Bergen in beweging

Op zoek naar geluk:
stand van zaken voorzieningen, activiteiten en
accommodaties
toegepast op de kern Bergen.
Juli 2017

Inhoud
1

Inleiding ............................................................................................................................................3

2

Vijf basisvoorzieningen .....................................................................................................................4
2.1

2.1.1

Voetbal ............................................................................................................................ 4

2.1.2

Sportcentrum en zwembad de Beeck ............................................................................. 4

2.2

3

Een basisschool ....................................................................................................................... 4

2.2.1

Brede Bergense school .................................................................................................... 4

2.2.2

Scholenplan Bergen ......................................................................................................... 5

2.3

Een afval breng voorziening .................................................................................................... 5

2.4

Een plek voor de jeugd ............................................................................................................ 5

2.5

Een bibliotheekvoorziening ..................................................................................................... 6

Overige ontwikkelingen....................................................................................................................7
3.1

4

Sportgelegenheden ................................................................................................................. 4

Accommodaties ontmoeting ................................................................................................... 7

3.1.1

’t Oude Raethuys ............................................................................................................. 7

3.1.2

Wijkgebouw T&O............................................................................................................. 7

3.1.3

Binnenhof ........................................................................................................................ 7

3.2

Muziek Harmonie .................................................................................................................... 8

3.3

Voorzieningen.......................................................................................................................... 8

3.3.1

COC .................................................................................................................................. 8

3.3.2

Opbaarlocatie .................................................................................................................. 9

Bergen in beweging ....................................................................................................................... 10

1 Inleiding
Op 29 september 2016 is de ‘Visie op voorzieningen, activiteiten en accommodaties’ door de raad
van Bergen vastgesteld. Bij het vaststellen van de visie is afgesproken om de raad te laten zien op
welke wijze de visie doorwerkt voor de kern Bergen. In dit document is de stand van zaken
beschreven van de basisvoorzieningen in de kern Bergen, inclusief het ontwikkelingsperspectief.
Voor voorzieningen, activiteiten en accommodaties gelden dat we als gemeente bepaalde
activiteiten dichter bij onze inwoners willen organiseren dan andere. Vraag naar activiteiten ontstaat
vanuit een behoefte van onze inwoners. Sommige activiteiten die bijdragen aan de sociale
samenhang in de wijk zijn er van oudsher gegroeid.
De kern Bergen heeft meerdere wijken. Een belangrijke vraag is of het de bedoeling is dat we in de
verschillende wijken allemaal hetzelfde aanbod aan voorzieningen hebben? Het antwoord hierop is
dat de basis in de verschillende dorpen gelijk kan zijn, de vorm kan echter verschillen. Immers,
inwoners verschillen, de vraag is divers, het aanbod is op maat en historische gegroeid.
In het voorzieningenbeleid zijn een zestal uitgangspunten vastgesteld:
-

de inwoner centraal;
bijdragen aan het maatschappelijk effect;
vijf basisvoorzieningen;
optimaal mogelijke bezetting;
omgaan met initiatieven
experimenten.

Ter voorbereiding van deze evaluatie is de kernenkaart Bergen ontwikkeld. In de kernenkaart zijn alle
activiteiten, voorzieningen en accommodaties opgenomen. Dit onderzoek en de kernenkaart zijn
levende, bewegende documenten. De verschillende activiteiten zijn aan verandering onderhevig.
Tijdens de evaluatie is gebleken dat er geen vraag naar extra capaciteit voor bestaande activiteiten is.
De vragen die er zijn kunnen binnen de geplande ontwikkelingen plaatsvinden. Op het terrein van
accommodaties speelt echter wel het één en ander. De aandacht is dan ook gericht op het effect van
veranderingen van de voorzieningen in de accommodaties.
Er is gekeken naar de stand van zaken van de ruimtevraag en ontwikkelingen die er op dit moment
zijn. De ontwikkelingen zijn beschreven aan de hand van de door de coalitie beschreven
basisvoorzieningen op basis van de uitgangspunten.
Ook spelen er rondom verschillende accommodaties nog andere zaken, die we apart zullen
toelichten, zoals wijkgebouw T&O, ’t Oude Raethuys, Harmonie en Binnenhof.

