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Betreft: plannen van de werkgroep uit de gemeenteraad met betrekking tot het Slotkwartier

Geacht College,
Op 15 december jl. zijn bovengenoemde Stichtingen op initiatief van de stichting KCE (Kunst en
Cultuur Egmond) bijeen gekomen teneinde zich een beeld en een mening te vormen over de
voorstellen voor het Slotkwartier van de werkgroep uit de gemeenteraad. De bespreking werd geleid
door Dr. drs. Peter J.H. van den Berg, vertegenwoordiger van het Slotkwartier in het Cultureel
Platform van de gemeente Bergen.
De conclusie van die bijeenkomst was dat de voorstellen van de werkgroep niet in lijn zijn met het
beleid van de gemeente Bergen met betrekking tot Kunst, Cultuur en Historie, zoals dat is verwoord
in de Cultuurnota Kunst in het Hart en is geformuleerd in de omschrijving die ten grondslag ligt aan
de motie van 27 oktober 2016, met als onderwerp Hoeve Overslot. Maar ook niet in lijn zijn met de
conclusies en omschrijving van het Slotkwartier in het Cultuur Historische Inventarisatie Project.
van de voormalige gemeente Egmond van september 1996.
Op grond van deze conclusie, is het in de visie van de vier Stichtingen een gemiste kans dat de
voorstellen van de werkgroep uit de raad, zoals die thans aan uw College zijn aangeboden,
gerealiseerd zullen worden.
De vier Stichtingen willen op korte termijn een overleg met wethouder en portefeuillehouder
Snabilie, teneinde hun visie met hem te kunnen bespreken, voordat uw College een voorstel aan de
Raad doet, conform de voorstellen van de inmiddels opgeheven werkgroep. Daarbij indachtig de
tekst die door alle Raadsfracties is onderschreven in de aanhef van de motie als genoemd, namelijk

dat In toekomstvisies breed is onderschreven dat toerisme de kurk is waarop onze lokale economie
drijft; Kunst en Cultuur binnen alle dorpskernen daaraan op geheel eigen en onderscheidende wijze
een bijdrage leveren; Hoeve Overslot als Museumhoeve Overslot als culturele vrijplaats daarin een
rol van betekenis speelt.
Een positieve reactie uwerzijds tegemoet ziend.
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