
Project Mooi Bergen in 2017

Overzicht van diverse acties



Korte inleiding

- Doel van de avond

- Introductie dhr. H. Eshuijs, gebiedsregisseur voor de kern Bergen

- Introductie dhr. W. Huiberts namens Bot Bouw Initiatief

- Op 2 maart overleg gepland met de klankbordgroep



Algemeen: Herijken grondexploitatie

Toelichting door planeconoom in besloten gedeelte van de 

Algemene raadscommissie van 16 februari 2017

Vaststelling in besloten gedeelte van de raadsvergadering van 9 

maart 2017



Klankbordgroep Mooi Bergen

• Bewonersvereniging Bergen Centrum

• VOB

• Kon. Horeca, afdeling Bergen

• Fietsersbond

• Veilig Verkeer Nederland

• Stichting Mr. Frits Zeiler

• Groen Platform

• Adviesraad Sociaal Domein



Meeteken- en meedenkgroep

Voor de herinrichting van de openbare ruimte

• Klankbordgroep Mooi Bergen

• Plus 25 inwoners die persoonlijk benaderd zijn



Harmonielocatie

Drie acties:

• Uitwerken bouwplan van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp

• Opstellen bestemmingsplan

• Opstellen vervolgovereenkomst



Harmonielocatie  

Uitwerken bouwplan van schetsontwerp naar 

voorlopig ontwerp

Met wie

Omwonenden en de klankbordgroep

Initiatief ligt bij

Schrama BV en Attika architecten

Planning

Van februari t/m april 2017



Harmonielocatie

Opstellen bestemmingsplan

Met wie

Het ontwerpbestemmingsplan wordt besproken met de 

klankbordgroep en ligt formeel voor een ieder ter inzage

Initiatief ligt bij

Schrama B.V. en gemeente Bergen

Planning

Vaststelling in de raadsvergadering van 5 oktober 2017.



Harmonielocatie

Opstellen vervolg overeenkomst met Schrama B.V.

Na het zomerreces twee weken ter inzage en tijdens de ARC van 14 

september kunnen vragen gesteld worden. Daarna ondertekening 

door college



Openbare ruimte

• Onderzoek inrichting openbare ruimte conform het shared space

principe

• Kunst in de openbare ruimte

• Jeugd in Bergen betrekken bij planvorming

• Onderzoek andere invulling parkeerterrein Smalle Pad



Openbare ruimte

Shared space inrichting

Met wie

De meeteken- en meedenkgroep

Initiatief ligt bij

De gemeente Bergen

Planning

Presentatieavond voor raad in mei

Ontwerp-inrichting in raad van 4 juli 2017

Plan ter inzage in september/oktober

Definitief besluit door de raad op 14 december 2017



Openbare ruimte

Toepassing van kunst in de openbare ruimte

Met wie

De meeteken- en meedenkgroep

Initiatief ligt bij

De gemeente Bergen

Planning

Het wordt een onderdeel van het shared space plan, dus de ontwerp-

inrichting in de raad van 4 juli 2017 

Plan ter inzage in september

Definitief besluit door de raad op 14 december 2017



Openbare ruimte

Jeugd betrekken bij uitwerkingen

Met wie

Scholieren van BSG en Vrije School

Dit proces is nog niet uitgekristalliseerd.



Openbare ruimte

Parkeerterrein Smalle Pad (achter Nero)

Met wie

In eerste instantie met Punt Beheer BV. Mogelijk op een later 

moment met omwonenden en klankbordgroep

Initiatief ligt bij

Punt Beheer BV

Planning

Februari-maart ambtelijke quick scan

April-oktober met omwonenden en klankbordgroep (mits aanleiding)



Dorpsplein

Toelichting door dhr. Wil Huiberts van Bot Bouw Initiatief