2 Vijf basisvoorzieningen
In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘De gemeente zijn we samen!’ is de ontwikkeling die de gemeente
de komende jaren staat te wachten opgenomen:
‘De gemeente wil vitale en toekomstbestendige dorpen en kernen. Doel van de coalitie is het gebruik
van de bestaande accommodaties optimaliseren. Accommodaties afstoten is daarbij ook een optie.
Bergen, Egmond en Schoorl behouden minimaal vijf basisvoorzieningen. Deze basisvoorzieningen
zijn: sportgelegenheden, een basisschool, een afvalbrengvoorziening (ABS), een plek voor de jeugd
en een bibliotheekvoorziening. In de volgende paragrafen staat beschreven welke ontwikkelingen er
op de verschillende onderwerpen spelen.

2.1 Sportgelegenheden
2.1.1 Voetbal
In mei 2015 hebben de verenigingen BSV en Berdos voor een fusie gestemd. De voetbalclubs zijn
begonnen in het seizoen 2016-2017 als fusievereniging VV Bergen op sportpark De Kiefthoek.
Draagt bij aan?
Maatschappelijk effect
Optimaal mogelijke bezetting

2.1.2 Sportcentrum en zwembad de Beeck
Onze raad heeft op 10 maart 2016 ingestemd met de aanbesteding van de Beeck. Bij dit besluit is een
motie van Kies Lokaal (motie 3.1) aangenomen inzake de toekomst van de Beeck. Overwegende dat
het opnieuw aanbesteden van de Beeck gevolgen heeft voor de exploitatie, het wenselijk is voor de
kern Bergen als De Beeck als multifunctionele accommodatie fungeert, de sociaal, maatschappelijke
en culturele functies zoveel mogelijk in De Beeck geconcentreerd kunnen worden, op dit moment
nieuwe kaders voor activiteiten/voorzieningen/accommodaties worden opgesteld en dat de
exploitatie van De Beeck meer sluitend gemaakt kunnen door er meer activiteiten/functies te
betrekken.
Onderzocht is of andere functies te combineren zijn met een sportcentrum. Onderzocht is of een
combinatie met bibliotheek handig zou zijn. De bibliotheek heeft geen interesse om te verhuizen uit
het centrum van Bergen. Gebleken is dat inwoners buiten hun eigen ‘wijk’ kijken voor
sportactiviteiten. Door de combinatie van sporthal en zwembad is een concentratie van
sportactiviteiten op de locatie van de Beeck voor de hand liggend.
Draagt bij aan?
Maatschappelijk effect
Optimaal mogelijk bezetting
Actie?
In overleg met Alkmaar Sport en Stichting Welzijn Bergen komen tot een invulling van de vrij vallende
raadsruimte.

2.2 Een basisschool
2.2.1 Brede Bergense school
Er is leegstand binnen de Brede Bergense school door opzeggen van de peuterspeelzaal OlkeBolke.
Een deel van deze ruimte wordt ingevuld door Forte met peuteropvang. Er is echter nog een
aanzienlijke ruimte vrij.

De GGD heeft aangegeven met het consultatiebureau, zoals deze nu is op het Binnenhof, niet goed
uit de voeten te kunnen. Er zijn nieuwe eisen gesteld vanuit het ministerie aan de opslag en koeling
van de vaccins.
Draagt bij aan?
Optimaal mogelijk bezetting
Actie?
Met de GGD is overleg geweest over het verplaatsen van de activiteiten vanuit het Binnenhof naar de
BBS. Zij zien hiervoor mogelijkheden. Op dit moment is overleg over de bouwkundige aspecten en de
kosten.

