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Geachte leden van de raad, 

29 november is er tijdens de ARC door 34 mensen ingesproken door voorstanders van het plan de 7 

dorpelingen, voorstanders van In Harmonie en door een aantal mensen met specifieke wensen voor het 

gebied, zoals de fietsersbond. Maar ook de horeca, die aangeeft dat het hun vooral om de 

parkeergarage gaat. Wat er boven de grond gebeurt interesseert ze niet. Ook werd duidelijk dat de Aldi 

niet de gewenste extra ‘traffic’ maar wel extra verkeer gaat opleveren. 

In de discussie in de raad is naar voren gekomen dat een aantal partijen de inspraak op zich in wil laten 

werken en pas op 15 december een standpunt zullen innemen. 

De tegenstellingen tussen de twee voorstellen zijn verhard en met name Schrama b.v. wenst niet te 

praten over een eventuele samenwerking met de andere partij. Of dat vanwege een contract met Aldi is 

of om andere redenen is niet duidelijk. 

Niet alle partijen laten zich even duidelijk uit over de steun voor het plan ‘In Harmonie’ vanuit de 

bevolking en de ondernemers in het centrum. Je kan die steun niet afdoen met kwalificaties als 

NIMBY principe. Ook kun je het niet afdoen door te zeggen ‘de mensen weten niet waar ze voor 

kiezen’. De steun richt zich overduidelijk op een keuze waarbij er geen supermarkt komt op het 

Harmonieterrein. Een keuze van de raad voor het plan ‘de 7 dorpelingen’ zal gevolgen hebben voor de 

houding van de bevolking ten opzichte van de politiek. De uitspraak van Jan Terlouw afgelopen week 

over de rol van de politiek ten opzichte van het publiek is helder.  

Ook is duidelijk dat een aantal partijen in de raad de plannen van de stichting ‘Mooier Bergen’ nog 

niet volledig uitgewerkt vindt. Een combinatie van de twee plannen, waarbij wordt afgezien van een 

supermarkt op de Harmonie locatie ligt het meest voor de hand. Het afwijzen van een supermarkt op 

de Harmonielocatie geeft Schrama b.v. de ruimte om in gesprek te gaan over de realisatie van een 

vergrote parkeergarage onder het Harmonieterrein, waarbij ook de gronden nu in bezit van Olie en 

Schrama betrokken zouden kunnen worden. Uitgangspunt van zo’n combinatie is wat ons betreft het 

programma, zoals dat is geformuleerd door de stichting ‘Mooier Bergen’ , zijn.  

Wij roepen de partijen in de raad dan ook op om op 15 december de vestiging van een supermarkt op 

de Harmonie locatie af te wijzen. De beide partijen die op 30 september een plan hebben ingediend in 

overleg met de gemeente uiterlijk op 1 april 2017 te laten komen met een nader uitgewerkt plan, 

waarin onder andere een vergrote parkeergarage is opgenomen.  

Dat doet recht aan de wens van een groot deel van uw kiezers en geeft beide indieners wat ze graag 

willen. De ene indiener krijgt een grotere parkeergarage om te exploiteren, de andere indiener de 

realisatie van een veelheid aan initiatieven die een verrijking betekenen voor het dorp Bergen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Bergen Totaal, waarin verenigd de bewonersvereniging Bergen Centrum, 

Woonbelangenvereniging ‘Van Reenenpark e.o.’, Bewonersvereniging Koninginneweg, 

Wijkvereniging Kruidenbuurt, Buurschap Westdorp, Vereniging ‘De Negen Nessen’ 
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