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Gemeente Bergen 
t.a.v. de gemeenteraad 
Postbus 175 
1860 AD Bergen      
 
 
Betreft: zorgen procedure nieuwbouw Dorpsplein Bergen 
 
 

Amsterdam, 7 februari 2022 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Heemschut vecht al 111 jaar voor het behoud van belangrijke gebouwen en landschappen in 
Nederland. Namens onze 5000 leden houden wij door het hele land ontwikkelingen in de gaten 
die een bedreiging vormen voor deze doelen. 
 
Deze week hebben wij voor nieuwbouwproject op het Dorpsplein in uw gemeente een zienswijze 
ingediend op het plan zoals dat nu door uw college ter inzage is gelegd. U treft de zienswijze als 
bijlage bij deze brief aan. Kort gezegd maken wij ons zorgen over de massaliteit van het plan, het 
ontbreken van enige afweging op het gebied van cultuurhistorie, de sloop van een belangrijk 
gebouw van H. van de Broek en J.B. Bakema uit 1960/1961 en de gevolgde procedure. 
 
Dat laatste brengen wij graag middels deze brief ook onder de aandacht van u. Volgens ons klopt 
de gekozen procedure niet en gaat het college volledig voorbij aan uw raadsbesluit van juni 2020 
dat projecten met meer dan 18 woningen moeten worden aangemerkt als ‘grote bouwprojecten’ 
en dat u in dat besluit uitspreekt dat het college daarvoor geen versnellingsmiddelen mag 
gebruiken. Dit project telt 29 woningen en is daarmee duidelijk een groot bouwproject. 
 
In het besluit zoals het college voornemens is te nemen, wordt u als raad niet gekend. Volgens het 
college hoeft dat niet. Wij bestrijden dat. Volgens ons moet het college u wel om uw mening 
vragen.  
 
Los van het negeren van eerder genoemd raadsbesluit is het ook vanuit de impact van het project 
op uw gemeente niet meer dan logisch dat u als gemeenteraad de kans krijgt zich uit te spreken 
over dit project. Wij vinden een bouwplan van deze hoogte een enorme impact op het aanzicht 
van het naastgelegen beschermde gezicht.  
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Wij vinden het negeren van de gemeenteraad in dit project dan ook een zeer vreemde gang van 
zaken en wij hopen dat u de invloed aanwendt die u heeft als gemeenteraad om het geplande 
bouwplan alsnog politiek te bespreken. Wij kunnen u adviseren wat daarvoor de juiste weg is en 
welke middelen u daarvoor ter beschikking heeft.  
 
En u begrijpt, dat het ons een lief ding waard is als de gemeenteraad daarbij de cultuurhistorische 
waarde van het door architect Bakema ontworpen dorpsplein zou respecteren. 
 
Namens de commissie Noord-Holland, 

 
 
 

H. Dirkx 
Vice-voorzitter 


