
Kort verslag raadsbijeenkomst Kloosterlandgoed Ursulinen 
Locatie: Mirembe, Nesdijk 
Datum: 2 september 2010 

Voorafgaand aan de bijeenkomst heet zr. Gabriële namens de Congregatie alle aanwezigen 
welkom. Wethouder Hietbrink licht het doel van de bijeenkomst toe. Hij geeft aan dat het 
doel van de avond vooral het tijdig informeren van de raad is over de ontwikkelingen op 
Kloosterlandgoed Ursulinen, voorafgaand aan de feitelijke besluitvorming die pas vanaf het 
najaar gaat starten, Na het welkomstwoord maken de aanwezigen eerst een excursie over het 
Kloosterlandgoed, waarbij Karen van Vliet, Stedenbouwkundige van BGSV, een toelichting 
geeft op de kwaliteiten van het terrein. 

Teruggekomen in Mirembe, geeft karen van Vliet een presentatie van het huidige schetsont
werp. Zij laat ook zien welke voorafgaande stappen zijn gezet in het ontwerpproces. 

Zowel de excursie als de presentatie leidt tot een aantal vragen, De beantwoording wordt ge
daan door Karen van Vliet, Michiel van Hoof (Ontwikkelingsmanager AM), Mariëtte de Wit (di
recteur zakelijk bestuur Congregatie) en Eric van Hout (projectleider gemeente Bergen). 
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Vraag: Kan het parkeren ook ondergronds worden opgelost? 
Antwoord: Bij de vrije sector appartementen gaan we uit van verdiept parkeren, Bij de 
grondgebonden woningen is dit niet insteek, omdat dit de prijs-kwaliteitverhouding niet 
verbeterd, 

Vraag; De centrale weg over het terrein is niet zo breed, is het wel verstandig als daar ook 
wordt geparkeerd? 
Antwoord: Parkeren langs de centrale weg wordt opgelost tussen de bomen en voldoet aan 
de richtlijnen, Voor bewoners komen er bij de patiowoningen parkeerplaatsen bij hun huis of 
in parkeerkoffers, kleinschalige parkeerlocaties die met hagen zijn afgeschermd, 

Vraag: Hoe zit het met de verbindingen op het terrein met de omgeving? 
Antwoord: Aan de Oostzijde en Noordzijde is een verbinding voor langzaam verkeer opgeno
men, In het afsprakenkader is opgenomen dat de noodzaak en wenselijkheid nader moet 
worden onderzocht. 
Vanuit de raad wordt de suggestie gedaan om eventuele bruggen zo smal te maken dat er 
geen brommers over kunnen. 

Vraag: In de plannen zoals die nu worden gepresenteerd lijken de bomen in het rondje bij de 
dierenweide niet meer terug te komen. Dat is toch wel erg spijtig gezien de kwaliteit van dit 
deel van het park, 
Antwoord: Deze keuze is nog niet gemaakt, In de verdere uitwerking van het plan worden de 
bomen integraal meegenomen in de te maken keuzes. 

Vraag: Hoe zit het met de verhouding privé/publiek op het terrein? 
Antwoord: Bij de woningen is in bescheiden mate privéterrein voorzien, Het overig deel van 
het Kloosterlandgoed wordt semi-openbaar. De toekomstige bewoners en de zusters zijn sa
men de eigenaar van het gebied en daarmee collectief verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud. Er wordt nog gekeken hoe met bezoekers wordt omgegaan. Een mogelijkheid is 
dat de toegang alleen overdag toegestaan is. Als er toch beheersmatige problemen optreden, 
dan is het denkbaar om strengere regels vast te stellen. Uitgangspunt is de referentie van de 
Haaf, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over de toegankelijkheid gedurende weekda
gen en ook een evaluatiemoment is opgenomen. 

Vraag: Moet er niet meer water op het terrein met elkaar worden verbonden? Vooral om meer 
open water te krijgen? 
Antwoord: Alle waterpartijen zijn op dit moment met elkaar verbonden, deels met duikers. De 
afwatering vindt plaats naar de Polder, We brengen op dit moment alle waterverbindingen in 
kaart, in het uiteindelijke plan streven we er naar om waar mogelijk meer open water terug 
te laten komen. 
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Vraag; Hoe zit het met de verkeersafwikkeling op de Nesdijk? Moet daar niet een rotonde ko
men? 
Antwoord: Dat kunnen we nu nog niet zeggen, er vindt nog verkeerskundig onderzoek plaats. 

Vraag: Is er ook gedacht aan ruimte voor woongemeenschappen? 
Antwoord: Ja, er bestaan zelfs al concrete contacten, Dit betreft een groep genaamd De Zon
newijzer en een andere de Heerlijkheid. Een eventuele mogelijkheid van een woongemeen
schap heeft alleen toekomst als het beleid van de gemeente kan worden aangepast inzake de 
labelling van de wonen. Beide woongroepen willen dan namelijk ook het sociale deel van het 
programma beschikbaar hebben voor hun leden, 

Vraag: Hoe groot worden de patiowoningen en de appartementen? 
Antwoord: Voorlopig gaan we uit van gebruiksoppervlakten van gemiddeld 160 m2voor de pa
tiowoningen, 110 m2voor de koopappartementen, 75-80 m2voor de sociale huurwoningen en 
125 m2 voor de woningen bij de Lijtweg. 

Vraag: Waarom komt de sociale woningbouw alleen in appartementen? 
Antwoord: Dat heeft te maken met de financiële kaders van categorie 1 en 2 woningen waar
bij een oppervlakte van circa 70-80 m2, het gevolg is. Dat past niet goed bij grondgebonden 
woningen, maar wel bij appartementen, Stel een woning van 5,1 breed heeft in twee lagen al 
snel een oppervlakte van 1001712. 

Vraag; Kan er ook ruimte komen voor jongeren? 
Antwoord: Gezien de aard van het terrein liggen woningen voor 50-plussers meer voor de 
hand, Dat sluit ook beter aan bij de demografische ontwikkeling die Bergen doormaakt, die 
richting vergrijzing tendeert. Vanuit de woningtoewijzing van de sociale huurwoningen is ie
dereen vrij om in te schrijven die tot de doelgroep behoort, 

Vraag: Heeft de kapel geen religieuze functie meer? 
Antwoord: Nee, er is in de Kloosterhof, een nieuwe kapel gemaakt, De oude kapel is aan de 
openbare eredienst onttrokken. Er wordt op dit moment wel gekeken naar een nieuwe be
stemming voor de oude kapel. 

Vraag: Hoeveel zusters zijn er nu nog? 
Antwoord: Er zijn nog 65 zusters. In het totaal k5 zusters wonen in de Kloosterhof, De komen
de tijd zullen ook de zusters van buitenaf geleidelijk terugkeren. De zusters gaan er zelf van 
uit dat in een periode van circa 20 jaar de congregatie geleidelijk aan wordt opgeheven. 
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Wethouder Hietbrink sluit de avond af met een korte vooruitblik op de komende stappen. 
B&W zal vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure nog dit najaar alvast aan de raad 
een prinicipe-uitspraak over het schetsontwerp vragen, In december 2010 is naar verwachting 
bekend welke zorg- en welzijnsfuncties eventueel op het terrein komen, De bestemmings
planprocedure start waarschijnlijk in januari 2011, De besluitvorming daarover is in de 2e helft 
van 2011 voorzien, Daarna start de fase van bouwplannen en uitvoering, die waarschijnlijk tot 
medio 201^ gaat duren. 
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