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Betreft; bezwaar tegen bouwplannen terrein Petrus Pauluskerk 

Geacht College, 

Middels deze brief willen wij graag ons bezwaar tegen de 
bouwplannen op en rondom het terrein van de Petrus Pauluskerk aan 
de Dorpsstraat te Bergen kenbaar maken. 

Wij hebben inmiddels contact gehad met Dhr. B. Limmen en hij heeft, 
naast de ons al bekende bestaande plannen die ter inzage liggen, de 
context van de plannen /achtergrond toegelicht. 

Wij tekenen bezwaar aan tegen de huidige plannen. 
Dit bezwaar is gebaseerd op diverse argumenten: 

# Financiële positie I problemen om het kerkgebouw/terrein te 
onderhouden kunnen en behoren door de katholieke kerk intern 
worden opgelost zonder dat de bewoners van Bergen hier direct 
nadeel van ondervinden. 

» Vernietigen van authentiek en historisch waardevol groen in het 
centrum /dorpskern van Bergen 

# Herinrichting kerkterrein zou mogelijk moeten zijn door gebruik 
te maken van de bestaande mogelijkheden. Te denken valt aan 
de pastorie beschikbaar maken voor meer bewoners en kamers te 
verhuren aan tijdelijke of meer permanente gasten. 

# Mogelijke nieuw te bouwen woningen/appartementen op het 
kerkterrein zouden veel gunstiger op het huidige 
parkeerterrein/tuintje aan de achterkant, naast de ingang van de 
Beuk kunnen worden gerealiseerd. Immers het parkeerterrein is 
maar een paar (2 )keer per week voor een paar uur per dag 



maximaal ftictioneel. Het grootste gedeelte van de 7 dagen per 
week is het complete parkeerterrein volledig onbenut. De kerk 
zou er zelfs een extra betaald parkeerterrein van kunnen maken 
(Zone B) van kunnen maken. 

U kunt zich afvragen waarom wij bezwaar maken: 
Wij zijn woonachtig in het bovenhuis van Slijterij Scholten 
(Dorpsstraat 5a) en worden direct benadeeld qua uitzicht bouw-en 
verkeershinder. 
Hiervoor woonden wij naast de Petrus Pauluskerk, in het 
appartementengebouw naast de kerk (Dorpsstraat 28a). 
Wij zijn door deze woonlocaties volledig op de hoogte van de 
verkeersstilte op het kerkterrein, welke alleen maar door parochianen 
mag worden benut. Feitelijk ontrekt de kerk de bewoners en de 
bezoekers van Bergen parkeergelegenheid en ze ontrekken zichzelf al 
jaren financiële middelen ter onderhoud van het kerkgebouw /terrein. 
Ook zou de Beuk als ruimte een andere, meer gemeenschaps- functie 
kunnen krijgen waardoor het vaker verhuurd zou kunnen worden en 
als zodanig inkomsten voor de kerk zou genereren. 

Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging van deze briefen wij 
willen graag vernemen hoe en wanneer de inhoud van deze brief 
wordt besproken door uw College. 

Met vriendelijke groet, 
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Inspraakreactie op de plannen woningen ín de parochietuin.aan de Dorpsstraat /ŗfy 

Bezwaren tegen het project. 

Naaste buur {over een lengte van 40 m ) en belanghebbende 

Bezwaar 1. 

Van pricipiele aard. 

Het is vragelijk of een kerkgemeenschap zich moet begeven in een zakelijk onroerend goed project. 

Ook al zijn de bedoelingen begrijpelijk (geld voor renovatie ) toch zijn er bedenkingen aan te voeren. 

De ervaringen met scholen gemeenschappen en woning corperaties zijn weUiswaar van een geheel 
andere orde maar de zegswijze "schoenmaker blijf bij je leesť' staat ergens voor 

Het ligt waarschijnlijk meer in de lijn van een kerkgemeenschap om het eerder in immatriele 
culturele zaken te zoeken. (concerten, tentoonstellingen, studie bijeenkomsten.) school activiteiten 
etc. buiten de kerkdiensten. 

Bezwaar 2 

Nederland staat vol met mega prestige projecten die in financiële zin weinig rendement opleverden 
en leveren 

En veeleer tot faillissement leiden. 

11 appartementen (voor bejaarden en starters) met een opbrenst van een waarschijnlijke huur van 
onder de huur subsidiegrens valt niet veel te renoveren. 

Schattingen over de kosten van het gehele project zijn niet bekend (waarschijnlijk wel de 
aanloopkosten) Open baarheid hierover is wenselijk. 

Een lasten/baten analyse zou duidelijkheid geven. 

Wat is de financiële inbreng ļ bijdrage van de gemeente ? .Staan zij garant voor de exploitatie 
kosten? 

