
 

Uitvoeringsparagraaf structuurvisie Mooi Bergen 2.0 
 

Plandeel Harmonie 

1. Nadere uitwerking van schetsplannen geschiedt in samenspraak met het Q-team. De 
uitkomsten worden besproken met de klankbordgroep Mooi Bergen;  

2. Alle mogelijke varianten voor het laden en lossen ten behoeve van de supermarkten 
worden nader onderzocht in samenspraak met werkgroep verkeer. De uitkomst(en) 
worden besproken met de klankbordgroep Mooi Bergen en direct omwonenden; 

3. Exacte locatie en vormgeving/uitstraling van de entree parkeergarage uitwerken in 
samenspraak met Q-team en werkgroep Verkeer. De uitkomsten worden besproken met 
klankbordgroep Mooi Bergen en direct omwonenden; 

 

Openbaar gebied 

4. De exacte locatie van de bushalte wordt bepaald bij de uitwerking van het openbaar 
gebied in samenspraak met Connexxion en werkgroep verkeer. De uitkomsten worden 
besproken met de klankbordgroep Mooi Bergen, de bewoners boven ‘Hartje Bergen’ en 
de bewoners boven de bibliotheek; 

5. In 2015 wordt overleg aangegaan met Connexxion over de route en bushalte van de 
lijndienst Alkmaar-Bergen. De raad wordt over de uitkomst van het gesprek 
gerapporteerd; 

 

Winkelhart 

6. Indien de bebouwing in plandeel Winkelhart conform de huidige rooilijn blijft, wordt nader 
onderzocht of de inrichting van de openbare ruimte volgens het concept idee van het 
plan “Centrum Park – Markt Hal” (een park strip) haalbaar is; 

7. De initiatiefnemers van het alternatieve plan Het Centrum Park – Markthal wordt tot 1 
september 2015 de mogelijkheid geboden om, in overleg met de betreffende eigenaren 
van de panden in dit plangebied de haalbaarheid van het concept te onderzoeken. Dit 
laat onverlet dat andere initiatieven binnen de kaders de structuurvisie ook mogelijk zijn, 
op voorwaarde dat dit in overleg met de betreffende eigenaren plaats vindt.  

8.  De raad wordt over de uitkomsten van het/de onderzoek(en) gerapporteerd bij de 
herijking van de grex in het eerste kwartaal van 2016;  

 

 



Signaal 

9. Op basis van het Beeldkwaliteitkader wordt door initiatiefnemer(s) in samenspraak met 
het Q-team twee à drie architectonische uitwerkingen gemaakt, waarna definitieve 
besluitvorming door de raad plaatsvindt; 

10. Het college komt in dit kader met een voorstel over een burgerparticipatie proces.  

 

Parkeren 

11. Parkeeronderzoek in de kern Bergen laten uitvoeren. Exacte begrenzing 
onderzoeksgebied moet nog worden bepaald; 

12.  Inrichtingsvoorstellen over invulling, vormgeving en uitstraling voor het Binnenhof laten 
maken zodat dit openbare parkeergebied kan worden betrokken bij de parkeeropgave 
als gevolg van Mooi Bergen 2.0. 

 


