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Beste leden en burgerleden van de raad,
Op 14 augustus jl. hebben wij besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om een job-lodge te
realiseren op een perceel aan de Brechterhoeflaan te Bergen op Zoom. Een job-lodge is een logiesgebouw bedoeld voor
het huisvesten van groepen tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten. Het perceel ligt achter Autobedrijf G. Doggen aan de
Gagelboslaan 161 en is gelegen tussen Laagsehoeflaan en Biesgaard. Deze kleinschalige huisvestingsvorm voorziet in
een gebouw bestaande uit 12 wooneenheden, waarin aan in totaal 48 arbeidsmigranten onderdak kan worden geboden.
Op 10 september jl. is door ons een informatieavond georganiseerd voor de direct omwonenden. Zo'n 60 bewoners
hebben deze inspraakmogelijkheid benut. Naast de vele mondelinge vragen was er die avond ook de mogelijkheid om
schríftelijke vragen in te leveren. Een groot aantal bewoners heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Die vragen
zullen zo spoedig mogelijk worden beantwoord.
Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan Gageldonk-Oost. Op de infobijeenkomst waren er ook
vragen over de te voeren planologische procedure. Het college heeft naar aanleiding hiervan besloten om de procedure
te volgen voor het aanpassen van het bestemmingsplan (een zogenaamd postzegelplan) volgens de gebruikelijke
procedure incl. inspraakmogelijkheden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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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4611 AR Bergen op Zoom
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