
Vergaderlocatie De Beeck, Molenweidtje 2, 1862 BC te Bergen 
De stukken liggen vanaf woensdag  1 februari 2012 tot en met dinsdag 14 februari 2012 ter inzage in het gemeentehuis Jan 

Ligthartstraat 4, openingstijden ma. t/m vr. 8.30 tot 16.30 uur 

  
Uitnodiging en agenda  
14 februari 2012 Adhoc commissie Bestemmingsplannen  

 

Voorzitter :  Ineke Braak – van Kasteel 
Griffier :  Ton Kooiman 
Aanvang :  19.30 uur 
Locatie :  De Beeck 

 
Agendapunt  1 Opening   19.30 uur  
 
Agendapunt  2 Algemeen spreekrecht   19.30 - 19.40 

 
Spreekrecht zie http://www.raadbergen-
nh.nl/Bestuur/raadscommissies/spelregels-spreekrecht 
(Aanmelden spreekrecht tot 14 februari 2012 uiterlijk 12.00 
uur) 

 
Agendapunt  3 Bestuurlijke onderwerpen  19.40 - 20.00 

• Vaststellen verslag van 10 januari 2012  
• Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 31 januari 

2012 
• Ingekomen stukken week 51 
• Mededelingen portefeuillehouder inzake 

Bestemmingsplannen 
• Mededelingen commissieleden inzake 

Bestemmingsplannen 
 
Agendapunt  4a Onderwerp             20.00 - 

Voorstel betreft het verzoek  tot partiële herziening van het 
Bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid voor het perceel 
Vincent van Goghweg 4 af te wijzen 

 
Agendapunt  4b Onderwerp             - 20.30  

Voorstel betreft het verzoek tot vaststelling 
postzegelbestemmingsplan Groeneweg 32-34 af te wijzen en 
de bevoegdheid tot afwijzing van bestemmingsplan 
verzoeken aan het college te mandateren 

 
Agendapunt  5 Onderwerp   20.30 - 21.30 

Voorstel betreft  het beleid terugbouwen bijgebouwen aan te 
passen door een afwijkingsbevoegdheid in 
bestemmingsplannen op te nemen 

 
Sluiting  Streeftijd        21.30 uur 
 
NB: de voorzitter beslist in overleg over een pauze 
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