
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 14 november 2006; 
 
gelezen het advies van de commissie  Ruimte en Beheer van  09 januari 2007; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet; 
 
b e s l u i t: 
 

1. In te stemmen met het voorgestelde Globaal Inrichtingsplan voor het Hof te Bergen ( = 
Oude Hof), Maesdammerhof, Meerwegbos. 

 
1.a. Ten aanzien van het globaal Inrichtingsplan Het Oude Hof de volgende aanvullende en 
gewijzigde uitgangspunten te hanteren en die ook bij de uitwerking van de deelplannen voor 
de uitvoering te betrekken: 

1. Het fietsverkeer over het Oude Hof in stand te laten op de bestaande route vanaf de 
Sluislaan naar de Eeuwige Laan; 

2. Het laantje tussen de Lindelaan en de Brederodelaan niet te herstellen; 
3. De wandelpaden niet uit te voeren in halfverharding, maar te handhaven als 

onverharde voetpaden; 
4. De parkeerproblematiek nader uit te werken in fase 2, waarbij ook extra onderzoek 

gedaan zal worden naar mogelijk aanvaardbare alternatieven en deze terug te 
koppelen naar de commissie; 

5. Met de aanbesteding van de werkzaamheden zal pas begonnen worden nadat een 
overzicht en planning van de werkzaamheden in de 2e en 3e fase aan de commissie 
Ruimte en Beheer is overlegd. 

 
2. Het in 2005 voor de 2e fase van de reconstructie van het Oude Hof te Bergen 

beschikbaar gestelde investeringskrediet, groot € 189.000,-, welke gedekt is door 
toegezegde subsidies van € 189.000,-, af te ramen. 

 
3. Een investeringskrediet, groot € 1.094.000,- beschikbaar te stellen voor de 2e fase van 

de reconstructie van het Oude Hof te Bergen onder voorwaarde dat dit krediet gedekt 
wordt door toegezegde subsidies van € 1.094.000. 

 
4. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het moment dat de, onder 

het preventief toezicht geldende, goedkeuring van de begrotingswijziging door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 30 januari 2007 
de griffier, de voorzitter, 
 


