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Onderwerp : Stand van zaken De Beeck 
 
 
Geachte bewoner, 
 
De gemeenteraad stemde 8 maart 2018 in met het herbouwen van De Beeck op de huidige 
locatie in Bergen. In deze brief informeren wij u over de voorkeur van het college en nodigen 
wij u uit voor een informatieavond op 11 september .  
 
Voorkeursvariant 
In de afgelopen periode zijn vijf varianten opgesteld voor de herbouw van De Beeck. Deze 
zijn op 24 juli voorgelegd aan het college. Het college heeft voorkeur voor de variant die 
bestaat uit een multifunctioneel centrum met een zwembad, een raadszaal, commissiezalen, 
een biljartruimte, een jongerencentrum, een multifunctionele (ballet) zaal, een volwaardige 
sporthal en ruimte voor sport- en zorggerelateerde functies zoals fitness en fysiotherapie. 
In de sporthal kunnen door scheidingswanden drie volwaardige gymzalen gecreëerd worden 
die buiten schooltijd voor andere sporten beschikbaar zijn. Met deze variant wordt een 
maximaal maatschappelijk rendement behaald. 
 
Uit onderzoek blijkt dat het niet wenselijk of noodzakelijk is dat een aantal voorzieningen 
terugkeren zoals de sauna en de tennisbanen.  
De tennisbanen keren niet terug omdat is gebleken dat deze functie niet te combineren is 
met een voorziening voor het gymnastiekonderwijs voor scholen. De gemeente is in overleg 
met de Tennisclub Bergen voor een alternatief. 
Een sauna is geen onderdeel van deze variant vanwege het geringe aantal bezoekers en de 
hoge onderhouds-en schoonmaakkosten.  
 
U kunt het volledige collegebesluit vinden op de gemeentelijke website: www.bergen-hn.nl bij  
Plannen en Projecten - > Herbouw De Beeck. 
  
Inloopavond 
Wij nodigen u hierbij van harte uit om langs te komen tijdens de inloopbijeenkomst op: 
  

http://www.bergen-hn.nl/
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Datum: Dinsdag 11 september 
Tijdstip: 19.00 tot 20.30 uur 
Locatie: Restaurant van de woonzorglocatie Oudtburgh 
Adres:  Molenweidtje 1 in Bergen.  
 
U kunt dan binnenlopen om aan medewerkers van de gemeente vragen te stellen over de 
herbouw van De Beeck en de verschillende varianten. 
 
Vervolgproces 
De algemene raadscommissie bespreekt op 13 september 2018 het collegevoorstel.  
De behandeling in de gemeenteraad staat gepland op 4 oktober 2018. Beide vergaderingen 
zijn openbaar en vinden plaats in De Blinkerd, Heereweg 150 in Schoorl. U vindt de agenda 
en de stukken op www.raadbergen-nh.nl bij Vergaderingen. 
Als de raad instemt op 4 oktober, wordt gestart met het opstellen van het definitieve 
Programma van Eisen en de aanbesteding.  
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met de projectleider van de herbouw van De 
Beeck. Deze is bereikbaar via telefoonnummer 072 88 0000. Wilt u bij correspondentie het 
kenmerk 18uit02550 vermelden? 
 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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