2.2.2 Scholenplan Bergen
In de leerlingenprognose 2016 is te zien dat het aantal leerlingen in de kern Bergen aan het dalen is.
Van ongeveer 1.000 leerlingen nu naar 600 leerlingen in 2030. Twee scholen zullen onder de
opheffingsnorm komen binnen 5-7 jaar.
Draagt bij aan?
De inwoner centraal
Maatschappelijk effect
Optimaal mogelijk bezetting
Actie?
We zijn al enige tijd in gesprek met de betrokken schoolbesturen om te komen tot een scholenplan.
De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. De schoolbesturen beslissen uiteindelijk over de
opheffing of fusie van scholen.

2.3 Een afval breng voorziening
Bergen heeft een afvalbrengstation (ABS). Dit afvalbrengstation ligt aan de Kerkedijk 35s / Hoek
Molenweidtje. Op dit moment kunnen bij geen van de afvalbrengstations alle te onderscheiden
fracties ingeleverd worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld geen matrassen worden ingeleverd in Bergen.
Het afvalbrengstation in Schoorl is uitgebreid en kan alle fracties innemen, waaronder matrassen en
gips. Het ABS in Bergen is nog niet volledig ingericht. Voor bepaalde afvalstromen wordt verwezen
naar Schoorl of andere afvalverwerkers.
Draagt bij aan?
De inwoner centraal
Maatschappelijk effect
Actie
Er moet onderzoek gedaan worden naar de inzameling van fracties en de ABSs in de verschillende
kernen. Een mogelijke conclusie van dit onderzoek is dat de bestaande ABSs niet in stand kunnen
worden gehouden. Mogelijk wordt samenwerking met andere gemeenten gezocht.

2.4 Een plek voor de jeugd
De jeugd in Bergen had Frats als jongerencentrum. Frats was gelegen bij het zwembad de Beeck.
Door brand is deze locatie verloren gegaan. Een nieuw tijdelijk jongerencentrum is opgericht in de
voormalige brandweerkazerne. Bij het realiseren van het plan Mooi Bergen zal deze locatie komen te
vervallen.
Binnen bestaand maatschappelijk vastgoed een nieuwe (eventueel tijdelijk van aard) plek vinden
voor de jeugd.

Draagt bij aan?
De inwoner centraal
Maatschappelijk effect
Omgaan met initiatieven
Experimenteren
Actie?
Samen met de jongeren en de beheerder (Stichting Welzijn Bergen) wordt een nieuwe locatie voor
de jongeren gezocht.

2.5 Een bibliotheekvoorziening
Op 2 februari 2017 is de nota herijking bibliotheekbeleid vastgesteld. De maatschappij verandert en
de bibliotheek anticipeert hierop en verandert mee. De ruimte die de bibliotheek op dit moment
gebruikt in haar gebouw aan de Dreef is te groot.
Het streven is om de sociaal teams vanuit de wijken te laten werken. Combinaties van
bibliotheekfunctie en sociaal team worden vaker gezien. Het werkt drempelverlagend om bij een
bibliotheek binnen te komen. Medio december 2016 is het sociaal team Bergen in de (verbouwde)
bibliotheek ingetrokken.
Draagt bij aan?
De inwoner centraal
Maatschappelijk effect
Optimaal mogelijk bezetting
Actie?
De bibliotheek is eind 2016 verbouwd om te kunnen voldoen aan de huidige eisen die gesteld
worden aan bibliotheekvoorzieningen. Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid van meerdere
voorzieningen in de bibliotheek.

3 Overige ontwikkelingen
Naast de ontwikkelingen rond de basisvoorzieningen spelen een aantal zaken rond voorzieningen en
accommodaties.

