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UITNODIGING  
 

Aan : De leden van de raad en commissie, tkn. Collegeleden 
Onderwerp : Hoorzitting Geveerde Kikker 
Datum : 26 juni 2017 
Van : griffie 
Aanvang : 19.30 uur 
Locatie : Verenigingsgebouw de Stoop, Julianaweg Egmond aan Zee 
 

 
Hoorzitting Geveerde Kikker 

 
Op 26 juni a.s. organiseert de gemeenteraad van Bergen een hoorzitting over de plannen 
voor een nieuwe invulling van ‘De Geveerde Kikker’. De bijeenkomst vindt plaats in het 
Verenigingsgebouw ‘De Stoop’, Julianastraat 5 in Egmond aan Zee. 

 De hoorzitting start om 19.30 uur en wordt afgesloten rond 21.30 uur.  

 Vanaf 19.00 uur zijn de deuren geopend. 
U bent van harte welkom. 
 
Aanleiding: het terrein aan de Boulevard 23 in Egmond aan Zee, waar voorheen ‘De Geveerde 
kikker’ was gevestigd, ligt al enige tijd braak. Initiatiefnemer ‘Brand new Space’ heeft een plan 
gepresenteerd om een appartementengebouw te realiseren. Het plan is getoond tijdens een 
inloopavond en daarnaast zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd tussen omwonenden, 
initiatiefnemer, portefeuillehouder en ambtelijke ondersteuning. Er zijn verschillende varianten 
besproken. Deze overleggen hebben niet geleid tot een plan dat voor omwonenden acceptabel 
is. 
  
Doel: Er is nog geen besluit genomen. De gemeenteraad wil weten hoe u over de nieuwe 
invulling van De Geveerde Kikker denkt. Op initiatief van de raad wordt daarom deze 
bijeenkomst georganiseerd om omwonenden, verschillende partijen en belanghebbenden te 
‘horen’ en daarmee in de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar te maken. Van de 
bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Uw inbreng wordt betrokken bij de besluitvorming over 
de kaders voor het nieuwe bestemmingsplan. 
 

Agenda: 

19.00 uur Zaal open 
 
19.30 uur  Opening door voorzitter Marcel Halff 
 
19.31 uur  Uitleg over proces  
 
19.40 uur Presentatie plan door projectontwikkelaar Olaf Vreugdenhil en architect 
  Jasper van Rijn 
 
19:50 uur Ruimte voor reacties van aanwezigen en het stellen van vragen door 
  raadsleden  
 
20.05 uur  Presentatie stedenbouwkundige visie welstandscommissie 
 
20:15 uur Ruimte voor reacties van aanwezigen en het stellen van vragen door 
  raadsleden 
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20.30 uur Mening nieuwe invulling bewoners 
 
21:00 uur Ruimte voor reacties van aanwezigen en het stellen van vragen door 
  raadsleden 
 
21.25 uur Toelichting op het vervolgproces  
 
21.30 uur Streeftijd afsluiting 

 
 
 
Bergen, 12 juni 2017 
 
 
 


