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Vergadering van het college d.d. 19 april 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd.  
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
     
1. 0183 BEC Onderwerp: 

Beslissing op bezwaar, gericht tegen (I) de weigering handhavend op te 
treden tegen het gebruik als winkelruimte van het bedrijfspand Breelaan 3 
te Bergen en (II) de overschrijving van de bouwvergunning voor het 
veranderen van voornoemd bedrijfspand in winkelruimte.   
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
I Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
II het bestreden besluit in stand te laten met verbetering van de   
            motivering. 

2. 0184 BEC Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar, gericht tegen de verleende parkeervergunningen 
voor zone E in Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
I De bezwaarschriften van de bewoners Middenpad 1, 3, 5s, 10 en 

20 en de voormalige bewoners van Karel de Grotelaan 32 niet-
ontvankelijk te verklaren; 

II de bezwaarschriften van de bewoners van de Karel de Grotelaan 
26, 30 en 50 ongegrond te verklaren; 

III het bezwaarschrift van de bewoners Karel de Grotelaan 24   
            gegrond verklaren; 
IV de  bewoners- en bezoekersvergunning voor de zone E van de 

bewoners Karel de Grotelaan 24 te herroepen en alsnog 
vergunning te verlenen voor de zones B, D en E; 

V de overige besluiten in stand te laten.  
3. 0185 ONTW Onderwerp: 

Communicatieplan Centrum Jeugd en Gezin. 
Voorstel: 
Het college neemt kennis van en stemt in met de inhoud van het 
communicatieplan Centrum Jeugd en Gezin. 

4. 0186 BEC Onderwerp: 
Instemmen rechtstreeks beroep inzake het besluit tot afwijzen van het 
verzoek om handhaving van de heer W.L. Bello, gericht tot de discotheek 
ChaCha.   
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met rechtstreeks beroep van de heer 
W.L. Bello, gericht op het besluit van het college van 23 maart 2011, 
waarbij het verzoek om handhaving gericht tot de discotheek ChaCha is 
afgewezen.  
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5. 0187 ONTW Onderwerp: 

Memo aan de raad kosten Bergermeer Gasopslag Stand van zaken 1 
april 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit bijgaande memo met kosten gemaakt in verband met 
het project Bergermeer Gasopslag ter informatie aan te bieden aan de 
raad. 

6. 0188 BEC Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar, gericht tegen het verkeersbesluit 
eenrichtingsverkeer in te voeren voor autoverkeer op de Guurtjeslaan. 
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
I Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
II het bestreden besluit in stand te laten met verbetering van de   
            motivering. 

7. 0189 BEC Onderwerp: 
Beslissing op bezwaar, gericht tegen de afwijzing ontheffing te verlenen 
van het verbod om met een auto op het strand te rijden. 
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
I Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
II het bestreden besluit in stand te laten. 

9. 
 
 

0199 ONTW Onderwerp: 
Ter visie ontwerpbestemmingsplan ‘De Bedriegertjes’ in Bergen.    
Voorstel:  
I          Instemmen met bijgaande nota van beantwoording  
           Inspraakreacties en artikel 3.1.1. Bro reacties bestemmingsplan  
           ‘De Bedriegertjes’ alsmede de ambtshalve wijzigingen en de  
           daaruit voortvloeiende planaanpassingen; 
II         Het ontwerpbestemmingsplan op grond van artikel 3.8 van de  
           Wro ter visie leggen ten behoeve van het indienen van  
           zienswijzen. 
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