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Geachte fractie,
U heeft vragen gesteld over de voortgang van de plannen Bergen centrum. Hieronder gaan
wij op uw vragen in:
1.
Kunt u ons informeren over de stand van zaken wat betreft de voortgang Dorpsplein
en of alles nog conform planning verloopt?
Nee, de planning loopt uit. Dit komt door meerdere redenen. In verband met de op non-actief
gestelde projectleider zijn er nog geen verdere stappen gezet. Daarnaast heeft in de
afgelopen periode de coalitievorming plaatsgevonden waarbij het nieuwe bestuur de richting
voor de komende tijd zal inzetten. Nu er een nieuw college van B en W is gevormd kan
invulling worden gegeven aan het vervolg.
2.
Kunt u ons informeren wat de voortgang is ten aanzien van Winkelhart Oost en
West? En of er op korte termijn zicht is op een start van de ontwikkeling van deze locaties?
Zo nee wat is het college voornemens te gaan doen om verdere verpaupering van (de entree
van) het centrum van Bergen te voorkomen?
Voor Winkelhart Oost heeft een aantal partijen interesse getoond maar dit heeft nog niet
geleid tot een concreet plan. V.w.b. Winkelhart West heeft BBI aangegeven in gesprek te zijn
met verschillende winkeleigenaren.
Op dit moment is de gemeente (nog) niet aan zet om voortgang te bespoedigen.
3.
Op welke termijn komt er voor de raad inzicht in de parkeeropgave Centrum (inclusief
Binnenhof)?
Zie antwoord onder punt 1.
Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Rienk van der Meer, beleidsmedewerker
van het team Beleid en beheer (CWV) via telefoonnummer 088 909 7653. Wilt u bij
correspondentie het kenmerk 18uit01793 vermelden?
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Toelichting

Per 14 juni a.s. sluiten de deuren van het ABN AMRO kantoor in
Bergen.
Het CDA maakt zich niet alleen zorgen over deze ontwikkeling
maar ook over de levendigheid als het uiterlijk aanzien van het
Centrum.
Daarnaast is het inmiddels april 2018. Het is inmiddels meer dan
een half jaar geleden dat de intentieovereenkomst met BBI is
gesloten ten aanzien van de ontwikkeling Dorpsplein.
De informatie- en presentatiebijeenkomst over de parkeeropgave
in het Centrum is uitgesteld tot nader orde.

Vragen

Naam en ondertekening

De economie is in volle bloei. De economische recessie die
destijds reden is geweest voor de stagnatie van Mooi Bergen 1.0
is niet meer aan de orde. Voor het CDA ook het moment om in
overleg met de bewoners en ondernemers voortgang in de
projecten te houden cq. te brengen.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Kunt u ons informeren over de stand van zaken wat betreft
de voortgang Dorpsplein en of alles nog conform planning
verloopt?
2. Kunt u ons informeren wat de voortgang is ten aanzien van
Winkelhart Oost en West? En of er op korte termijn zicht is
op een start van de ontwikkeling van deze locaties? Zo nee
wat is het college voornemens te gaan doen om verdere
verpaupering van (de entree van) het centrum van Bergen
te voorkomen?
3. Op welke termijn komt er voor de raad inzicht in de
parkeeropgave Centrum (inclusief Binnenhof)?
Fractie CDA
Wilma Grooteman
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