-budget voor het uitvoeringsplan “De 
Lamoraal op de schop”.  

• Zie punt 3d over de vraag van het 
college hoe het staat met de aanleg van 
de (wandel)brug over de slotgracht.  

2. 0368 GG Keerlus t.b.v. Buurtbus Bergen. Het college besluit in te stemmen met het 
aanbrengen van een doorsteek tussen het 
parkeerterrein naast Rooseveltstraat 50 en 
de rijbaan tegenover Huize Agnes, om het 
kunnen keren en halteren van de buurtbus 
bij Huize Agnes mogelijk te maken. Deze 
doorsteek wordt voorzien van grastegels om 
het groene karakter van de tussenberm te 
behouden. Tevens stemt het college in met 
het aanpassen van twee kruispuntplateaus 
op de Rooseveltstraat, tussen 
Burg. Nielestraat en Huize Agnes. 

3. 0369 GG Ecologische verbindingszone 
Heilooer Zeeweg. 

Geadviseerde beslissing:  
- In te stemmen met genoemde aankopen 

voor de versterking van de ecologische 
verbindingszone als onderdeel van de 
uitvoering van de 3e module 
Landinrichting BES. 

- Het saldo van de aankopen en verkoop 
ad € 215.650,= ten laste te brengen van 
het begrotingssaldo 2009 (hier is in het 
voorstel omtrent de grondverkoop aan 
het Plein Bergen incidenteel een bedrag 
aan toegevoegd waarvan een deel ter 
dekking van dit voorstel kan dienen). 

- Bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit 
aan de gemeenteraad voorleggen in 
oktober 2009. 

4. 0401 GG In de plaatsstelling nieuwe huurder 
van de kiosk tegenover restaurant 
Duinvermaak aan de Breelaan te 
Bergen. 

Het college besluit mee te werken aan de 
overdracht van de huurovereenkomst 
aangaande de verhuur van de kiosk 
tegenover Breelaan 132 (restaurant 
Duinvermaak) te Bergen, middels een in de 
plaatsstelling op naam van de heer 
J.A.H. Weber, ten deze handelende als 
directeur/eigenaar van Duinvermaak BV, 
gevestigd te Bergen. 
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