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Geachte raads- en duoburgerleden,

Afgesproken is dat u tijdens de vergadering van de commissie Stad en Ruimte mondeling zou worden geïnformeerd over
het dossier parkeren Bergse Plaat. Omdat de commissievergadering deze maand Uanuari 2015) vervalt achten wij het
zinvol u middels deze brief schriftelijk op de hoogte te stellen van de voortgang .
Op 8 januari heeft een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de wijkcommissie Bergse Plaat. Doel
van dit gesprek was om in onderling overleg te komen tot goede procesafspraken voor het vervolg . Met name is
stilgestaan bij de wijze waarop de bewoners en u nader zullen worden geïnformeerd. Afgesproken is dat tijdens een
informatieavond door de gemeente, in samenwerking met de wijkcommissie, de diverse uitwerkingen zullen worden
gepresenteerd . Mede op verzoek van de wijkcommissie is afgesproken dit te organiseren op donderdag 5 maart.
Omdat sprake kan zijn van individueel afwijkende belangen bij de gepresenteerde oplossingen zal direct na de
presentatie huis aan huis een informatiebrief met enquête formulier worden verspreid . Op deze wijze kan iedereen, op
een veilige manier, voor zijn of haar mening uitkomen. Na ontvangst van de reacties zal worden beoordeeld welke
oplossingen voor verdere uitwerking in aanmerking komen .
Tijdens de informatieochtend in de buurt, maar ook bij de verdere uitwerking is gebleken dat voor de realisatie van enkele
varianten een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk zal zijn. Ook de procedure met betrekking tot een
bestemmingsplanwijziging zal tijdens de presentatie nader worden toegelicht. Zo spoedig mogelijk na verwerking van de
resultaten zullen wij u en de buurtbewoners informeren over de uitkomst van de enquête en het uitvoeringsplan.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met ing. P.A.C. Bogers,
afdelingsmanager openbare Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer (0164)-277699

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

Dhr P.A.M. van der Velden
Wethouder
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