3.1 Accommodaties ontmoeting
3.1.1 ’t Oude Raethuys
Eén van de doelen van het voorzieningenbeleid is dat de accommodaties moeten bijdragen aan het
maatschappelijk effect en dat we streven naar een zo optimaal mogelijke bezetting.
’t Oude Raethuys wordt gebruikt door stichting Kunst10daagse Bergen, bridgeverenigingen en
schilder cursussen. Daarnaast wordt er verhuurd aan diverse bedrijven: Baaij makelaardij,
informaticabedrijf, de wereldwinkel, hobbywinkel (de Dekenkist).
Een wens is om ’t Oude Raethuys meer in een dorpshuisfunctie te gaan gebruiken.
Draagt bij aan?
De inwoner centraal
Maatschappelijk effect
Optimaal mogelijk bezetting
Actie?
Het proces rondom het project Harmonielocatie in Mooier Bergen heeft naar voren gebracht dat de
inwoners van de kern Bergen een dorpshuis missen.
In dit licht gaat de gemeente met de huidige huurder om tafel om te kijken naar de mogelijkheden/
onmogelijkheden van het uitbreiden van maatschappelijke activiteiten.

3.1.2 Wijkgebouw T&O
Kennemerwonen wil de wijk Tuin en Oostdorp herontwikkelen/renoveren. In deze wijk staat het
door de buurt zelf opgerichte wijkgebouw T&O.
In de nieuwe plannen van Kennemerwonen streeft de gemeente ernaar een gebouw met wijkfunctie
te laten terugkomen. Het wijkgebouw heeft ook een belangrijke sociale functie. Sommige activiteiten
zijn niet wijkgericht en kunnen ook ergens anders onder gebracht worden. Een aantal van de
activiteiten worden uitgeplaatst naar andere accommodaties.
Draagt bij aan?
De inwoner centraal
Maatschappelijk effect
Optimaal mogelijk bezetting
Actie?
Tijdens de bouw van een nieuw gebouw worden de verschillende functies tijdelijk elders geplaatst. Er
zal een markt worden georganiseerd met verschillende activiteiten/ voorzieningen en verschillende
accommodaties. Het is aan de verschillende partijen om zelf in onderling overleg voor een
tijdelijk/permanent nieuw onderkomen te zorgen. De gemeente faciliteert hierbij de ontmoeting
tussen de verschillende partijen.

3.1.3 Binnenhof
In het kader van de ontwikkelingen in Mooi Bergen wordt onderzocht of het gebouw aan het
Binnenhof plaats kan maken voor parkeergelegenheid.

Een aantal functie binnen het Binnenhof zijn inmiddels verplaatst (sociaal team Bergen) of
onderwerp van onderzoek (consultatiebureau GGD). Over een aantal functies in het Binnenhof is nog
geen beslissing genomen, zoals het wijksteunpunt van Stichting Welzijn Bergen en een
psychotherapie praktijk.
Draagt bij aan?
De inwoner centraal
Maatschappelijk effect
Actie?
Afhankelijk van de ontwikkelingen in Mooi Bergen met huidige gebruikers in gesprek over
alternatieve locaties.

3.2 Muziek Harmonie
In december 2016 is gekozen voor het plan Zeven Dorpelingen. In dit plan is in een nieuwe locatie
voor de Harmonie voorzien.
Bij realisatie van het plan de Zeven Dorpelingen wordt voor de huidige gebruikers van de Harmonie
tijdelijk alternatieve huisvesting gezocht.
Draagt bij aan?
De inwoner centraal
Maatschappelijk effect
Actie?
We zullen verschillende partijen die ruimten aanbieden en vragen, in contact met elkaar brengen.

