Gemeente Įi Bergen op Zoom

Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk

Ons kenmerk

U16-007659

Datum

Uw brief

Ben. door

J.P. van Dijk

Doorkiesnr.

Afdeling

Maatschappelijk Ontwikkeling, Team
Maatschappij

Bijlage(n)

Onderwerp:

Mondelinge vraag commissie
Mens en Maatschappij m.b.t.
Leger des Heils

2 8

APR,

2016

0164-277328

Geachte heer, mevrouw,
In de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij van 12 april 2016 is toegezegd de mondelinge vragen van
de GWPB over de vestiging van een locatie van het Leger des Heils aan het Zonneplein schriftelijk te beantwoorden.
Wij willen de vragen hieronder als volgt beantwoorden.
Vragen
1. Waarom is niet eerder gecommuniceerd met omwonende en ondernemers over de vestiging van een locatie
van het Leger des Heils aan het Zonneplein?
2.

Waarom is hiervoor een vergunning verleend?

3.

Er wordt gevreesd voor overlast in de wijk en het winkelgebied. Zijn er afspraken gemaakt voor het toezicht
hierop, zo ja, welke en zo nee, waarom niet?

Antwoord:
1.

Het betreft de vestiging van een zogenaamde "Bij Bosshardt-locatie" van het Leger des Heils. Dit is
nadrukkelijk géén opvang voor dak- en thuislozen, maar een ontmoetingsplek voor wijkbewoners van jong tot
oud. Het kan gezien worden als een huiskamer voor de wijk waarbij wijkbewoners kunnen binnenlopen voor
een bakje koffie, een luisterend oor en activiteiten. Er is professionele ondersteuning aanwezig vanuit het
Leger des Heils. Er zijn op andere plekken in het land eerder locaties volgens dit Bij Bosshardt-concept
ingericht. Voor meer informatie en een verdere indruk verwijzen wij u naar de volgende website:
http://www.legerdesheils.nl/zuidwest-nederland/een-huiskamer-voor-de-buurt. Op woensdag 20 april heeft het
Leger des Heils de sleutel gekregen van het pand van Stadlander aan het Zonneplein. Het Leger des Heils zal
zo spoedig mogelijk en ruim voor de daadwerkelijke opening van de locatie medio deze zomer contact
opnemen met omwonenden en ondernemers.

2.

Voor de vestiging van een Bij Bosshardt-locatie aan het Zonneplein is het aanvragen van een vergunning niet

3.

Gezien de beoogde doelgroep, namelijk de reguliere wijkbewoners, verwachten wij geen overlastsituaties en

nodig, omdat deze voorziening past binnen het huidige bestemmingsplan.
zijn er ook geen afspraken gemaakt over toezicht. Bovendien blijft de opvang voor dak- en thuislozen,
uitgevoerd door WijZijn Traversegroep, gevestigd op het bekende adres aan de Zuid-Oostsingel. Het Leger
des Heils zal daar naar verwijzen, mochten dak- en thuislozen zich per abuis toch melden op het Zonneplein.

Tot slot merken wij op dat wij als college ook content zijn met het feit dat het Leger des Heils voor de gemeente Bergen
op Zoom gekozen heeft om zich te vestigen met een Bij Bosshardt-locatie. Het is een welkome aanvulling op het
maatschappelijk aanbod in dit deel van wijk Oost, zeker gezien het feit dat wijkcentrum Oost aan de nabijgelegen
Kometenlaan sinds 2013 niet meer in gebruik is als wijkfunctie. We zijn ook blij dat Stadlander hierin faciliterend wil
optreden door een geschikte ruimte beschikbaar te stellen en te verhuren aan het Leger des Heils.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u over deze brief nog vragen of
opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer S.P.M. Verstraten. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer (0164) 277726.
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