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Geachte mevrouw, meneer,
Naar aanleiding van het initiatief van de WD om te komen tot een discussie over de toekomst van de binnenstad,
brengen wij u graag op de hoogte van het volgende.
Zoals eerder aan u bericht, zie onder andere de brief van wethouder Linssen van 18 maart 2015, waarin hij u op
hoofdlijnen informeerde over de stand van zaken van zijn aanpak van de winkelleegstand in het kemwinkelgebied van
Bergen op Zoom, geven ook wij hoge prioriteit aan:
de binnenstad en het opstellen van binnenstadsbeleid, gericht op de aanloopstraten;
het tegengaan van leegstand en flexibele inzet daarvan;
het stimuleren van vernieuwing, met daarbij een belangrijke rol en verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven
en (maatschappelijke) partners.
We zijn daarom vanaf januari jl. gestart met een pragmatische aanpak, waarbij we onder andere door acquisitie de
urgente leegstand zoveel mogelijk proberen te beperken. U kunt hierbij denken aan het flexibel inzetten van vastgoed ,
waar mogelijk, en anderzijds het aantrekken van ondernemingen (winkels, horeca), passend bij onze binnenstad.
Vanaf het derde kwartaal 2015 zetten wij in op een brede en interactieve aanpak, met een belangrijke rol voor de
inwoners, bedrijven en overige partners in de stad. De voorbeelden uit Breda en Rotterdam dienen als inspiratie in de
aanpak, die is gericht op het stimuleren van inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) partners in de stad.
In de Bergen op Zoomse Bode van 24 mei 2015 hebben wij uw algemene oproep gelezen om mee te denken over een
vitale Bergse binnenstad. Wij verwachten dat u de resultaten van die bijeenkomsten en de eventuele schriftelijke reacties
die u nog zullen bereiken met ons zult delen, zodat wij al die informatie kunnen gebruiken bij de hiervoor al genoemde
aanpak.
Wij gaan ervan uit u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd .
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