
Van: Info 
Verzonden: dinsdag 13 december 2016 8:32 
Aan: Informatie Helpdesk 
Onderwerp: AB:FW: Urgent: reactie raadsvoorstel RAAD160134 
 
Opvolgingsmarkering: Opvolgen 
Markeringsstatus: Gemarkeerd 
 
Graag inboeken en doorsturen. 
 
Groet, 
 
Astrid 
 
Van: Mooier Bergen [mailto:mooierbergen@gmail.com]  
Verzonden: maandag 12 december 2016 20:27 
Aan: Info 
Onderwerp: Urgent: reactie raadsvoorstel RAAD160134 

 

 

 

Gemeente Bergen NH 

t.a.v. de gemeenteraad 

  

Postadres  

Postbus 175 

1860 AD Bergen 

Datum:         12 december 2016 

Betreft:         reactie op raadvoorstel RAAD160134; wij verzoeken de 

griffier deze brief inclusief de bijlagen toe te voegen aan de ingekomen 

stukken bij agendapunt 3.2 en 17 tbv de Gemeenteraad van 15 

december a.s. 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

mailto:mooierbergen@gmail.com


In uw vergadering van 15 december a.s. wordt u gevraagd een besluit te nemen over 

de invulling van de Harmonielocatie in Mooi Bergen 2.0. Voor deze locatie zijn twee 

initiatiefplannen voorbereid: “de 7 dorpelingen” en “In Harmonie”. Het College van 

Burgemeester en Wethouders stelt u voor om te kiezen voor het plan “de 7 

dorpelingen”. 

U zult begrijpen dat wij het bijzonder teleurstellend zouden vinden als de 

gemeenteraad dit voorstel zou volgen. Deze unieke locatie is zo essentieel voor de 

ontwikkeling van het Centrumgebied in Bergen dat echt alle invalshoeken en kansen 

moeten worden onderzocht alvorens een definitief besluit wordt genomen. De keuze 

die uiteindelijk wordt gemaakt is beeldbepalend voor de komende 100 jaar en mag 

daarom aan geen enkele twijfel onderhevig zijn.  

Uit het feit dat er heel veel (meer dan 1800) adhesiebetuigingen op ons voorstel voor 

“In Harmonie” zijn binnengekomen, mag worden afgeleid dat door heel veel inwoners 

van onze gemeente getwijfeld wordt over de vraag het Collegevoorstel wel het juiste 

is. 

Om lange juridische procedures te voorkomen , zoals in de memo van de heer Fred 

Wijma van Wintertaling advocaten (520160685 en 52016085 aanvullend) verwoord, 

adviseren wij u om een “tussenstap” te maken. Ons verzoek is: beslis nu nog niet over 

de invulling van de Harmonielocatie maar stel een onafhankelijke kwartiermaker aan, 

die met respect voor de belangen van beide initiatiefnemers en de belangen van alle 

betrokken stakeholders de uitgangspunten kan verkennen om tot een 'optimaal 

resultaat' te komen voor de Harmonie Locatie van Bergen.  

We doen de suggestie aan de Raad om hiervoor Het ‘Expertteam Versnellen’ van het 

BZK in te schakelen. Het team heeft de opdracht van minister Blok om bemiddelend 

op te treden tussen initiatiefnemers en de gemeente in vastgelopen 

gebiedsontwikkelingen als deze.  

In de verkennende gesprekken met de heren hoogleraar Friso de Zeeuw en Jos Feijtel, 

die verbonden zijn aan het 'Expertteam Versnellen', is  Mooi Bergen 2.0 uitermate 

geschikt en interessant bevonden om in te brengen als casus. 

  

Samenvattend is ons verzoek: neem op 15 december a.s. geen besluit en stel een 

onafhankelijke kwartiermaker aan die de samenwerking stimuleert tussen Schrama B.v 



en de Stichting Mooier Bergen, waarbij Mooier Bergen In Harmonie de bovenwereld 

invult en Schrama bv. de parkeergarage kan realiseren. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we door in harmonie met elkaar samen te werken, tot het 

mooiste eindresultaat kunnen komen. Een plan dat breed gedragen wordt en dat 

uiteindelijk ten uitvoer gebracht kan worden.  

  

Met vriendelijke groet, 

Stichting Mooier Bergen 

 

Onno van Denzen 

Peter Geurts 

John Hendriks  

Bren Hortensius  

Meis de Jongh 

René Meijer 

Marian Müller 

Mareike Naumann  

 

Bijlagen: 

        Brief van Cees Bontje 7-12-2016 

        Brief Wouter Hubers 4-12-2016 

        Parkeermemo Gedachtegoed 08-12-2016 

        Parkeermemo Meis de Jongh Onno van Denzen 12-12-2016 



        Notitie Wintertaling (520160685) 08-12-2016 

        Notitie Wintertaling (520160685 aanvullend) 12-12-2016 

 