3.3 Voorzieningen
Onlangs zijn er een aantal verzoeken voor voorzieningen binnen gekomen.

3.3.1 COC
In 2017 is het verzoek binnengekomen van het COC (Nederlandse belangenvereniging voor
lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders) naar de mogelijkheden binnen dorp Bergen voor
het onderbrengen van de activiteiten van het COC NHN. Het COC zit nu (om niet) in een kroeg in
Alkmaar. Hier kunnen geen herkenbaarheidsuitingen worden gedaan, omdat de kroeg niet gezien wil
worden als kroeg voor deze specifieke doelgroep (de overige dagen trekken zij ander publiek).
Het COC is op zoek naar een plek met tapvergunning. Hiermee kunnen dan inkomsten worden
gegenereerd. De herkenbaarheid is belangrijk. Dit werkt drempelverlagend voor de doelgroep.
Hiernaast is het COC op zoek naar trainingsruimte (100-150 m2).
De vraag van het COC is niet dringend. Ze zijn op zoek naar een gemeente die er trots op is om het
COC binnen de gemeente te hebben. Mogelijk dat bij het onderzoek naar de mogelijkheden van ’t
Oude Raethuijs kansen voor het COC komen.
Draagt bij aan?
Maatschappelijk effect
Actie?
We houden de vraag van het COC bij de hand in de gesprekken die gevoerd worden met onder
andere ’t Oude Raethuijs voor de mogelijkheden.

3.3.2 Opbaarlocatie
De gemeente vergrijst sterk. Voor onze inwoners die overlijden is het verzoek om naast de huidige
locaties om de overledenen op te baren, zoals thuis of in een verzorgingstehuis, ook een alternatieve
locatie te kunnen bieden. Vanuit de markt is de vraag gekomen naar een opbaarlocatie.
Yarden heeft het contract opgezegd voor de oude opbaarlocatie. Dit is een groot en duur gebouw.
Besloten is dit gebouw geschikt te maken voor woningen.
Het oude pand op de begraafplaats van Bergen dat eerder al de functie van opbaarlocatie had, wordt
hiervoor weer geschikt gemaakt.

4 Bergen in beweging eindconclusie
In de kern Bergen is voldoende ruimte voor de basisvoorzieningen. Op een aantal gebieden zijn nog
ontwikkelingen. De bezetting van een aantal accommodaties wordt verder geoptimaliseerd. Het
toekomstperspectief ziet er rooskleurig uit voor de meeste voorzieningen. Voor jong en oud is het
aanbod heel divers. Er vinden verschillende ontwikkelingen plaats bij de basisvoorzieningen:
-

-

Sportgelegenheden: onderzoek naar een goede bezetting van de Beeck. Voor de voormalig
raadszaal wordt een nieuwe bestemming gezocht op basis van de maatschappelijke vraag;
Er wordt met de scholen gesproken over een scholenplan. Ook onderzoeken we de
mogelijkheden voor de GGD om het consultatiebureau in de leeggekomen lokalen van de
Brede Bergense School onder te brengen;
De wijze van voortzetten van het afvalbrengstation in Bergen is een onderwerp van
onderzoek;
Het jongerencentrum moet in overleg met jongeren en SWB een nieuwe plek krijgen;
Bibliotheek: uitbreiden met maatschappelijke activiteiten.

Er komen weinig vragen over nieuwe voorzieningen binnen in de gemeentelijke organisatie. Door
meer in de wijken te gaan werken en met onze inwoners in gesprek te gaan, verwachten we als
organisatie de daadwerkelijke behoefte beter te signaleren. De behoefte is goed in beeld. Daardoor
kunnen we beter faciliteren in de invulling van deze behoefte.
Door uit te gaan van voorzieningenbeleid in plaats van accommodatiebeleid vindt betere aansluiting
plaats op de wensen en ideeën van onze inwoners. De behoefte en het aanbod sluiten steeds beter
op elkaar aan.
Uit deze evaluatie blijkt dat de uitgangspunten en de focus voor ons handelen werken. De
uitgangspunten dragen bij aan de doelstelling van de organisatie (meer van binnen naar buiten en
van buiten naar binnen). Uit deze evaluatie is niet gebleken dat aanscherping van de uitgangspunten
noodzakelijk is.

