
Gemeentebelangen heeft een aantal vragen aan het college ten aanzien van de nieuwe 
structuurvisie Bergen-Oost en het BSV-terrein: 

• De structuurvisie Bergen-Oost ligt ter inzage van 17 april tot en met 29 mei 2020 en een 
ieder kan daar een zienswijze op geven.  

Is er voorafgaand aan het ter inzage leggen contact geweest met inwoners in het nieuwe 
plangebied? 

• In de structuurvisie Bergen-Oost wordt aangegeven dat er een robuust ruimtelijk 
raamwerk gecreëerd moet worden, dat de toekomstige ontwikkelingen kan faciliteren en 
zorgt voor een goed woon-, leef-, en werkklimaat in het plangebied. De verkeersstructuur 
wordt onderzocht door middel van 2 modellen:  

Model 1 gaat uit van het maximaal ontlasten van de Kerkedijk en de Oudtburghweg en het 
benutten van de Churchillaan als belangrijkste auto-ontsluiting van het plangebied.  

Model 2 gaat uit van verdeling van het autoverkeer tussen de Churchillaan en de Kerkedijk 
en daarmee tevens de Oudtburghweg. Voor beide modellen is onderzocht wat de vulling 
van het plangebied met de verschillende mogelijke functies voor consequenties heeft voor 
de verkeersintensiteiten. 

Is er met de inwoners uit het plangebied gesproken over deze 2 modellen en wat de gevolgen 
kunnen zijn op de infrastructuur en de kwaliteit van de leefomgeving? 

• De bouwplannen op de BSV-velden zijn op enig moment gekoppeld aan de herbouw van 
zwembad De Beeck.  
Op welk moment is besloten dit te koppelen en op welke gronden? 
 

• De verzekeraar van zwembad De Beeck heeft als deadline voor herbouw 13 oktober 2020 
gesteld.  
 
Wat betekent deze deadline voor de ontwikkeling van het BSV-terrein? 
 

• In het Formatie-akkoord 2019-2022 wordt over de ontwikkeling van het BSV-terrein 
aangegeven dat deze plannen (in samenhang met vrijkomende locaties van De Europese 
School en de Gemeentewerf) zo snel mogelijk tot uitvoering gebracht moeten worden. 
Door de gestelde deadline van de verzekeraar (13 oktober 2020) komt de ontwikkeling van 
het BSV-terrein ook versneld naar voren. Dat betekent dat er beslissingen genomen 
moeten gaan worden op het gebied van Infrastructuur.  
 
Kan het college aangeven op welke wijze de inwoners c.q. de dorpsverenigingen uit het hele 
beoogde ontwikkelgebied zijn betrokken bij dit proces en met name bij het vormgeven van de 
infrastructuur?  
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