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Nieuwe woningen zorgen voor behoud Petrus en 
Pauluskerk in Bergen 
 
Het parochiebestuur van de Petrus en Pauluskerk in Bergen wil in de tuin rond de kerk 
nieuwe woningen bouwen. De wens tot nieuwbouw komt niet zomaar uit de lucht 
vallen. Het bestuur heeft lang gezocht naar manieren om de Petrus en Pauluskerk ook 
voor toekomstige generaties te behouden. Na lang wikken en wegen bleek nieuwbouw 
van woningen in de tuin de beste optie om het geld voor renovatie en onderhoud bij 
elkaar te krijgen. Het gaat in totaal om elf woningen, voornamelijk voor senioren en 
enkele voor starters. 
 
Het parochiebestuur en architect Maarten Min hebben zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de buren. Naar aanleiding van gesprekken met de naaste buren is het plan aangepast. 
Het parochiebestuur heeft de plannen ook kenbaar gemaakt aan de Bewonersvereniging 
Bergen Centrum, de Stichting Mr. Frits Zeiler en de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen.  
 
Parochietuin gaat meer bij centrum horen 
Onderdeel van de bouwplannen is de herinrichting van het kerkterrein. Het terrein krijgt een 
meer openbaar karakter en gaat daardoor meer bij het dorp horen. De hekken worden 
vervangen door groen. Voetgangers kunnen via een nieuw wandelpad van de Fransche 
Steeg naar de Ruïnelaan lopen. Ook vanaf de Molenstraat wordt het kerkterrein voor 
voetgangers bereikbaar. De nieuwe bewoners kunnen op eigen terrein parkeren. Slechts 
enkele bomen zullen worden verwijderd. Deels omdat deze bomen niet meer gezond zijn en 
deels vanwege het bouwplan. 
 
Inspraak 
Omwonenden en andere partijen hebben de mogelijkheid gehad om op de plannen te 
reageren. Drie omwonenden hebben een reactie ingediend. De ingediende reactie hebben 
niet geleid tot aanpassingen van het plan. Alleen de bestaande parkeersituatie zal correct 
worden opgenomen in het ontwerpboekje. De stichtingen/verenigingen hebben geen reactie 
ingediend. 
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