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Beste leden en burgerleden,
De raad heeft op 10 november 2016 in een motie gevraagd om te verkennen of het haalbaar is om organisaties die zich
bezighouden met veiligheid te interesseren voor vestiging in het stationsgebied van bergen op Zoom (RMO 16-0024). De
komst van de gemeenschappelijke meldkamer en het districtkantoor van de politie worden als kans gezien om
organisaties te interesseren voor vestiging in dit gebied.
Graag neem ik u mee in een terugblik op de diverse acties die we hebben uitgevoerd om organisaties aan te trekken in
het stationsgebied onder de noemer “Veiligheidsboulevard". Bij de diverse veiligheidspartners en de zorgpartners
gelieerd aan veiligheid is een actieve check gedaan op hun huisvestingsbehoeften. De huisvestingsbehoefte van
organisaties die zich richten op veiligheid is sindsdien gevolgd. Bijvoorbeeld door dit onderwerp tijdens ontmoetingen met
de organisaties ter sprake te brengen en door aflopende huurcontracten in de gaten te houden. Wij wijzen waar mogelijk
op de vestigingsmogelijkheden die bergen op Zoom biedt. Bij interesse kan ook de 'Stadsmakelaar Bergen op Zoom’
meedenken over de mogelijkheden. Daarnaast bieden wij, via het platform ‘Aangenaam Bergen op Zoom,’ in bepaalde
gevallen (financiële) facilitering voor organisaties die zich vestigen in Bergen op Zoom. Hoewel er diverse acties op
uitgezet zijn heeft dit tot nu toe niet geresulteerd in bedrijfsvestigingen op dit vlak.
Voor wat betreft de nieuwbouw van de meldkamer en het districtskantoor zijn we als gemeente aangehaakt. Zowel vanuit
het fysieke domein als vanuit veiligheid. De nieuwbouw nadert de voltooiing. In het vierde kwartaal 2019 wordt het
gebouw opgeleverd en in het eerste kwartaal 2020 in gebruik genomen.
Zoals in het coalitieakkoord ook al staat is Bergen op Zoom het veiligheidscentrum voor West Brabant en Zeeland. De
regionale meldkamer, politiebureau en het Zorg- en Veiligheidshuis zijn gevestigd in de spoorzone. In ons Zorg- en
Veiligheidshuis zijn circa 37 partners actief, zoals Halt, slachtofferhulp en de reclassering. Op dit moment is het voor het
Zorg- en Veiligheidshuis en haar partners niet haalbaar om te verplaatsen naar een andere locatie. Gelet op de fysieke
nabijheid van het huidige Zorg- en Veiligheidshuis bij de nieuwbouw politie, is er ook geen behoefte om hier verandering
in aan te brengen. Het Zorg- en Veiligheidshuis ligt op 5 minuten loopafstand van het station en in de directe nabijheid
van de overheidsfuncties.
Met een stevige “veiligheidsboulevard” beogen we een sterk netwerk op het gebied van veiligheid. We kunnen
concluderen met de diverse veiligheidspartners in de nabijheid, én de nieuwbouw in het verschiet, gecombineerd met
onze positie in de regionale en landelijke gremia, dat Bergen op Zoom als serieuze gesprekspartner wordt gezien daar
waar het gaat om veiligheidsvraagstukken.
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Het profileren van Bergen op Zoom als veiligheidsstad staat niet op zichzelf. Bergen op Zoom kent vele krachtige
waarden waarop ze zichzelf kan profileren. Om te zorgen dat dit gebundeld wordt en met de juiste focus uitgedragen, is
ervoor gekozen eerst het DNA van deze gemeente vast te stellen. Dit als onderdeel van de toekomstige omgevingsvisie.
Mede in opvolging van deze motie veiligheidsstad is het thema veiligheid als input hieraan meegegeven.
Met de uitvoering van deze acties en de verbinding naar de omgevingsvisie van de gemeente Bergen op Zoom
beschouwen wij de motie als uitgevoerd.
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