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

Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

Informatie huisvesting Stichting
Samen Werken i.r.t. de verkoop
van Parallelweg 68 te Bergen op
Zoom

ũ 4 OKT. 2018

Ons kenmerk

U18-013825

Datum

Beh. door

P.C.C. van de Watering

Doorkiesnr.

Afdeling

Stedelijke Ontwikkeling, Team Vastgoed ä
Grondzaken

Bijlage(n)

0164 - 277520

Beste leden en burgerleden,
Op 11 juli 2018 hebben wij u geïnformeerd over de huisvesting van Stichting Samen Werken in relatie tot de mogelijke
verkoop van Parallelweg 88168a te Bergen op Zoom, waarde stichting gehuisvest is. De stichting Samen Werken huurt
deze locatie van de gemeente Bergen op Zoom.
Op dit moment zijn we verheugd u te kunnen melden dat wij overeenstemming hebben bereikt met een kandidaat-koper.
Er zijn gesprekken geweest met een kandidaat- koper en deze partij heeft aangegeven het huurcontract van de Stichting
Samen Werken te respecteren met dien verstande dat de Stichting Samen Werken tot 30 juni 2021 kan worden
gehuisvest op de locatie. Op basis hiervan hebben wij op 2 oktober j.l. besloten om het pand Parallelweg 68/688 te
verkopen. Op deze manier krijgt de Stichting Samen Werken voldoende tijd om zich te heroriënteren op nieuwe
huisvesting. De periode van drie jaar zou hiervoor ons inziens voldoende moeten zijn. Wij zuilen als Brabantse Wal
gemeenten een faciliterende rol vervullen in dit onderzoek.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog nadere informatie willen dan kunt u contact opnemen met de teammanager
van Vastgoed en Grondzaken, mevrouw J. Wouts. Mevrouw Wouts is bereikbaar via J.wouts@berqenopzoom.nl
of via telefoonnummer 0164-277 892.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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Dhr. m F.A. Petter

Dhr. Th.J.M. Wingeńs MPA

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact www.bergenopzoom.nl
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