Waarom is de gemeente zo nauw betrokken bij dit project? 

\ 



Bezwaar 3 

Momenteel is de ruimte rond de kerk een besloten ruimte. Een parkeerplaats voor zes auto 's. Alleen 
toegankelijk t.b.v. kerkdiensten .Een tuin (in het verleden met een vijver en eeuwenoude bomen ) 
die momenteel niet toegankelijk is voor het publiek. 

Geen doorgangsgebied naar achter gelegen straten en wijken. 

Een rust gebied aan de rand van een rumoerig centrum, met veel horeca, winkels en uitgaans 
mogelijkheden 

Bij doorgang van het plan zal dit wijzigen 

Er komt een doorloop naar de achter gelegen Molenstraat en verder naar de Ursulinenbuurt. 

Zeker in de weekenden zal dit overlast geven m.n. in de nachtelijke uren als de cafe 's uitgaan 

Niet alleen als doorloop maar ook als nachtelijke uitrust plek voor kroeggangers ( de stoelen staan al 
op de animatiefoto ) 

Wat gebeurt is, dat een rustplek aan de rand van het centrum, prominent bîj dit centrum getrokken 
wordt met alle overlast die daar bij hoort. 

Een advies door bv M.R.A./ RUD i.v.m. geluidsoverlast m.n. voor de direct omwonenden is obligaat. 

Ook hier zal de nachtelijke activiteit van het uitgaansvolk m.n. in de weekenden in overweging 
genomen moeten worden 

De gemeente stelt in een eerder advies: 

"In nieuwe situaties moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel een akoestische 
afweging worden gemaakt" 

"De buiten ruimten grenzen direct aan tuinen van derden en zijn tevens op korte afstand van de 
gevels van woningen van derden gelegen." 

In een V.N.G. publicatie is een richtafstand van 30 meter opgenomen vanwege het aspect geluid. 

Vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is een openbaar parkeerterrein en een 
doorloop naar de Ursulinenwijk op deze locatie dan ook ongewenst 

Er komen ̂ parkeerplaatsen bijl! 



Bezwaar 4 

Verkeer. 

"De Dorpsstraat is verkeerstechnisch een overbelaste straat met gevaarlijke kruispunten".(rapport 
regio politie N.H.Noord) die verkeers technisch nu al (vóór Palermo red.) als chaotisch en onrustig 
wordt gekenmerkt 

Dit komt door het feit dat de Dorpsstraat een drukke weg van 4 meter breed is en de aanwezige 
bomen, tuin muren en geparkeerde auto's voor een onoverzichtelijke situatie zorgen"( einde citaat 
uit het politierapport).) 

Rienk van der Meer zegt in een rapport ( 30 Oktober 2008) voor een verkeerskundig advies 

"De Dorpsstraat is hier een smalle en druk bereden route waaronder veel( schoolgaande fietsers). Nu 
al is dit problematisch, mede door aanwezigheid van diverseverkeersaantrekkende voorzieningen. 
( winkeltjes, hotel) 

Vb.Een cruciaal kruispunt is Dorpsstraat /Kleine Dorpsstraat 50 meter van de entree van de " 
parochietuin" 

S'morgens en in de namiddag'vindt een intensief fietsend schoolverkeer plaats naar en van de 
scholen aan de Loudelsweg.die de Dorpsstraat kruisen 

Recent is begonnen met de bouw van een appartementen complex aan de Kleine Dorpsstraat met 11 
appartementen.( Palermo). Hier bij is geen rekening gehouden met parkeer voorzieningen. De 
bewoners maken gebruik van het kruispunt Dorpsstraat/ Kleine Dorpsstraat 

De parallel weg Kleine Dorpsstraat, nu al overbelast, zal met 11 appartementen een behoefte 
creëren van ongeveer extra 15 parkeerplaatsen. 

De Dorpsstraat zal als in en uitvals weg gekozen worden, mogelijk naar d e n i e u w e 
parkeerplaatsen rond de kerk. 

Ook de bewoners van de nieuwbouw op het parochie terrein zullen een parkeerplek zoeken, 
wederom^ÝP a r k e e r plekken. 

Dit resulteert in een extra overbelasting van de Dorpsstraat.en het dorpscentrum. 



Sinds de uitvals weg van uit Bergen aan Zee en Kranenburgh niet meer geleid wordt via de rondweg 
rond de Ruinekerk maar via de Dorpsstraat is er al een extra belasting van de Dorpsstraat. 

Bewoners hebben hiertegen geprotesteerd via een bezwaar procedure 

Daar komt bij dat de te voorziene extra belasting en de parkeerbehoefte i.v.m. de appartementen 
bouw ( Palermo) in de Kleine Dorpsstraat die niet meer terug te draaien valt 

Uų 
En dan nogyĉ extra parkeerplekken op de nieuwe locatie 

Daarbij is in en uitrit naar de parkeer plekken (z.g. kiss en ride) weinig verkeers vriendelijk. 

In 2009 heeft de gemeente op een aanvraag van een KDVter hoogte van het kruispunt Dorpsstraat 
/Kleine Dorpsstraat tot een omgevings vergunning , negatief besloten op basis van 
verkeersveiligheid. 

Palermo was toen nog in voorbereiding. 

De argumenten van de gemeente: de vestiging van een K.D.V. aan de Dorpsstraat zal leiden tot : 
citaat:" het verhogen van de parkeerdruk, een verslechtering van de bereikbaarheid en het ontstaan 
van een verkeers onveilige situatie".(zie memo van Rienk van der Meer van 30 Oct 2008) 

Het ging in dit geval om 17 verkeersbewegingen s'morgens en s avonds 

Er is toen een verkeers advies gevraagd aan de regiopolitie NH Noord. 

De verkeers bewegingen brengen met zich mee 

:" een verkeers onveilige situatie op een locatie die verkeers technisch nu al als chaotisch en onrustig 
wordt gekenmerkt. 

Dit komt doordat de Dorpsstraat een drukke weg van 4 meter breed is en de aanwezige bomen 
,tuinmuren ,en geparkeerde auto's voor een onoverzichtelijke situatie zorgen. 

De verkeersonveilige situatie zal met name worden veroorzaakt door het haal en breng verkeer van 
het kdv (17 autobewegingen .red.) waardoor er opstoppingen en onveilige situaties kunnen 
ontstaan.".. 

De bewonersvereniging heeft op verzoek van de gemeente de mening getoetst van haar leden. 

Van de negen leden die in de omgeving van (de kerk red.) wonen gaf zes toen aan dat zij bezwaren 
hadden 

De bezwaren hadden betrekking op de verkeersoverlast en de onveilige verkeerssituatie . 

Citaat:" Door de verkeerstoename voorziet men op dit drukke verkeerspunt gevaarlijke situaties 
met o.a.fietsen ( schoolverkeer)". 



Bezwaar 5. 

Afgevraagd wordt of er wel behoefte bestaat aan een nieuw appartementen complex in het centrum 
van Bergen. 

Afgezien van een streven naar een "Auto luw "en "Onrust luw "centrum (in tegenspraak met de 
onrust door het Palermo-complex). 

Er zijn aan de rand van het dorp voldoende appartementen complexen die in de behoefte voorzien. 
Ook al zijn ze gezien de prijsstelling meestal niet ten behoeve van de Bergense bevolking. 

Om enkele te noemen: 

De Haaf (in ontwikkeling) 42 Appartementen 

Maria Marici Bergen aan de Nesdijk (in ontwikkeling) 18 appartementen 

Palermo (in Aanbouw) 11 appartementen 

Hof Duin (in ontwikkeling) 17 appartementen 

Hartje Bergen ( boOven de Hema) 4 appartementen 

De Tuinen van Bergen 

Totaal: 92 appartementen in ontwikkeling buiten "de tuinen van Bergen" Enkele app. In de part. 
verkoop 

Conclusie: 

Bezwaar 1. 

Een overweging die negatief uitvalt ( neg) 

Bezwaar 2. 

Vragelijke haalbaarheid in economische zin (neg) 

Bezwaar3 

Onacceptabele geluidsoverlast.(MRA), (neg) 

Bezwaar 4. 

Negatieve verkeers adviezen (Politie, rapport van der Meer,be^oners vereen. Bergen 
Centrum.M.R.A.,Grontmij.) (neg) 

Bezwaar 4. 

Behoefte aan appartementen (geen). 

Het project moet geen doorgang vinden Geteke. 
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Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen Bergen 09-12-2015 

Aanvulling op het bezwaar van 

Na inzage van de ter inzage gelegen stukken betr. de woningen en parkeergelegenheid rond de P.enP 
kerk aan de Dorpsstraat blijken er enkele cruciale fouten in de voorstelling van de huidige parkeer 
situatie te zijn geslopen. 

De huidige situatie is de volgende ( zie de foto van 08-12-2009.( Gemaakt op verzoek en van 
comentaar voorzien door de huidige wethouder van financien R.Zeeman) 

Op de foto staan bij " parkeergelegenheid ".drie auto's geparkeerd. 

Dit zou tot tien uitgebreid kunnen worden. 

De doorgang tot deze parkeergelegenheid ( de rechter punt van de kerk van achteraf gezien en de 
schuurtjes van de duplex woningen aan de Dorpsstraat) wordt geblokeerd door een afsluitbare 
paal.( rode Punt, en foto 1). 

De parkeergelegenheid wordt open gesteld tijdens gebedsdiensten in de kerk. 

Een half uur na de kerkdienst wordt het parkeerterrein afgesloten {foto 2) 

Deze is dus niet toegankelijk voor het publiek met parkeerbehoefte 

Daar bij is de doorgang van het voor-kerkterrein naar de normaal afgesloten parkeer plaats slechts 
3 meter breed. 

Te smal voor doorgaand auto verkeer en voetgangers. Een uitermate en onverantwoord gevaarlijke 
situatie. 

Momenteel is slechts een zijde voor bewoners van de duplex woningen beschikbaar. 

Hier mag niet geparkeerd worden door niet-bewoners. 

Dit geldt evenzeer voor de parkeerplekken tussen de twee entree's van het voorterrein.( Foto 3) 

De aan en afttfy^Jte^iSree van het kerk terrein( aan de rechter en de linker zijde) heeft een inrij-
breedte^ĘSrî.50 meterľMfeçkan geen parkeerruimte gecreerd worden, naar twee kanten . 

W * ŵ , 



Dit staat wel ingetekend in de ontwerp tekening "huidige situatie " 

Het zou mogelijk in de nieuwe situatie ontworpen kunnen worden maar dat is niet actueel. 

Er staat op de foto een auto geparkeerd aan de rechterzijde van de kerk . Dit is waarschijnlijk een de 
auto van een medewerker. 

Normaal is de toegang tot het kerkterrein afgesloten aan de Dorpsstraat kant door een afsluitbaar 
hekwerk rechts en links met waarschuwing "Wegsleepregeling" ļ-Cĩc *-ļ 

Daarbij staan op diverse plekken (o.a. rond de nu afgesloten tuin aan de west zijde ) waar het 
appartementen complex is gesitueerd borden met privé terrein.(zie foto) ^ 

Conclusie : 

Het terrein rond de kerk is tot op heden( 08-12-2015) niet toegangkelijk voor het publiek nog voor 
parkerende auto 's. 

Het terrein was met hekwerken poorten en mobiele palen afgesloten voor het publiek. 

Opvallend is dat heden (9-12-2015 ) de afsluitpaal niet meer aanwezig is, en de toegang tot het 
kerkterrein niet is afgesloten. De poort staat open. 

De suggestie dat op het terrein uitgebreide parkeer mogelijkheden voor het publiek aanwezig waren 
is onjuist en bezijden de waarheid. Het kerkterrein is geen publieke ruimte. 

Dit is de ontwerpers kwalijk te nemen. 

Aangaande de bestemmingen: 

Op de plankaart t.b.v.bestemmingen heeft de kerk de aantekening O.K.(Religieuze Doeleinde) 

De pastorie W (woondoeleinde.) 

Het vergadercentrum "de Nieuwe Beuk" W. ( Woondoeleinde) 

Dit laatste is in strijd met het bestemmingsplan tenzij in het verleden een omgevingsvergunning tot 
wijziging van het bestemmingsplan is aangevraagd. 

Ik verzoek hier uitdrukkelijk helderheid over van het college I! I 

Indien dit niet het geval is zou er gehandhaafd moeten worden. 

Het voorterrein met uitzondering van het plateau waar de vlaggemast staat. Heeft de bestemming 
T (n) Hier zijn verhardingen toegestaan. 



I 

Het overige terrein heeft de bestemming T (Tuin) waarbij geen verhardingen zijn toegestaan i.tt de 
huidige situatie. Ook hier, in strijd met het bestemmingsplan. 
Bij de aanvraag tot wijziging bestemminsplan zullen al deze aspecten ter sprake komen 

P.S.Ik verzoek het college om de foto reeks door mij in een iets later stadium aan te leveren. Zij 
worden afgedrukt 

\ 

V 

Ą 



r 

í. 
-. 

f 

3 

-

İ 2 
/ 0 ó m 



Parkeerterrein 
wordt 1/2 uur 

na gebruik 
kėrk/De Nieuwe 
fieuh gestoten 
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Aan het College van Burgemeesters en Wethouders van Bergen NH, Postbus 175 1860 AD, Bergen. 

Bergen, 10-12-2015 

Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen de plannen in de parochietuin aan de Dorpsstraat maar met 
name tegen de 44 parkeerplaatsen naast de kerk. Wij staan achter het bijgevoegde bezwaarschrift 
van de heer 

Gemeente Bergen 

Met vriendelijke groet, II1III01HIII11I1 
15ip.08574 14/12/2015 

Postbus:-—— 

ZAAKNUMMER: 


